
LLI  

LW  

P- 

Ci)  

wergzhOna natd ger kg811P 

ja et rga gogq 	wpatiitar 

•vanicht van 
ondezzook 
op juddeali term 

ARCHIEF EXEMPLAAR 

NIET MEENEMEN !!!! 

Nif  
wetenschappelijk  

‘110 
onderzoek- on  

I ) 
documentatie ( • 
centrum 



jaargang 15 september 

Overzicht van 
onderzoek 
op justitieel terrein 



Colofon 
Justitiele Verkenningen iseen 
gezamenlijke uitgave van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum an het 
Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BY Het tijdschrift 
verschijnt negen keer per jaar. 

Redactieraad 
dr. J. Junger-Tas 
drs. A.B. Hoogenboom 
drs. P.H. van der Laan 
drs. Ed. Leuw 
dr. G.J. Veerman 

Redactie 
drs. J.C.J. Boutellier 
mr. M.R. Duintjer-Kleijn 
mr. P.B.A. ter Veer 

Redactieadres 

Ministerie van Justitie, WODC 
Redactie Justitiele Verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
tel : 070-707! 47 

WODC-documentatie 
Voor inlichtingen: 070-70 65 53 
(E.M.T. Beenakkers, C.J. van 

Netburg). 

Abonnementen 
Justitiele Verkenningen wordt 
gratis verspreid onder personen en 
instellingen die beleidsmatig 
werkzaam zijn ten behoeve van 
het Ministerie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking 
denken te komen voor een gratis 
abonnement kunnen zich 
unsluitend schriftelijk wenden tot 
bovenstaand redactie-adres. 
Andere belangstellenden kunnen 
zich tegen betaling abonneren. Zij 
dienen zich te wenden tot: 
Uitgeverij Gouda Quint BV 

Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 085-45 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie 
wordt verzorgd door: 
Libresso BV 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 05700-33! 55 
Adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven door het adres-
strookje toe te zenden aan 
Libresso. 

Beeindiging abonnement 
Betaalde abonnementen kunnen 
tot uiterlijk 31 december van het 
lopende abonnementsjaar worden 
opgezegd. Bij niet tijdige 
opzegging wordt het abonnement 

• autorimtisch voor een jaar 
verlengd. Gratis abonnementen 
kunnen desgevraagd te alien tijde 

beeindigd worden. 

Abonnementsprijs 
Abonnementsprijs bedraagt f 65,- 
per jaar; studenten-abonnementen 
f 52,- per jaar (gedurende 
maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgiro-
kaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen worden 
nabesteld bij Libresso of Uitgeverij 
Gouda Quint (bij meer dan dertig 
exemplaren). De prijs van losse 
nummers bedraagt 111,50 (exclusief 
verzendkosten). 

Ontwerp en drukwerk 
NN. SDU 

ISSN: 0167-5850 

Opname van een artikel in dit 
tijdschrift betekent niet dat de 
inhoud ervan het standpunt van de 
Minister van Justine weergeeft. 



Inhoud 

5 	Voorwoord 

7 	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie 
Centrum 

7 	Afgesloten onderzoek 
7 	Lopend onderzoek 

1 1 	Universiteiten 
29 	Criminologisch Instituut Tionger', UvA 
32 	Seminarium 'Van Hamel', UvA 
34 	Instituut voor Criminologie en Rechtssociologie, 

VU 
37 

	

	Vakgroep Strafrecht en Forensische Psychiatrie, 
VU 

37 	Criminologisch Instituut, RUG 
43 	Criminologisch Instituut, RULeiden 
45 	Afdeling Jeugdrecht, RULeiden 
47 	Afdeling Straf- en Strafprocesrecht, RULeiden 
50 	Vakgroep Strafrecht, RULimburg 
54 	Criminologisch Instituut, KUN 
56 	Sectie Straf- en Strafprocesrecht, KUN 
59 	Vakgroep Strafrecht en Criminologie, EUR 
62 	Afdeling Criminologie en Familie- en Jeugdrecht, 

EUR 
63 	Willem Pompe Instituut voor 

Strafrechtswetenschappen, RUU 
72 	Vakgroep Strafrechtswetenschappen, KUB 
77 	Sectie Jeugdrecht, KUB 
78 	Vakgroep Recht en Vakgroep Psychologie, 

Universiteit Twente 



81 	Overige onderzoeksinstellingen 
81 	Programmerings College Onderzoek Jeugd 
82 	Sociaal Cultureel Planbureau 
83 	Intraval, buro voor onderzoek en advies 
85 	AGB/Nederland 
86 	Gemeentepolitie Den Haag, Dienst Beleidszaken 

en Onderzoek 

88 	Adviescommissie Extern Wetenschappelijk 
Onderzoek 

88 	Afgesloten onderzoek 
92 	Lopend onderzoek 

104 	Jaarverslag ACEWO 1987-1988 
105 	Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken 

110 	Index 
110 	Criminaliteit(sontwikkeling) 
111 	Verslaving 
112 	Gevangeniswezen 
112 	Jeugdbescherming en -delinquentie 
113 	Politie 
114 	Psychiatrische zorg/TBS 
114 	Rechtsbijstand 
115 	Reclassering 
115 	Slachtofferstudies 
115 	Strafrecht(spleging) 
118 	Wetgeving 
118 	Diversen 

121 	Mededelingen 

126 	Adressen 



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 zen 
sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbake-
ningsprobleem is - evenals voorgaande jaren - 
gekozen voor een formele indeling. Dat wil zeggen 
dat wordt uitgegaan van de programma's van de 
relevante onderzoeksinstellingen. Op deze manier 
werden in totaal 305 onderzoeken geInventariseerd. 

Het eerste hoofdstuk bestaat uit beschrijvingen van 
onderzoek dat op het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum (WODC) wordt verricht. 
In het tweede hoofdstuk treft men vervolgens de 
onderzoeksprogramma's aan van vakgroepen van de 
Nederlandse universiteiten, die voor dit onderzoek-
nummer relevant onderzoek uitvoeren. Hierbij zijn dit 
jaar voor het eerst de afgesloten onderzoeken 
opgenomen. Ter beperking van de omvang van het 
nummer wordt daarbij volstaan met een verwijzing 
naar de beschrijving zoals te vinden in Justitiele 
Verkenningen nr. 7, 1988. Het derde hoofdstuk biedt 
een overzicht van justitieel onderzoek zoals dat door 
overige onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd. 

Hieronder is onderzoek opgenomen dat onder 
verantwoordelijkheid van het Programmerings 
College Onderzoek Jeugd (PCOJ) wordt gedaan. De 
twee in dit nummer opgenomen PCOJ-onderzoeken 
werden vorig jaar uitgevoerd onder auspicien van de 
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op 31 december 1988 opgeheven Coordinatiecom-
missie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbe-
scherming (CWOK). Verder treft men onderzoek van 
het Sociaal Plan Bureau en de Gemeentepolitie Den 
Haag. Voor het eerst dit jaar is onderzoek opgenomen 
dat door particuliere onderzoeksbureaus wordt 
verricht. Dit om het overzicht van onderzoek op justi-
tieel terrein zo compleet mogelijk te maken. 

Afgesloten wordt met een beschrijving van 
eveneens door Justitie gefinancierd doch elders gelni-
tieerd en uitgevoerd onderzoek onder auspicien van 
de Adviescommissie Extern 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 1988 tot juli 1989. 
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Wetenschappelijk Onderzoelc- en 

Documentatiecentrum 

Afgesloten onderzoek 

1 
Het toezicht op vreemdelingen 
drs. M.M.J. Aalberts 

Doel:Nagaan in welke mate huids-
kleur en andere etnische kenmer-
ken een rol spelen bij het vreemde-
lingentoezicht. Het onderzoek is 
opgenomen in het onderzoekpro-
gramma van de Interdepartementa-
le Commissie Minderheden. 
Probleemstelling: Op welke wijze is 
het formele operationele toezicht 
op vreemdelingen ingebed in zowel 
centraal als lokaal beleid ten aan-
zien van vreemdelingen? Op welke

•  wijze wordt het operationele toe-
zicht op vreemdelingen daadwer-
kelijk uitgeoefend? Welke factoren 
kunnen een verklaring bieden om-
trent de wijze(n) waarop het opera-
tionele toezicht op vreemdelingen 
wordt uitgeoefend? 
Methode: Het onderzoek is gestart 
met een literatuurstudie. Het eigen-
lijke veldwerk werd opgezet vol-
gens de methode van de zgn. trian-
gulatie d.w.z. dat d.m.v. dossier-
analyse en (open) interviews werd 
getracht een antwoord op de pro-
bleemstelling te formuleren. Via 
dossier-analyse werd achterhaald 
wat het formele beleid t.a.v. het 
vreemdelingentoezicht is. Voorts 
werd nagegaan onder welke om-
standigheden en op welke wijze in 
de afgelopen drie jaar illegalen zijn 
opgespoord. Op basis van de resul-
taten van dit onderdeel van het on-
derzoek werden politiemensen en 

vreemdelingen geInterviewd. Deze 
interviews vonden plaats in dezelf-
de gemeenten als waarin de dos-
sier-analyse is uitgevoerd. Tenslot-
te heeft in twee gemeenten ook sys-
tematische observatie plaatsgevon-
den. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm:WODC rapport nr. 
94. 

2 
Kleine criminaliteit in winkelcen-
tra 
drs. J.C. Colder 

Doe!: Het testen van aanbevelingen 
van de toenmalige commissie Roet-
hof ter bestrijding van kleine crimi-
naliteit in winkelcentra. De voor dit 
experiment in aanmerking komen-
de maatregelen zijn o.a.: vergroting 
van het functioneel toezicht, ver-
groting van de sociale controle, 
bouwkundige maatregelen en ver-
snelde afhandeling van strafrechts-
procedures. 
Probleemstelling: Het reduceren 
van de daadwerkelijke alsmede de 
door het publiek en winkeliers ge-
percipieerde criminaliteit. Ge-
poogd werd om dit doel te bereiken 
door de aanbevelingen van de com-
missie Roethof te operationaliseren 
en deze vervolgens te implemente-
ren. 
Opzet: In 1986 is een vooronder-
zoek gehouden naar de aard en om-
yang van kleine criminaliteit op 
twee voor dit doel uitgekozen wijk-
winkelcentra in Utrecht. Op basis 
van dit vooronderzoek is besloten 
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quasi-experiment uit te voeren 
waarbij gepoogd werd om de mate 
van functioneel toezicht en sociale 
controle te verhogen en enkele 
strafrechtsprocedures te stroomlij-
nen. Het experiment voorziet o.a. 
in het aanstellen van zgn. veilig-
heidsfunktionarissen die toezicht 
houden in de wandelgangen van 
het winkelcentrum en in de winkels 
en die service verlenen aan de win-
keliers en het publiek; opleiding 
van het winkelpersoneel m.b.t. het 
voorkomen van winkeldiefstal; het 
middels gerichte publiciteit mobili-
seren van sociale controle door het 
publiek; het instellen van fietsen-
stallingen ; gestroomlijnde en ver-
anderde strafrechtsprocedures. Het 
onderzoek kent twee voormetingen 
(1985,1986), experimentele stimuli 
in 1987, en tijdens en na de experi-
mentele periode een nameting aan 
het einde 1987. De experimentele 
periode is vastgesteld op 8 maan-
den. 
Publikaties: Van de voormeting en 
de maatregelen in het experiment 
zijn verslagen verschenen bedoeld 
voor intern gebruik. WODC rap-
port nr. 87. 

3 
De politie en de rol van de com-
mandanten van landgroepen bij 
het korps rijkspolitie 
drs. J.L. van Emmerik 

Doel:Het onderzoek is in de eerste 
plaats gericht op het verschaffen 
van meer inzicht in de aard van de 
verwachtingen waarmee groeps-
commandanten vanuit bun tussen-
positie in de Rijkspolitie-organisa-
tie worden geconfronteerd en hun 
eigen opvattingen daarover. In de 
tweede plaats werd beoogd eventu-
ele knelpunten zichtbaar te maken 
die deze verwachtingen hen in de 
praktijk opleveren. 
Probleemstelling: Hoe ziet de func-
tie 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 aanslui-
ting is gezocht bij met name het on-
derzoek 'Middenkader en Stress' 
van dr. J. van Vucht Tijssen (1978). 
Ruim 100 groepscommandanten 
zijn uitgebreid geinterviewd. Daar-
naast is hun en een selectie van in 
totaal 800 personen met wie zij van-
uit hun functie te maken hebben 
(van de groep, op het district, het 
bevoegd gezag) een gestandaardi-
seerde vragenlijst voorgelegd. De 
gegevens werden statistisch ver-
werkt en getoetst aan het theore-
tisch model. 
Einddatum: 1989. 
Pubakatievorm: WODC-rapport 
nr. 92 en artikelen. 

4 

De vraag near rechtshulp 
drs. A. Klan (WODC) en drs. 
F.W.M. !Ms (CBS) 

Samenwerkingsverband: In het ka-
der van de door het CBS opgezette 
Statistiek Rechtshulp. 
Doel:Peiling van de omvang van de 
behoefte aan juridische bijstand en 
beschrijving van de patronen in het 
feitelijke beroep op bestaande 
voorzieningen. 
Opzet: Als onderdeel van de sedert 
1981 door het CBS jaarlijks gehou-
den enquete naar slachtofferschap 
onder de Nederlandse bevolking 
van 15 jaar en ouder, zijn in de en-
gate van 1987 een aantal speci-
fieke vragen terzake opgenomen; 
ze betroffen de periode 1984-1986. 
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 ge-
structureerd interview - zijn circa 
5200 adressen getrokken uit het be-
stand der PTT. Met 9502 respon-
denten werd een gesprek gereali-
seerd (respons 62%). 
Publikatievorm: 'De vraag naar 
rechtshulp 1984 - 1986', katern nr. 
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3 in de serie Statistiek en Recht, 
CBS 1988. In afzonderlijke artike-
len zal nog verslag worden gedaan 
van nadere analyses. Speciale aan-
dacht 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 Plan-
bureau staat op het programma. 

5 
Implicaties verlaging meerderja-
righeidsgrens 
drs. P.H. van der Laan 

Doe!: Het maken van een raming 
van het aantal 18- tot 21-jarigen, 
dat als gevolg van de verlaging van 
de meerderjarigheidsgrens naar 18 
jaar niet langer meer gebruik kan 
maken van kinderbeschermings-
voorzieningen, maar wel extra jus-
titiele zorg behoeft en om die reden 
naar verwachting een beroep zal 
doen op de psychopatenzorg en het 
gevangeniswezen voor volwasse-
nen. 
Probleemstelling: Is het mogelijk 
een zgn. 'high risk' groep van jong 
volwassenen te identificeren, die 
ook na het bereiken van de leeftijd 
van 18 jaar een blijvend beroep zul-
len doen op justitiele zorg? 
Opzet: Raming geschiedde op basis 
van analyse van gegevens van het 
CBS en de Directie Kinderbescher-
ming. Daarnaast vond een enquete 
plaats onder kinderrechters en des-
kundigen op het gebied van de jus-
titiele jeugdhulpverlening en dos-
sieronderzoek bij jeugdigen in de 
leeftijd van 17 tot 21 jaar die in in-
richtingen voor (intensieve) jeugd-
hulpverlening verblijven of hebben 
verbleven. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Eindrapport, arti-
kel. 

6 
Politie-transactie bij winkeldief-
stal 
drs. L.J.M. Koolen en drs. C. Wie-
brens 

Doe!: De vergadering van PG's 
heeft besloten, bij wijze van experi-
ment, aan de politie transactie-be-
voegdheid te geven inzake winkel-
diefstal. Dit is de aanleiding voor 
een evaluatief onderzoek naar deze 
materie. 
Probleemstelling:Gepoogd werd na 
te gaan of de beoogde effecten van 
dit beleid ook daadwerkelijk gerea-
liseerd werden en welke problemen 
zich voordeden tijdens het experi-
ment. Bij deze effectmeting dient 
vooral gedacht te worden aan effec-
ten op het werk van politie, O.M. 
en rechtbank. 
Opzet: Het onderzoek werd uitge-
voerd door middel van registratie 
van kwantitatieve gegevens bij poli-
tie en O.M. alsmede door inter-
views en analyse van cases in de 
voorsituatie en de nasituatie in vijf 
korpsen van gemeentepolitie die 
onderling verschillen in het te voe-
ren beleid. 
Einddatum: 1988/1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikelen in vaktijdschrif-
ten. 

7 
Reclasseringszorg voor verslaaf-
den 
drs. Ed. Leuw 

Doe!: Het verwerven van informa-
tie in het reclasseringsveld die ertoe 
kan leiden dat de toegankelijkheid 
van de commune reclassering voor 
de verslaafde reclassant groter 
wordt. Dit wordt wenselijk geacht 
in verband met het zogenaamde 
normaliseringsbeleid voor verslaaf-
den zoals bijvoorbeeld recentelijk 
uitgedrukt in het door de Interde-
partementale Stuurgroep Alcohol-
en Drugsbeleid geproduceerde be-
leidsrapport 'Drugbeleid in Bewe-
ging'. 
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Probleemstelling: Het zal erom gaan 
meer duidelijkheid te krijgen over 
de vraag voor welke verslaafde re-
classanten en in welke fase gespe-
cialiseerde aandacht voor de cate-
goriale reclassering gelndiceerd is. 
Opzet: Orienterende gesprekken 
met beleids- en uitvoerende mede-
werkers in het reclasseringveld; be-
perkte dossierstudie en analyse van 
de beschikbare registratiegegevens; 
relevante ervaringen en meningen 
verzamelen van zowel staffunctio-
narissen als uitvoerende medewer-
kers van de reclasseringsinstellin-
gen door middel van schriftelijke 
vragenlijsten. 
Einddatum: Najaar 1988. 
Publikatievorm: WO DC- rapport. 

8 
Vrijwillige pleegzorg I. 
drs. P.M.C.Reeuwijk en drs. 
E.G.M.J. Berben. 

Doe!: Op basis van een door Ber-
ben, De Kort en Van Ooyen-Hou-
ben verricht vooronderzoek in 
1986, is onder auspicien van de Co-
ordinatiecommissie Wetenschap-
pelijk Onderzoek Kinderbescher-
ming een gefaseerd vervolgonder-
zoek opgezet naar vrijwillige pleeg-
gezinplaatsingen. Met dit onder-
zoek werd onder meer beoogd, een 
representatief beeld te verkrijgen 
van de vrijwillige pleegzorg voor 
wat betreft achtergronden, ver-
wachtingen, begeleiding en verloop 
van de plaatsingen. 
Probleemstelling: De volgende vra-
gen stonden in de eerste fase van 
het vervolgonderzoek centraal: 
Hoe is de situatie voorafgaand aan 
de pleeggezinplaatsingen? Wat zijn 
de overwegingen die uiteindelijk 
tot een pleeggezinplaatsing leiden? 
Wat zijn de achtergronden en ver-
wachtingen rond pleeggezinplaat-
singen? Wat is de aard en de fre-
quentie van de gegeven begelei-
ding? Hoe verlopen de plaatsin-
gen? Wat zijn de kenmerken van de 
pleeggezinnen en via welke weg 

komt men aan een pleeggezin? 
Opzet: Op grond van een steek-
proef uit beeindigde vrijwillige 
pleeggezinplaatsingen in de pro-
vincies Groningen, Gelderland en 
Noord-Holland zijn 207 maat-
schappelijk werkers geInterviewd 
over door hen begeleide plaatsin-
gen. In deze interviews werd vooral 
feitelijke informatie over de plaat-
singen en de geboden begeleiding 
verzameld. De verwerking van de 
gegevens was kwantitatief van 
aard, waarbij veel aandacht is be-
steed aan mogelijke verbanden tus-
sen variabelen, zoals bijvoorbeeld 
de leellijd van het pleegkind en het 
verloop van de plaatsing. 
Publikatievorm: Rapport in de 
reeks .I&J (nr.1 I) van de Coordina-
tiecommissie Wetenschappelijk 
Onderzoek Kinderbescherming, 
getiteld 'Vrijwillige pleegzorg, een 
kwantitatieve analyse'. Het rapport 
is verschenen in oktober 1988. 

9 
Vrijwillige pleegzorg II 
drs. E.C. Spaans, drs. E.G.M.J. 
Berben, drs. P.M.C. Reeuwijk 

Doe!: Het betreft hier de tweede fa-
se van het vervolgonderzoek naar 
vrijwillige pleegzorg, dat onder au-
spicier' van de Coardinatiecommis-
sie Wetenschappelijk Onderzoek 
Kinderbescherming is uitgevoerd. 
Doel van deze tweede fase van het 
onderzoek was, meer inzicht te ver-
krijgen in hoe de direct betrokke-
nen een vrijwillige pleeggezinplaat-
sing ervaren. 
Probleemstelling: De vraag die in 
dit onderzoek centraal stond luid-
de : hoe ervaren pleegouders, pleeg-
kinderen en ouders van pleegkin-
deren een (vrijwillige) pleeggezin-
plaatsing. In hoeverre komen hun 
ervaringen overeen en in wat voor 
opzichten verschillen hun ervarin-
gen? Hierbij werd aandacht be-
steed aan de volgende aspecten van 
de pleeggezinplaatsing: de situatie 
voorafgaand aan de plaatsing, de 
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voorbereiding van de plaatsing, het 
verloop van de plaatsing en de be-
eindiging (inclusief het vermeende 
resultaat) van de plaatsing. 
Opzet: Op basis van een steekproef 
uit beeindigde vrijwillige pleegge-
zinplaatsingen uit hetzelfde onder-
zoeksgebied als in de eerste fase 
van het vervolgonderzoek, zijn 100 
pleegouders, 34 pleegkinderen en 
44 ouders van pleegkinderen gemn-
terviewd. Onder deze personen be-
vonden zich 16 trio's: pleegouders, 
pleegkinderen en ouders van pleeg-
kinderen die over dezelfde 
sing zijn geinterviewd. De verwer-
king van de gegevens was voorna-
melijk kwalitatief van aard : onder 
meer aan de hand van citaten is 
aangegeven hoe de direct betrokke-
nen de pleeggezinplaatsingen heb-
ben ervaren. Verbanden tussen va-
riabelen zijn niet of nauwelijks on-
derzocht. 
Publikatievorm: Rapport in de 
reeks J&J, nr.13, getiteld 'Vrijwilli-
ge pleegzorg: ervaringen van pleeg-
ouders, pleegkinderen en ouders 
van pleegkinderen'. Het rapport is 
verschenen in juli 1989. 

10 
De residentiele carriere van jonge-
ren in de kinderbescherming 
drs. J.A.M.M. Vissers 

Doe!: Door middel van het onder-
zoek werd getracht factoren op te 
sporen en te onderscheiden die van 
invloed zijn op de verblijfsduur en 
de residentiele carriere van jonge-
ren in de kinderbeschermingsin-
richtingen. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
werden drie clusters van variabe-
len, waarvan verondersteld werd 
dat ze van invloed zijn op de ver-
blijfsduur en de carriere, met de 
verblijfsduur en de carriere in ver-
band gebracht. Deze clusters van 
variabelen betreffen de problema-
tiek van het kind en zijn ouderlijk 
milieu, het beleid van en de behan-
deling in het tehuis en het beleid 

van en de begeleiding door de be-
geleidende instantie. 
Opzet: Bij het onderzoek zijn 43 
door Justitie goedgekeurde kinder-
beschermingstehuizen betrokken. 
Binnen deze tehuizen zijn met te-
huismedewerkers interviews ge-
houden over 450 jongeren, die op 
basis van een justitiele maatregel in 
deze tehuizen verbleven. Daarnaast 
zijn over een selectie van deze 
groep intervieuws gehouden met de 
maatschappelijk werkers van de be-
geleidende instantie. 
Einddatum: September 1988. 
Publikatievorm: In 1987 verscheen 
een interimrapportage: Vissers, J. 
en J. Piederiet, 'De residentiele car-
riere van jongeren in de kinderbe-
scherming', tussenrapport, Den 
Haag, CWOK, 1987. Het eindrap-
port werd gepubliceerd binnen de 
reeks Jeugdbescherming en Jeugd-
delinquentie (J&J) van de CWOK, 
nr. 12. 

Lopend onderzoek 

11 
Vergelijkende studie asielbeleid 
drs. M.M.J. Aalberts, mr. N. Dijk-
hoff en H. Simons 

Achtergrond: Het aantal asielver-
zoeken - of juister geformuleerd de 
snelle toename daarvan - speelt 
een niet onbelangrijke rol in het be-
leid dat ten aanzien van asielzoe-
kers zowel in Nederland als in an-
dere landen wordt uitgevoerd. Uit 
het feit dater per land scherpe stei-
gingen en dalingen voorkomen, 
kan worden afgeleid dat er sprake 
is van verschuivingen tussen lan-
den. Het ligt in de reden te ver-
wachten dat wijzigingen in omstan-
digheden en procedures in het ene 
land gevolgen hebben voor het aan-
tal asielzoekers elders. Een derge-
lijke verwachting ligt des te meer 
voor de hand nu de Europese een-
wording via het Schengen-akkoord 
vastere vormen gaat aannemen. 
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Door de groei van het aantal asiel-
verzoeken beraden de westerse Ian-
den zich op mogelijkheden tot be-
perking daarvan. Dit lijkt er onder-
meer toe te leiden dat landen min-
der dan voorheen bereid zijn voor 
opvang te zorgen. Een van de ge-
volgen hiervan is een toename van 
het aantal refugees in orbit. 
Doe!: In het licht van het boven-
staande wordt momenteel een ver-
gelftkend onderzoek naar asielbe-
leid in diverse landen voorbereid. 
Gegeven de naderend Europese 
eenwording en de daarmee verbon-
den noodzaak te komen tot harmo-
nisatie van wetgeving, is de keuze 
voorlopig gevallen op die landen 
die het Schengen-akkoord gete-
kend hebben. Voorts zullen enige 
landen worden opgenomen die nu 
voor regionale opvang zorgen. 
Opzet: Literatuurstudie zal uitwij-

zen welke landen dit zijn. De litera-
tuurstudie is vrijwel afgerond. Op 
basis hiervan vindt de definitieve 
vormgeving van het empirisch 
hoofdonderzoek plaats. 
Einddaium: 1991. 
Publikaiievorm: Rapport. 

12 
Naturalisatiebeleid 
drs. M.M.J. Aalberis en drs. R. 
Staring 

Samenwerkingsverband: Dit onder-
zoek geschiedt op verzoek en met 
financiering van de ICM. 
Doel:Naturalisatie wordt algemeen 
gezien als een belangrijk middel ter 
verbetering van de rechtspositie 
van leden van minderheidsgroepe-
ringen. Mede daarom is in 1985 de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 
van kracht geworden. Met deze wet 
wordt onder meer beoogd dat meer 
mensen dan voorheen, vooral via 
optie of naturalisatie, Nederlander 
worden. Inmiddels is ook gebleken 
dat het aantal verzoeken tot natura-
lisatie, in het algemeen gesproken, 
stijgt. Ook blijkt echter uit de cijfers 
dat deze stijging zich vooral voor- 

doet onder groeperingen die ge-
meenlijk niet tot de minderheids-
groeperingen worden gerekend. 
Onder Turken en Marokkanen 
daarentegen komt naturalisatie nog 
meer beperkt voor en van stijging 
lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. 
Gezien dit beperkt gebruik van de 
mogelijkheid tot naturalisatie en 
zeker ook het feit dat sinds de in-
voering van de wet zich onder deze 
groeperingen geen substantiele stij-
ging heeft voorgedaan, zal dit on-
derzoek zijn gericht op motieven 
van betrokkenen om niet tot natu-
ralisatie over te gaan. 
Opzet: Er zullen gesprekken wor-
den gevoerd met een representatief 
deel van de bier reeds meer dan vijf 
jaar verblijvende Turken en Ma-
rokkanen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

13 
Verschillen in differs CBS-DVZ 
drs. M.M.J. Aalberts en drs. R. 
Staring 

Doel: De immigratiecijfers van het 
CBS en de DVZ kennen onderling 
een aantal verschillen. Voor som-
mige groepen zijn deze aanzienlijk. 
Aan de hand van de gegevensbe-
standen van het CBS en de DVZ en 
aan de hand van de bij gemeenten 
en vreemdelingendiensten yoor-
handen zijnde gegevens, zal nader 
worden achterhaald waarop de ver-
schillen tussen de CBS-cijfers en de 
DVZ-cijfers berusten. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Interimrapport. 

14 
Vergelijkend scholenonderzoek 
drs. Chr. Baerveldt 

Promotor: prof. dr. R. Wippler, 
Rijksuniversiteit Utrecht (het on-
derzoek is een gewoon WODC-
onderzoek). 
Doe!: Het verkrijgen van zodanige 
kennis over de relatie tussen 
schoolkenmerken en de kleine en- 
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minaliteit van leerlingen, dat aan-
gegeven kan worden waar scholen 
mogelijkheden hebben om kleine 
criminaliteit van leerlingen te voor-
komen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
heeft als probleemstelling de vraag 
in hoeverre en hoe schoolse varia-
belen, in het bijzonder kenmerken 
van de schoolcultuur, verbonden 
zijn met de kleine criminaliteit van 
leerlingen. Kern van de theorie 
achter het onderzoek is dat leerlin-
gen op basis van een keuze voor so-
ciale banden, al of niet tot klein cri-
mineel gedrag overgaan. Daarbij 
kan gekozen worden voor een ster-
kere band met de "school'/school-
ouderen (met preventief effect) te-
genover een sterkere band met me-
deleerlingen (met onbepaald ef-
fect). De schoolse organisatie (lei-
ding, leerlingenbegeleiding, onder-
wijsorganisatie, activiteiten), de in-
zet van docenten, de interactie tus-
sen docent en klas en de aard van 
het leerlingennetwerk, worden ge-
acht deze keuze te belinvloeden en 
daarmee ook de delinquentengraad 
van de school. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
twee deelonderzoeken : fase 1, een 
verkennend breedte-onderzoek op 
52 scholengemeenschappen mavo/ 
havo/vwo in de grotere steden en 
fase 2, een verdiepend toetsend on-
derzoek op 14 van die 52 scholen-
gemeenschappen. In fase 1 (afge-
rond in 1987) werd gebruik ge-
maakt van een leerlingensurvey, 
administratieve gegevens en ver-
kennende gesprekken met mavo-
conrectoren. In fase 2 werden meer 
leerlingen per school bevraagd met 
het survey, werden gegevens voor 
een sociogram verzameld, werden 
observaties in de klas verricht, werd 
een survey onder docenten gehou-
den en werden interviews met sleu-
telinformanten per school gehou-
den. 
Einddatum: In 1987 verscheen een 
tussentijds verslag over fase I. Het 

eindverslag kan rond januari 1990 
verwacht worden. 
Publikatievorm:Tussentijds verslag 
(reeds verschenen). Wetenschappe-
lijk verslag, populair rapport. 

15 
Politie en milieuwethandhaving 
drs. E.A.I.M. van den Berg 

Samenwerkingsverband: Onder-
zoek- & Adviesbureau Geerts 
(Nijmegen). 
Doe!: Door middel van dit onder-
zoek wordt gepoogd de politie een 
helpende hand te bieden bij de in-
vulling van haar taak ten aanzien 
van milieuwethandhaving zoals ge-
formuleerd door het Co6rdinerend 
Politie Beraad. 
Probleemstelling: Het onderzoek is 
erop gericht factoren te achterhalen 
die van invloed kunnen zijn op een 
(niet) succesvolle handhaving van 
milieuwetten door de politie. Ge-
tracht wordt de vraag te beant-
woorden hoe ervoor gezorgd kan 
worden dat de politie zich zo 
efficient en effektief mogelijk op het 
terrein van het milieu gaat begeven. 
Opzet: Het onderzoek is sterk prak-
tijk gericht en is voornamelijk kwa-
litatief van aard. Door middel van 
(gestructureerde) interviews met 
politiefunctionarissen die een spe-
cifieke functie op het gebied van 
het milieu vervullen, worden facto-
ren achterhaald die een succesvol 
milieubeleid beInvloeden. Tijdens 
deze gesprekken zal de evaluatie 
van de door het Ministerie van 
VROM gesubsidieerde projecten 
`politie en milieuwethandhaving' 
centraal staan. 
Einddatum: Medio 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en publikatie op gezette tijden 
van voorlopige resultaten in poli-
tiele tijdschriften. 
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16 
Career criminals in the Nether-
lands (Loopbaancriminelen in Ne-
derland) 
C.R. Block, Ph.D. en dr. C. van der 
Werff 

Doel: In 1986 heeft het WODC reci-
divecijfers gepubliceerd van perso-
nen 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 crimine-
le 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 Neder-
land onherroepelijk zijn afgedaan. 
De gegevens van alle strafzaken die 
in 1983 stonden vermeld op de uit-
treksels uit het Algemeen Docu-
mentatieregister van de Justitiele 
Documentatiedienst zijn in de ana-
lyses betrokken. Bij de analyses is 
onder meer gebruik gemaakt van 
'survival analyse' en van tijdreeksa-
nalyse. 
Einddatum : Najaar 1989. 
Publikatievorm:WODC-rapport. In 
1988 is een voorpublicatie versche-
nen in Justitiele Verkenningen nr. 
4. 

17 
Prejop Amsterdam 
drs. L. Boendermaker m.m.v. S. 
Schneider 

Doel: Nagaan wat de efeecten zijn 
van een preventieproject t.b.v. jon-
geren met politiecontacten in Am-
sterdam (Prejop). 
Probleemstelling: Wat is het effect 
van de binnen Prejop Amsterdam 
ontwikkelde en toegepaste werk- 

wijze van hulpverlening en begelei-
ding t.a.v. de naar het project door-
gestuurde jongeren. 
Opzet: Gedurende de onderzoeks-
periode zal materiaal verzameld 
worden ter beantwoording van de 
volgende vragen: hoe is het project 
georganiseerd? Welke werkwijze 
wordt door de medewerkers van 
het project ontwikkeld en gehan-
teerd en is deze werkwijze toerei-
kend voor het werken met jongeren 
met een Marokkaanse of andere et-
nische achtergrond? In hoeverre 
draagt de vanuit het project gebo-
den hulpverlening en begeleiding 
bij aan het verbeteren van de posi-
tie van de deelnemende jongeren 
op gebieden als thuissituatie, 
school, werk en vrijetijdsbesteding? 
In hoeverre heeft het project effect 
op de politiecontacten van en het 
plegen van delicten door de naar 
het project doorverwezen jonge-
ren? 
Opzet: De gegevens omtrent deze 
vragen worden verkregen door ge-
sprekken met de projectmedewer-
kers en de politic, het bijwonen van 
teamvergaderingen en 1 case'be-
sprekingen, registratie van de hulp-
verleningsactiviteiten, een voor- en 
nameting onder de jongeren die 
met de politie in aanraking komen 
en naar het project worden door-
verwezen en onder een controle-
groep van niet-doorverwezen jon-
geren (self report). Tevens zal ge-
bruik gemaakt worden van de poli-
tieregistratie. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Interimrapport 
voorjaar 1990, eindrapport decem-
ber 1990. 

18 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 
drs. M.W Bol 

Supervisor: dr. G.J. Veerman. 
Promotor: prof. mr  J.E. Doek. 
Probleemstelling:Vrijwel overal be-
staat sinds het einde van de vorige 
eeuw een nogal strikte scheiding 
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tussen strafrecht voor jeugdigen en 
strafrecht voor volwassenen. Men 
kan zich afvragen in hoeverre een 
dergelijke splitsing op grond van 
psychologische inzichten en/of ge-
wijzigde strafdoelen nog zinvol is. 
Opzet: Literatuurstudie bestaande 
uit een juridisch (rechtshistorisch) 
deel en een (ontwikkelings)psycho-
logisch deel. In een derde en laatste 
deel wordt getracht recht en psy-
chologie te koppelen en komt on-
der meer de vraag aan de orde of 
invoering van een apart adolescen-
tenstrafrecht (zoals voorgesteld 
door de commissie Anneveldt) van-
uit psychologisch oogpunt aanbe-
veling verdient. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie, al dan 
niet in combinatie met een WODC-
rapport. 

19 
Lopende vonissen 
M. Brouwers en drs. H. Nelen 

Doe!: Inzicht te verwerven in de 
doeltreffendheid van het instituut 
van de lopende vonissen, d.w.z. na-
gaan wat de betekenis ervan is voor 
de doeleinden van de strafrechts-
pleging, en in de doelmatigheid 
(belasting van het apparaat, kos-
ten). 
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 rechts-
middelen; welke betekenis wordt 
aan deze wijze van strafexecutie 
toegekend door degenen die er aan 
zijn onderworpen en degenen die 
ze toepassen. 
Opzet: Literatuuronderzoek, empi-
risch onderzoek, analyse van be-
staande statistische gegevens, dos-
sierstudie en interviews. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

20 
Evaluatie tweede en derde Wet te- 
gen misbruik van rechtspersonen 
(Bestuurdersaansprakelijkheid) 
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 in-
stellen van een persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de bestuurders 
van rechtspersonen in geval van 
faillissement en het invoeren van 
een meldingsplicht indien de 
rechtspersoon in feitelijke beta-
lingsonmacht verkeert. In de twee-
de misbruikwet is de bepaling op-
genomen dat uiterlijk binnen vijf 
jaar de wet op zijn werking wordt 
gedvalueerd. 
Opzet: In samenwerking met de mi-
nisteries van Financien en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt 
een onderzoek voorbereid, dat 
bouwstenen voor de evaluatie moet 
aandragen. Het vooronderzoek is 
afgesloten, rapportage september 
1989. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Onbekend. 

21 
Rechtspleging in handelszaken 
dr. P.C. van Duyne 

Doe!: Het naar analogie van de zgn. 
echtscheidingsstatistiek ontwikke-
len van een handelszakenstatistiek 
ten einde de aard der zaken, het 
verloop der gedingen en de uitkom-
sten in kaart te brengen. 
Opzet:Standaard-data verzamelen. 
Einddatum: Augustus 1990. 

22 
Cassatie in strafzaken 
dr. P.C. van Duyne 

Doe!: Verschaffen van inzicht in 
wat voor soort zaken beroep in cas-
satie wordt ingesteld, wat de her-
komst van deze zaken is en hoe zij 
worden afgedaan. 
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Opzet: Data verzamelen. 
Einddatum: Maart 1990. 

23 
Civiele rechtspleging 
dr. P.C. van Duyne 

Doe!: Statistisch inzicht te verkrij-
gen in de rechtspleging op het ge-
bied van echtscheidingen en van 
het verbintenissenrecht in het alge-
m een. 
Einddatum: 1989. 

24 
Hoger beroep bij de hoven 
dr. 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 analy-
se van het CBS-bestand over 1986. 

25 
Hoger Beroep in Strafzaken 
dr. P.C. van Duyne en mr. J.R.A. 
Verwoerd 

Doe!: Het doel van het onderzoek is 
om op grond van de bestaande 
CBS-gegevens na te gaan hoe de 
straftoemeting in hoger beroep zich 
verhoudt tot de straftoemeting in 
eerste aanleg. Daarbij zal worden 
nagegaan in hoeverre de gerechts-
hoven 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 strafloemeting 
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 e.d. 

26 
Evaluatie experiment dagdetentie 
drs. M. Grapendaal en drs. B. 
Wartna 

Doe!: In mei 1989 is een experiment 

met dagdetentie van start gegaan. 
Dat wil zeggen dat langgestraften 
de laatste zes weken van hun straf 
in dagdetentie doorbrengen. Doel 
van het onderzoek is dit experiment 
te evalueren. 
Probleemstelling: Levert dagdeten-
tie een substantiele bijdrage aan 
een goede overgang van detentie 
naar vrijheid? Zo ja, heeft deze bij-
drage een meerwaarde ten aanzien 
van andere strafexecutiemodalitei-
ten met hetzelfde doe!? 
Opzei : Interviews met leden van de 
experimentele groep en een contro-
legroep van gedetineerden die niet 
aan het experiment deelnemen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: (Intern) rapport, 
artikel. 

27 
Motieven en keuzes van overvallen 
drs. M. Grapendaal, drs. G. Kroe-
se, dig. R. Staring en dig. C. Wie-
brens 

Doe!: Inzicht verkrijgen in de mo-
tieven die leiden tot een overval en 
de keuzes en overwegingen die ten 
grondslag liggen aan de uitvoering 
ervan. 
Opzet:Kwalitatieve interviews met 
gedetineerde overvallers; dossiera-
nalyse ; kwantitatieve analyse van 
beschikbare gegevens over overval-
len. 
Einddatum:Eind 1990/begin 1991. 
Publikatievorm: Boek, artikelen. 

28 
Evaluatie-onderzoek stimule-
ringsregeling huismeesters 
dig. R.B.P. Hesseling en mr. 
P.B.A. ter Veer 

Samenwerkingsverband: Het onder-
zoek wordt uitgevoerd i.s.m. de Na-
tionale Woningraad (NWR) en het 
Nederlands Christelijk Instituut 
voor Volkshuisvesting (NCIV). 
Doe!: Een groot aantal na-oorlogse 
wijken met een grootschalige toe-
passing van etagebouw wordt ge-
confronteerd met criminaliteits- en 

16 	Justitikle Verkenningen, jrg. 15, nr. 7, 1989 



verhuurbaarheidsproblemen. Ver-
wacht wordt dat met een plan van 
aanpak deze problemen een halt 
kan worden toegeroepen. Een be-
langrijk onderdeel van dit plan van 
aanpak vormt de aanstelling van 
een huismeester, die toezicht uitoe-
fent in combinatie met andere 
werkzaamheden in het betreffende 
complex. In het kader van de sti-
muleringsregeling huismeesters 
zijn ongeveer 150 huismeesters in 
het land aangesteld. Het evaluatie-
onderzoek heeft als doel na te gaan 
in hoeverre de inzet van huismees-
ters, in combinatie met de eventu-
eel andere te nemen maatregelen, 
leidt tot een vermindering van de 
criminaliteits- en verhuurbaar-
heidsproblemen in de desbetreffen-
de complexen. 
Probleemstelling: Levert de huis-
meester een positieve bijdrage aan 
het beperken danwel terugdringen 
van de criminaliteits- en verhuur-
baarheidsproblematiek in het des-
betreffende woningcomplex? 
Opzet: Het onderzoek vindt in 29 
over het land verspreide complexen 
waar een huismeester wordt aange-
steld. In het onderzoek zijn even-
eens drie vergelijkingscomplexen 
betrokken. In deze complexen zal 
een voor- en een nameting plaats-
vinden. De noodzakelijke gegevens 
worden verzameld d.m.v. bewo-
nersonderzoeken, politiele gege-
yens, gesprekken met beheerders, 
huismeesters en politie, op te zetten 
registraties en de analyse van be-
leidsplannen en andere relevante 
documenten. 
Einddatum: Voorjaar of zomer 
1990. 
Publikatievorm: Interimrapportage 
september 1989. eindrapportage: 
zomer 1990. 

29 
Deviant gedrag en slachtoffer-
schap bij jongeren uit etnische 
minderheden 
drs. M. Junger 

Probleemstelling: Een beeld schet-
sen van deviant gedrag en slachtof-
ferschap bij jongeren uit 4 etnische 
groepen (Turken, Marokkanen, 
Nederlanders en Surinamers). Bo-
vendien 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: Onderzoeksrap-
port in twee delen waarvan het eer-
ste is verschenen in mei 1989, het 
tweede deel verschijnt in 1990. 
Proefschrift. Beleidsrapport. 

30 
Slachtofferzorg bij het Openbaar 
Ministerie 
drs. M. Junger, mr. Th. A.G. van 
Hecke en drs. J.A. Wemmers 

Doe!: In april 1987 werden de richt-
lijnen aan politie en O.M. t.a.v. de 
uitbreiding van het slachtofferbe-
leid gepubliceerd. Doel van het on-
derzoek is het nieuwe slachtoffer-
beleid in het arrondissement Rot-
terdam te evalueren. De nadruk 
valt hierbij op de uitvoering van het 
slachtofferbeleid door het 0.M.. 
Probleemstelling: De centrale on-
derzoeksvragen luiden: hoe is de 
slachtofferzorg in het arrondisse-
ment georganiseerd en wat zijn de 
consequenties van dit nieuwe 
slachtofferbeleid in termen van 
werkbelasting van de parketadmi-
nistratie en van de leden van het 
0.M.? Daarnaast zal getracht wor-
den een antwoord te vinden op de 
vraag wat het effect is van dit nieu-
we slachtofferbeleid op slachtoffers 
en daders van misdrijven. Aan het 
eigenlijke onderzoek gaat een pilot-
study vooraf. De opzet van het ei- 
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genlijke onderzoek zal in grote ma-
te bepaald worden aan de hand van 
de resultaten van de pilot-study. 
Opzet: De gegevensverzameling 
voor dit voor-onderzoek gebeurt 
door middel van interviews, enque-
tes en een beperkte dossierstudie. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: WODC rapport. 

31 
Schadebemiddeling ten behoeve 
van slachtoffers 
drs. M. hanger, mr. Th.A.G. van 
Hecke en drs. J.A. Wemmers 

Doe!: In het arrondissement Mid-
delburg wordt per 1 juni 1989 een 
schadebemiddelaar aangesteld die 
bij misdrijven die vallen onder de 
noemer 'veel voorkomende crimi-
naliteit' een schaderegeling tussen 
dader en slachtoffer zal proberen te 
realiseren. Het project vindt plaats 

in het kader van de uitvoering van 
het beleidsplan 'Samenleving en 

Doel van het onder-
zoek is de organisatie en het ver-
loop van het schadebemiddelings-
project te evalueren. 
Probleemstelling: De centrale on-
derzoeksvragen luiden: hoe ver-
loopt de organisatie van het scha-
denbemiddelingsproject en hoe 
verloopt de schadebemiddeling in 
de praktijk. Daarnaast zal worden 
gekeken naar de effecten van het 
project voor de betrokken partijen. 
Opzet: Door middel van dossieron-
derzoek zullen gegevens over da-
der, slachtoffer, over de procedure 
en over de justitiele aldoening ver-
zameld worden. Daarnaast zullen 
interviews met de partijen die be-
trokken zijn bij de uitvoering van 
het project bij het begin en bij het 
einde van de onderzoeksperiode 
worden gehouden teneinde na te 
gaan hoe het project is geintrodu-
ceerd en wat de ervaringen zijn met 
het project. Ook zullen slachtoffers 
en daders geinterviewd worden 

32 
Ontwikkeling van de jeugdcrimi-
naliteit II 
dr. J. Junger-Tas en drs. M. Kruis-
sink 

Doe!: Inzicht verkrijgen in lange 
termijn ontwikkelingen in de 
jeugdcriminaliteit. 
Probleemstelling: Welke verande-
ringen treden op in de aard en om-
yang van de jeugddelinquentie? 
Hoe ontwikkelt de criminaliteit on-
der meisjes zich? Treden er veran-
deringen op in de relatie criminali-
teit en leeftijd? Zijn er verbanden 
tussen levensstij1 en criminaliteit? 
Opzet: In dit onderzoek wordt van 
twee bronnen gebruik gemaakt: I) 

CBS-cijfers van politie en justitie 
en 2) twee-jaarlijks survey-onder-
zoek onder een landelijke, aselecte 
steekproef van ongeveer 1000 straf-
rechtelijk minderjarige jongeren, 
waarbij onder meer self-reportge-
gevens over delictpleging verza-
meld worden. 
Publilcatievorm: Reeds verschenen : 
WODC-rapport nr. 79: Junger-Tas, 
dr. J. en drs. M. Kruissink: 'Ont-
wikkelingen van de Jeugdcrimina-
theft', 1987. Een tweede rapport in 
deze serie zal in het najaar van 1989 
verschijnen. 

33 
De prijs van het beroep op rechts-
hulp 
drs. A. Miffs 

Achtergrond: In het kader van ge-
troffen dan wel in voorbereiding 
zijnde wettelijke maatregelen inza-
ke de prijsstelling van de gefinan-
cierde rechtshulp is een drietal pro-
jecten ter hand genomen: I. Verge-
lijkende analyse van gegevens nit 
CBS? WODC-bevolkingsenquetes 
uit 1983 en 1987. De opzet van de 
analyse is bij nader inzien verbreed. 

18 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 7,1989 

omtrent hun mening over de scha-
debemiddeling. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: WODC rapport. 



Verwacht wordt dat deze eind 1989 
zal worden afgerond. 2.0nderzoek 
naar de kosten voor rechtshulpzoe-
kenden in het arondissement Roer-
mond. Onderzoek wordt gedaan in 
samenwerking met het Bureau 
rechtshulp Roermond. Bij het bu-
reau voor rechtshulp Roermond 
waren van 504 rechtshulpverzoe-
kenden gegevens over hun financie-
le situatie aanwezig. In 1988 zijn 
voor zover mogelijk de raadslieden 
van hen schriftelijk benaderd met 
vragen omtrent dekosten die de 
client heeft gehad. Over 214 rechts-
hulpzoekenden is uiteindelijk in-
formatie verkregen omtrent hun 
uitgaven. 3. De positie en de rol van 
de rechtsbijstandsverzekering in de 
rechtshulpverlening. 
Opzet:Naast een aantal mondelin-
ge interviews met rechtsbijstand-
verzekeraars is ten behoeve van dit 
project het beroep op de verzeke-
ring zoals zich in de CBS/WODC-
bevolkingsenquetes uit 1983 en 
1987 manifesteert, nagegaan. 
Publikaties:Inzake het onder 1 ge-
noemde deelproject valt te verwij-
zen naar 'Van moduul en Modaal' , 
NJB, nr. 4,1989. In de loop van dit 
najaar (1989) zal over de twee an-
dere projecten gerapporteerd wor-
den. 

34 
Rechtshulpvraag en rechtshulp-
loop in de jaren tachtig 
drs. A. Klijn 

Probleemstelling: In de afgelopen 
jaren is het patroon in de toeloop 
op rechtshulpverlening onderwerp 
geweest van een aantal empirische 
onderzoeken. Doorgaans vormde 
de praktische situatie de directe 
aanleiding tot bedoeld werk. De 
vraag rijst hoe de verschillende be-
vindingen zich verhouden tot de 
theoretische uitgangspunten zoals 
die geformuleerd werden in het 
werk dat als startpunt voor de in-
middels opgebouwde onderzoek-
traditie in ons land geldt (Schuyt 

e.a., 1976). Naast theoretische rele-
vantie heeft dit project ook beteke-
nis voor de opzet van toekomstig 
(bevolkings)onderzoek. 
Opzet: Met behulp van secundaire 
analyse van het reeds verzamelde 
materiaal via de CBS/WODC-en-
quetes uit 1983 en 1987 tegen de 
achtergrond van nadere explicatie 
van theoretische uitgangspunten. 
Publikatievorm: Nog te beslissen. 

35 
Werksituatie en functioneren van 
bewaarders 
drs. M.M. Kommer 

Promotor: prof. mr. dr. C.J.M. 
Schuijt. 
Doel:Zowel uit de literatuur als uit 
cijfers m.b.t. ziekteverzuim en af-
keuringen 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 duide-
lijkheid zou moeten brengen in de 
(samenhang van de) diverse facet-
ten van het werk (formele functie-
inhoud, daadwerkelijke taak, ar-
beidsomgeving, scholing en oplei-
ding, faciliteiten) die de zwaarte er-
van bepalen. 
Probleemstelling: De centrale vraag 
van het onderzoek is in hoeverre de 
eisen vanuit de thans vigerende 
'filosofie' van het gevangeniswezen 
(uitgedrukt in regiemsdoelstellin-
gen, strafdoelen enz.) in combinatie 
met de de bewaarder ten dienste 
staande middelen en de gedetineer-
denpopulatie leiden tot een 'stress% 
veroorzakende werksituatie. 
Opzet: Het onderzoek wordt uitge-
voerd vanuit een interpretatief per-
spectief waarbij de relaties en inter-
acties tussen de bewaarders ener-
zijds en de overige betrokken parti-
jen ('Den Haag', gedetineerden, di-
rectie, professionele staf, collega's 
en prive-omgeving) centraal staan. 
Een dergelijke benadering lijkt het 
best aan te sluiten bij de diverse 
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theoretische inzichten over het 
functioneren van bewaarders zoals 
de subcultuur- resp. de 'pluralistic 
ignorance these'. Ook de organisa-
tie-sociologische 'negotiated or-
der'-theorie van organisaties, die 
op penitentiaire inrichtingen zeker 
van toepassing lijkt, vraagt om deze 
benadering. De gegevensverzame-
ling heeft plaatsgevonden via ob-
servatie, interviews, vragenlijsten 
en bronnenonderzoek in drie Hui-
Zen van Bewaring. 
Einddatum: Eerste helft 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

36 
Evaluatie project `winkeldiefstal 

. 12-17 jarigen' 
drs. M. Kruissink en drs. C. Ver-
wers 

Doe!: Het Rotterdamse project 
'winkeldiefstal 12-17 jarigen' is op-
gezet als experiment voor de perio-
de van een jaar en heeft tot doel een 
bijdrage te leveren aan het terug-
dringen van winkeldiefstal onder 
jongeren. Strafrechtelijk minderja-
rigen die wegens winkeldiefstal met 
de politic in aanraking zijn geko-
men kunnen via het winkeldiefstal-
project alternatieve werkzaamhe-
den verrichten, die zoveel mogelijk 
dienen aan te sluiten bij het ge-
pleegde delict (bijvoorbeeld wer-
ken in de winkel waar het delict is 
gepleegd). Indien deze werkzaam-
heden naar behoren zijn verricht 
blijft justitiele vervolging achterwe-
ge. 
Opzet: Evaluatie-onderzoek, be-
staande uit een procesbeschrijving 
en een effectonderzoek. Naast da-
dergegevens zullen ook zaken be-
treffende ondernemers (bijvoor-
beeld ten aanzien van preventie-
maatregelen) bij de evaluatie wor-
den betrokken. Een aantal effect-
metingen dient inzicht te verschaf-
fen in het effect van het project op 
de 'clienten' in termen van algeme-
ne en specifieke recidive. 

Einddatum: Eerste helft 1990. 
Publikatievorm: Rapport 

37 
Evaluatie HALT-projecten 
drs. Al. Kruissink en drs. C. Vet-
wets 

Doe!: HALT-projecten hebben tot 
doe het vandalisme te bestrijden. 
Deze projecten zijn ontstaan uit 
een samenwerking van gemeente, 
politic en justitie. Strafrechtelijk 
minderjarigen die wegens vandalis-
me zijn aangehouden kunnen door 
de politie of de Officier van Justitie 
naar HALT verwezen worden. Via 
HALT kunnen deze vandalen de 
door hen aangerichte schade zelf 
herstellen. Indien de werkzaamhe-
den naar behoren verricht zijn blij ft 
justitiele vervolging achterwege. 
Met deze aanpak wordt beoogd ge-
noegdoening aan de benadeelden 
te verschaffen, aan de straf een ze-
kere opvoedende werking te geven 
en tegelijkertijd de negatieve ne-
veneffecten van een justitiecontact 
te voorkomen. Daarnaast ontplooi-
en de HALT-projecten activiteiten 
in de preventieve sfeer. De HALT-
aanpak sluit goed aan bij het huidi-
ge bestuurlijke preventie-beleid. 
Over de effecten en de organisatori-
sche omstandigheden waaronder 
HALT de beste resultaten oplevert 
is echter nog niets bekend. Doel 
van dit onderzoek is daar inzicht in 
te krijgen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
behelst een procesbeschrijving, een 
aantal effectmetingen en een kos-
ten-batenanalyse. In de procesbe-
schrijving gaat het erom inzicht te 
verkrijgen in de organisatorische 
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 ge-
meentelijk niveau en het effect op 
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de 'clienten' van HALT o.a. in ter-
men van recidive. 
Opzet: Het betreft een empirisch 
onderzoek waarin van verschillen-
de databronnen gebruik gemaakt 
wordt. 
Publikaties: Reeds verschenen: 
Kruissink, M. (1987) 'HALT: een 
alternatieve aanpak van vandalis-
me'. Interimrapport van een eva-
luatie-onderzoek naar vandalisme-
projecten, WODC. Eindrapport 
verschijnt in het najaar van 1989. 

38 
Evaluatie-onderzoek alternatieve 
afdoening van winkeldiefstal on-
der strafrechtelijk minderjarigen 
drs. M. Kruissink en drs. C. Ver-
wers 

Inleiding: In 1989 wordt in Rotter-
dam geexperimenteerd met een al-
ternatieve afdoening van winkel-
diefstal, gepleegd door strafrechte-
lijk minderjarigen. Het gaat om een 
afdoening die veel overeenkomst 
vertoont met de afdoening van van-
dalisme-zaken via Halt-bureau's. 
Jongeren die wegens winkeldiefstal 
door de politie worden aangehou-
den kunnen - mits zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen - aan justi-
tiele vervolging ontkomen door al-
ternatieve werkzaamheden te ver-
richten, liefst op de plek des on-
heils. Het experiment kan be-
schouwd worden als een variant op 
het 'lik-op-stuk-experiment' onder 
meerderjarige winkeldieven. Een 
'lik-op-stuk'-aanpak voor jongeren 
zou er toe leiden dat de ouders, in 
plaats van de jeugdige dader, het 
kind van de rekening worden, om-
dat jongeren doorgaans niet over 
veel geldelijke middelen beschik-
ken. Voor minderjarigen lijkt het 
verrichten van werkzaamheden, 
overeenkomstig de Halt-aanpak 
van vandalisme, daarom een beter 
alternatief. Zeker wanneer die 
werkzaamheden enig verband met 
het gepleegde delict vertonen en 
daardoor als leerzaam en construc- 

tief kunnen worden aangemerkt. 
Een andere overweging om dit ex-
periment te starten is dat jongeren 
die op vandalisme worden betrapt, 
op vrije middagen via Halt aan het 
werk gezet worden, terwijl winkel-
diefjes veelal na een reprimande 
(politie-sepot) worden heengezon-
den. Via het experimentele winkel-
diefstal-project kan ook winkel-
diefstal op een snelle, lichte wijze 
gesanctioneerd worden, zonder het 
politie- en justitie-apparaat at te 
zeer te belasten. 
Probleemstelling: Leidt de alterna-
tieve afdoening via het winkeldief-
stal-project tot minder recidive 
(algemene en speciale) dan de 
gangbare afhandeling? 
Opzet: Self-report-data over delin-
quent gedrag worden verzameld 
onder 'clienten' van het winkeldief-
stal-project en onder een controle-
groep van winkeldiefjes die op de 
gangbare wijze zijn afgehandeld. 
Publilcatie: Rapport, te verschijnen 
begin 1990. 

39 
Capaciteitsproblemen residentiele 
jeugdhulpverlening 
drs. P.H. van der Laan 

Doe!: Het verkrijgen van inzicht 
(kwantitatief en kwalitatief) in de 
problemen die zich voordoen bij de 
plaatsing in het kader van een 
maatregel van jeugdigen in inrich-
tingen en in de behoefte bij kinder-
rechters aan specifieke (al dan niet 
gesloten) residentiele voorzienin-
gen. 
Probleemstelling:Welke problemen 
doen zich voor bij de plaatsing van 
justitie-pupillen in inrichtingen? In 
hoeverre spelen de aldus vastge-
stelde problemen in het bijzonder 
voor een bepaalde categorie jeugdi-
gen en/of bepaalde typen inrich-
tingen? 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
twee fasen. De eerste fase bestaat 
uit een schriftelijke peiling onder 
alle kinderrechters naar at hun ge- 
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realiseerde plaatsingsbeslissingen 
in de tweede helft van 1988. De 
tweede fase omvat het vastleggen 
van gegevens omtrent alit plaatsin-
gen vanaf de plaatsingsbeslissing 
tot de feitelijke plaatsing in de ge-
wenste dan wel een andere voorzie-
ning gedurende een tweetal perio-
des. In het bijzonder wordt aan-
dacht besteed aan plaatsingspogin-
gen die niet zijn gelukt, teneinde in-
zicht te krijgen in de omvang en de 
inhoudelijke componenten van de 
capaciteitsproblematiek. 
Einddatum: 1990. 
PUblikatievorm: WODC rapport. 

40 	- 
Alternatieve sancties voor jeugdi-
gen / recidive 
drs. PH. van der Loan 

Doel:Completering van het evalua-
tie-onderzoek 'Alternatieve sane-
ties voor jeugdigen'. In een eerder 
stadium ging de aandacht uit naar 
organisatie en uitvoering van alter-
natieve sancties, de plaats van de 
afternatieve sanctie in het sanctie-
pakket en de leerprojecten. Thans 
wordt nagegaan in hoeverre jeugdi-
gen die in de jaren 1983 t/m 1985 
ten alternatieve sanctie opgelegd 
kregen daarna opnieuw wegens het 
plegen van delicten met justitie in 
aanraking zijn gekomen. 
Probleemstelling: In hoeverre on-
derscheiden de (officiale, geregi-
streerde) recidivepatronen van al-
ternatief gestrafte jeugdigen zich 
(in positieve zin) van die van jeug-
digen die op traditionele wijze be-
straft zijn (geldboete, vrijheids-
strap? 
Opzet: Van alit jeugdigen, die in de 
jaren 1983 t/m 1985 in de zes oors-
pronkelijke proefarrondissementen 
een alternatieve sanctie opgelegd 
kregen (ongeveer 800), worden de 
officiale justitiele contacten nage-
gaan over een periode van maxi-
maal vier jaar. Aan de hand van 
dossieronderzoek en gegevens van 
de justitidle documentatie worden 

gegevens verzameld over frequen-
tie van de contacten, afdoening van 
de contacten, aanleiding tot de con-
tacten en intervallen tussen de con-
tacten. Een en ander wordt gerela-
teerd aan de gegevens met betrek-
king tot de opgelegde alternatieve 
sanctie en eventuele justitiele con-
tacten voorafgaand aan de alterna-
tieve sanctie. Hetzelfde gebeurt 
voor ten, op een aantal variabelen 
vergelijkbare, groep jeugdigen, die 
in dezelfde periode een traditionele 
sanctie opgelegd kregen. 
Einddatum: Find 1988. 
Publikatievorm: Eindrapport, arti-
kel. 

41 
Evaluatie-onderzoek Kwartaal-
kursus 
drs. PH. van der Lean 

Samenwerkingsverband: Paedolo-
gisch Instituut te Amsterdam, Af-
deling Gedragstherapie-onderzoe-
ken. 
Doe/: In november 1986 is in Am-
sterdam een aanvang gemaakt met 
het experiment Kwartaalkursus. 
De Kwartaalkursus is een intensief 
dagprogramma van drie maanden, 
bedoeld als alternatief voor preven-
tieve hechtenis en/of onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf voor jeugdige 
delinquenten. Het project vertoont 
verwantschap met de Britse 'inter-
mediate treatment'-projecten. Aan 
het experiment is een evaluatie-
onderzoek (proces- en effectevalua-
tie) gekoppeld. 
Probleemstelling: Bij de effecteva-
luatie wordt nagegaan welke jonge-
ren de Kwartaalkursus volgen en of 
dit de jongeren zijn voor wie de 
Kwartaalkursus is bedoeld. Tevens 
wordt bekeken of de Kwartaalkur-
sus een zodanig effect heeft dat de 
jongeren minder dan voorheen of 
helemaal niet meer met justitie in 
aanraking komen. Ben en ander 
wordt vergeleken met jongeren die 
een vrijheidsstraf ondergaan. 
Opzet: D.m.v. interviews en dos- 

22 	Justitiole Verkenningen, jrg. 15, nr. 7, 1989 



sieronderzoek worden gegevens 
verzameld over jongeren die gedu-
rende twee jaar de Kwartaalkursus 
bezoeken. Folluw-up interviews 
met deze jongeren worden gehou-
den een half jaar en anderhalfjaar 
nadat zij de Kwartaalkursus heb-
ben gevolgd. Hetzelfde gebeurt bij 
jongeren die een vrijheidsstraf heb-
ben ondergaan. M.b.v. een geauto-
matiseerd informatiesysteem wordt 
bekeken of de betrokken jongeren 
nieuwe justitiecontacten hebben. 
Einddatum: Einde 1989. 
Publikaties: Laan, P.H. van der, 
'System monitoring; een Brits 
voorbeeld voor het jongeren-infor-
matiesysteem' in: Justitiele Verken-
ningen, 1986, nr. 9. Laan, P.H. van 
der en C. Verwers 'Intermediate 
Treatment; een Britse jeugdsanctie 
met mogelijkheden voor Neder-
land' in: Kind en Adolescent, 8, 
1987. 'Jongeren Informatie Sys-
teem, delen 1 tm 9'. Maandelijks 
overzicht voor de arrondissemen-
ten. Onderzoekteam Jeugdbescher-
ming & Jeugddelinquentie (1986 en 
1987). Laan, P.H. van der en K. van 
der Veen, 'Leren als alternatief 
voor straf: de Kwartaalkursus' in: 
Justitiele Verkenningen, 1988, nr.3. 
Nog te verwachten : interimrappor-
ten, eindrapport en artikelen. 

42 
Het economische gedrag van re-
gelmatige opiatengebruikers 
drs. Ed. Leuw en drs. M. Grapen-
daal 

Doe!: Inzicht verkrijgen in het in-
komstenverwervings- en beste-
dingspatroon van heroIneverslaaf-
den en de rot die criminaliteit en 
methadonverstrekking hierin heeft. 
Opzet: Het gaat om een longitudi-
naal onderzoek onder ongeveer 150 
heroInegebruikers. Gedurende een 
jaar zal aan de respondenten op ge-
zette tijden een vragenlijst worden 
voorgelegd. De onderzoekgroep 
wordt zo gevarieerd mogelijk sa-
mengesteld uit herolinegebruikers 

met de Nederlandse nationaliteit in 
Amsterdam. Er wordt gewerkt van-
uit een zogenaamd veldstation. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Diverse. 

43 
Gronden voor ondertoezichtstel-
ling 
Lic. N.M. Mertens 

Doe!: Inzicht geven in de gronden 
voor ondertoezichtstelling (in het 
civiele jeugdrecht) zoals die tot uit-
drukking komen in de irivulling van 
de wettelijke grond `bedreiging met 
zedelijke en/of lichamelijke onder-
gang'. Tevens wordt getracht de 
ontwikkeling van het aantal onder-
toezichtstellingen in de laatste twee 
decennia in kaart te brengen, ten-
einde inzicht te verkrijgen in de fac-
toren die samenhangen met de toe-
name van uitgesproken 0.T.S.-en 
vanaf 1982. 
Probleemstelling: Welke zijn de spe-
cifieke gronden voor de maatregel 
van ondertoezichtstelling? Wat zijn 
de kenmerken van de ontwikkeling 
van het aantal 0.T.S.-en in de jaren 
zeventig en tachtig en welke facto-
ren zijn van invloed op die ontwik-
keling? 
Opzet: Het gaat om een inventarise-
rend onderzoek waarbij gegevens 
worden verzameld d.m.v. dossier-
onderzoek bij een aantal Raden 
voor de Kinderbescherming en Bu-
reaus Kinderrechter. Er worden 
ook interviews gehouden met me-
dewerkers van betrokken instan-
ties. Met behulp van statistisch ma-
teriaal en literatuur-onderzoek 
wordt de kwantitatieve ontwikke-
ling van de 0.T.S.-maatregel ge-
schetst en de .samenhangende fac-
toren bij de stijging in deze beschre-
ven. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: I nterimrapport, 
eindrapport. 
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44 
Scholenexperiment 
drs. M.J.M. Mutsaers, S. Schnei- 
der, B. Zielman en drs. B. Wartna 

Doe!: In het kader van het beleids-
plan Samenleving en Criminaliteit 
(1985) d.m.v. experimenten trach-
ten het spijbelen/voortijdig school-
verlaten op scholen voor LTO/ITO 
tegen te gaan met het doel / de ver-
wachting daardoor kleine crimina-
1 iteit door de leerlingen te bestrij-
den. 
Probleemsielling: Leiden de bedoel-
de experimenten (veranderingen in 
de school) inderdaad tot verminde-
ring van het spijbelen/voortijdig 
schoolverlaten en zo ja, gaat dit ge-
paard met de vermindering van 
kleine criminaliteit door de leerlin-
gen? 
Opzei: Het opzetten en implemen-
teren van enige experimenten met 

als primair d oel het tegengaan van 
spijbelen/voortijdig schoolverla-
ten ; opzetten en realiseren van pa-
rallel aan het experiment lopend 
evaluatie-onderzoek. 
Einddatum: December 1990. 
Publilcatievorm: WODC/SEC-rap-
porten (eerste interimrapport okto-
ber 1989, tweede interimrapport 
eind 1989. Eindrapport eind 1990). 

45 
Beschermingsbewind. Een verge-
lijking met de curatele 
drs. EM. Naborn 

Doe!: Inzicht bieden in de toepas-
sing van de wet 'beschermingsbe-
wind minderjarigen' van titel 19 
Boek I BW (in werking getreden in 
september 1982) en deze vergelij-
ken met de reeds bestaande curate-
le. 
Probleemstelling: De verschillen 
tussen beschermingsbewind en cu-
ratele in de praktijk worden be-
sproken, waarbij nadrukkelijk het 
beschermingsbewind als nieuw in-
gesteld rechtsfiguur aan de orde 
komt. Belangrfike vragen zfin de 
volgende. In welke gevallen is be- 

schermingsbewind of curatele inge-
steld of zijn verzoeken afgewezen? 
Welke motiveringen worden ge-
hanteerd bij de indiening van de 
verzoeken, en hoe motiveert de 
(kanton)rechter zijn beslissing? 
Wordt beschermingsbewind in de 
praktijk opgelegd voor 'lichtere' ge-
vallen dan curatele? Wat is de aan-
leiding voor de verzoeken? Om 
welke redenen maakt de rechter de 
keuze tussen curatele en bescher-
mingsbewind, inzake ambtshalve 
beslissingen? 
Opzet: Naast een dossieranalyse 
van circa 100 beschermingsbewind-
verzoeken en 100 curatele-verzoe-
ken zijn enkele interviews gehou-
den met mensen die in de praktijk 
met beschermingsbewind te maken 
hebben. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 

46 
Meta-evaluatie van SEC-projec-
ten 
drs. W. Polder en drs. H.M. Wil-
lemse 

Samenwerkingsverband: Stuur-
groep Bestuurlijke Preventie van 
Criminaliteit. 
Doe!: Het integreren van evaluatie-
gegevens van voornamelijk lokale 
projecten gericht op de preventie 
van vormen van veel voorkomende 
criminaliteit. 
Probleemstelling: De projecten ver-
schillen in hoge mate wat betreft 
doelstelling, doelgroepen, gehan-
teerde strategie en aard van de eva-
luatie. Dit levert methodologische 
problemen op bij het combineren 
van de resultaten tot een hanteer-
baar totaaloverzicht. 
Opzet: Er zal een computerbestand 
worden opgebouwd uitgaande van 
gegevens van een enquete onder de 
betrokken gemeenten, een enquete 
onder de begeleiders van de projec-
ten en de evaluatieverslagen. 
Einddatum: Eind 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 
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47 
Evaluatie van de 'SEC-special' 
voor het ondenvijs 
drs. H. Schelling 

Aanleiding: Aanleiding voor het 
onderzoek is de speciale uitgave 
van SEC, kwartaalblad over sa-
menleving en criminaliteit. Dit spe-
ciale nummer is bestemd voor alle 
leerlingen van het AVO en LBO in 
de leeftijd van 13 t/m 15 jaar. Aan 
de hand van artikelen in dit (gratis) 
tijdschrift kunnen de leerlingen on-
der meer iets te weten komen over 
de werking van het justitieel appa-
raat en over de gevolgen van van-
dalisme. 
Probleemstelling: Kennis en inzicht 
verkrijgen omtrent enkele aspecten 
van de SEC-special bij de ontvan-
ger: docenten en leerlingen. De uit-
komsten zullen een belangrijke rot 
spelen bij de te nemen besluiten 
over een toekomstige en zo effectief 
mogelijke benadering van deze 
doelgroepen. 
Opzet: Uit de ruim 2000 scholen zal 
een steekproef worden getrokken 
waar een voor- en nameting zal 
worden afgenomen. Er zal ook nog 
een aparte meting worden afgeno-
men, die alleen betrekking heeft op 
vorm en inhoud van het blad. In-
dien mogelijk zal in het onderzoek 
ook een controlegroep worden be-
trokken. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: WODC/SEC rap-
port. 

48 
Beroepen inzake artikel 57 AAW 
mr. H.R. Schimmel en dr. G.J. 
Veerman 

Opdrachtgever: Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in opdracht van 
de werkgroep 'Recent conflictop-
wekkende regelgeving'. 
Doel:Onderzoeken naar de Raden 
van Beroep ingestelde beroepen te-
gen negatieve beslissingen op 
grond van artikel 57 Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet (het voor- 

zieningenartikel in de AAW). Ach-
tergrond is het verminderen van de 
overbelasting van het rechterlijk 
apparaat door middel van het weg-
nemen van conflictopwekkende 
elementen in de regelgeving. De 
werkgroep diende hieromtrent aan-
bevelingen te doen. 
Vraagstelling: De werkgroep wit de 
werkelijke grieven van personen 
die bij de Raden van Beroep klagen 
tegen negatieve beslissingen van 
Bedrijfsverenigingen in 57 AAW-
zaken achterhalen, via een dossier-
onderzoek. 
Opzet:Dossieronderzoek bij de Ra-
den van Beroep en bij de uitvoeren-
de instanties (gemeenschappelijke 
medische dienst) en wetsonder-
zoek. 
Einddatum: Najaar 1989. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

49 
Evaluatie-onderzoek Jeugdreclas-
sering 
drs. E.C. Spaans en drs. L. Doom-
hem 

Doe!: Doel: Evaluatie van een aantal ex-
perimenten op het gebied van (jus-
titiele) hulpverlening aan jongeren 
van 15 tot 18 jaar, die vanwege het 
plegen van delicten met justitie in 
aanraking zijn gekomen. Deze ex-
perimenten richten zich vooral op 
de groep van zogenaamde 'multi-
problem' jongeren, van wie het de-
linquente gedrag gezien kan wor-
den als uiting van onderliggende 
problemen. Door concrete en di-
recte hulp te bieden bij het oplos-
sen van deze problemen, trachten 
de experimenten te voorkomen dat 
de jongeren doorgaan met hun de-
linquente gedrag. Kenmerk van de 
begeleiding is dat zij niet vrijblij-
vend is, maar bijvoorbeeld kan 
worden opgelegd als bijzondere 
voorwaarde bij een schorsing van 
de voorlopige hechtenis, een sepot 
en/of een voorwaardelijke (vrij-
heids)straf. Over het verloop van de 
begeleiding en de perspectieven 
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voor de toekomst wordt aan de jus-
titiele autoriteiten gerapporteerd. 
Op deze wijze wordt getracht de 
duur van de voorlopige hechtenis 
terug te dringen en zoveel mogelijk 
te voorkomen dat de jongeren een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
krijgen opgelegd. 
Probleemstelling:Hoe zien de opzet 
en de werkwijze van de jeugdre-
classerings-experimenten er in de 
praktijk uit? Welke jongeren ko-
men wet en niet bij de experimen-
ten terecht? In hoeverre slagen de 
experimenten erin hun doelstel-
ling(en) te realiseren en hun doel-
groep te bereiken? Zijn eventuele 
verschillen in succes toe te schrij-
ven aan verschillen in opzet, werk-
wijze en/of clientele van de experi-
menten? 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een proces-evaluatie en een pro-
dukt-evaluatie. In de proces-eva-
luatie warden de doelstelling(en), 
de doelgroep en de werkwijze van 
elk van de experimenten beschre-
ven en met elkaar vergeleken. Voor 
het verzamelen van gegevens hier-
omtrent zal gebruik warden ge-
maakt van interviews, observatie, 
administratieve gegevens, registra-
tie-formulieren en dossier-onder-
zoek. In de produkt-evaluatie zal 
warden nagegaan, in hoeverre de 
experimenten hun doelstelling(en) 
hebben gerealiseerd en hun beoog-
de doelgroep hebben bereikt. Hier-
toe zullen gegevens omtrent de 
clienten van de jeugdreclasserings-
experimenten vergeleken warden 
met overeenkomstige gegevens van 
jongeren wier strafzaak op 'tradi-
tionele' wijze zonder jeugdre-
classering) is afgedaan. Zo moge-
lijk zullen verschillen in succes tus-
sen de experimenten warden gere-
lateerd aan verschillen in opzet, 
werkwijze en/of clientele van de 
experimenten. Voor het verzamelen 
van de benodigde gegevens zal ge-
bruik warden gemaakt van inter-
views, registratie-formulieren, dos- 

sier-onderzoek en CBS-gegevens. 
Einddatum: eind 1990 
Publikatievorm: onderzoeksrapport 
in twee delen: interimrapport eind 
1989; eindrapport eind 1990. 

50 
Criminaliteitsbeheersing te En-
schede 
drs. J.L.P. Spickenheuer en P. 
Linckens 

Doe!: Mede op basis van WODC-
onderzoek is in de gemeente En-
schede door politie, justitie en be-
stuur een geintegreerd plan ter be-
heersing van criminaliteit tot stand 
gekomen. Verschillende activitei-
ten van de drie partners die voor 
zover mogelijk op elkaar zijn afge-
stemd richten zich op een viertal 
misdrijven: geweld, vandalisme, in-
braak in woningen en fietsendief-
stal. 
Probleemstelling: Deze bevat vier 
hoofdcomponenten: op welke wij-
ze is het plan tot stand gekomen, 
hoe en in welke mate wordt het ge-
realiseerd, wat zijn de effecten in 
termen van criminaliteit en wat zijn 
de mogelijke neveneffecten van het 
plan? 
Opzet: Documentenanalyse: vast-
gelegd bij politic, justitie en be-
stuur ; analyse van misdaadverslag-
legging: krantenartikelen, regiona-
le dagbladen; analyse van afbande-
ling door politie, justitie; (slachtof-
fer)enquete(s); interviews met be-
trokkenen bij de uitvoering van het 
plan. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikatievorm: (Deel)rapport(en). 

51 
Evaluatie preventieproject t.b.v. 
Marokkaanse jongeren in Gouda 
drs. G.J. Terlouw 

Doel:Nagaan welke de effecten van 
een speciaal ten behoeve van de 
Marokkaanse jeugd opgezet pro-
ject zijn op de positie van die jeugd 
en op het criminaliteitsniveau on-
der Marokkaanse jongeren. 
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Probleemstelling: Hoe is het project 
georganiseerd en welke mogelijk-
heden verschaft het de Marokkaan-
se jeugd? Welke invloed heeft het 
deelnemen van Marokkaanse jon-
geren aan het in het kader van het 
project geschapen mogelijke activi-
teiten als werk, scholing en/of re-
creatie op hun gedrag? In hoeverre 
is de gebruikte methode van het 
straathoekwerk effectief wanneer 
het er om gaat Marokkaanse jonge-
ren ertoe te bewegen te participeren 
in dergelijke activiteiten en wat zijn 
de kenmerken van de wel en niet 
deelnemende groepen ? Zijn er ef-
fecten in de officiele criminaliteits-
cijfers (politiegegevens) naspeur-
baar? 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een inventarisatie en een empiri-
sche evaluatie. In het inventarise-
rend deel worden onderwerpen als 
organisatiestructuur, doelstellingen 
en aanbod van het project behan-
deld. De gegevens hieromtrent 
worden verkregen aan de hand van 
interviews en bestaand schriftelijk 
materiaal. De empirische evaluatie 
behelst het verzamelen van (selfre-
port) gegevens onder Marokkaanse 
jongeren d.m.v. vragenlijsten. Het 
betreft hierbij zowel niet als wel aan 
projectactiviteiten deelnemende 
jongeren. Bij alien wordt een voor-
en een nameting (een jaar na de 
voormeting) gedaan. Tevens wor-
den bij de gemeentepolitie in de 
loop van het project over twee pe-
riodes data verzameld aangaande 
de hoogte van het criminaliteitsni-
veau onder de Marokkaanse doel-
groep t.o.v. een vergelijkbare Ne-
derlandse groep jongeren. 
Einddatum: Mei 1990. 
Publilcatievorm: Interimrapport na-
jaar 1989, eindrapport mei 1990. 

52 
Voor- en achteruitzien ; over enke- 
le middelen van wetsevaluatie 
dr. G.J. Veerman 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Bestuursrecht/-kunde Rijksuniver-
siteit Groningen. 
Doe!: Verkennen van de mogelijk-
heden van andere wetsevaluatie-
methoden dan sociaal-wetenschap-
pelijk evaluatie-onderzoek. 
Probleemstelling: Wat is het huidige 
gebruik van jaarverslagen e.d. en 
effectrapportages in verband met 
de evaluatie van wetten? Wat zijn 
de belemmerende en bevorderende 
factoren van het gebruik van jaar-
verslagen? In welke omstandighe-
den is het gebruik van welke eva-
luatiemiddelen zinvol? 
Opzet: Literatuuronderzoek en em-
pirisch onderzoek (enquetes en in-
terviews bij gebruikers en opstellers 
van jaarverslagen, van effectrap-
portages e.d.). 
Einddatum: Eind 1989/ begin 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

53 
Gebruik van strafprocesrecht 
dr. C. van der Werff en drs. M. W. 
Bol 

Doe!: Over het strafprocesrecht is 
weinig systematische empirische 
kennis aanwezig. Om in deze lacu-
ne te voorzien zal in de komende 
jaren informatie worden verzameld 
over diverse facetten van de toepas-
sing van het strafprocesrecht. 
Probleemstelling:Getracht zal wor-
den na te gaan welke rechtsmidde-
len wel en welke niet worden aan-
gewend en in hoeveel en wat voor 
gevallen dit al dan niet gebeurt; 
hoe lang procedures duren en wel-
ke factoren van invloed zijn op de 
duur van de procedures. Ten be-
hoeve van de Commissie Herijking 
Wetboek van Strafvordering (Cie. 
Moons) zal extra aandacht worden 
besteed aan het functioneren van 
het gerechtelijk vooronderzoek. 
Opzet: Dossieranalyse van een 
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steekproef van strafzaken die in 
1987 zijn ingeschreven. Vraagge-
sprekken met rechters-commissa-
rissen en officieren van justitie. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

54 
Ophelderingspercentages 
drs. C. Wiebrens en drs. R. van 
Overbeeke 

Doe!: Ophelderingspercentages ge-
ven de verhouding weer tussen het 
aantal in een periode ter kennis van 
de politie gekomen delicten en het 
aantal opgehelderde delicten. Het 
ophelderingspercentage geldt als 
indicator van de 'performance' van 
politiekorpsen. Dit is echter een 
onzuivere indicator, omdat er tal 
van vertekeningen kunnen optre-
den die vergelijking tussen korpsen 
tot een oneigenlijke bezigheid ma-
ken. Het uiteindelijke doel is dan 
ook te komen tot een gestandaardi-
seerd ophelderingscijfer, waarin 
gecorrigeerd is voor deze verteke-
ningen. 
Probleemstelling: Het in kaart bren-
gen van faktoren die het ophelde-
ringspercentage kunnen beinvloe-
den. Het gaat met name om fakto-
ren die niet voor all e korpsen in ge-
lijke mate gelden, zodat vergelij-
king tussen korpsen onmogelijk is. 
Het opstellen van correctie-metho-
den, waaruit een voor korpsen ver-
gelijkbaar ophelderingscijfer resul-
teert. 
Opzet: Het onderzoek heeft hoofd-
zakelijk een statistische opzet. Als 
onderzoeksmateriaal wordt ge-
bruik gemaakt van reeds verzamel-
de data, voornamelijk politiestatis-
tieken van het CBS. Met behulp 
van rekenkundige technieken, 
wordt gepoogd vertekeningen uit 
het huidige ophelderingscijfer te 
filteren. 
Einddatum: Eind 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

55 
Informatieverschaffing en schade-
bemiddeling door de politic 
drs. Alf Zeilstra 

Achtergrond: De slachtoffercireu-
lakes (Vaillant II) zijn sedert april 
1987 van kracht. Inmiddels is er 
landelijk ervaring mee opgedaan. 
Slachtoffers waarderen dat de poli-
tic en het Q.M. hen informeren 
over het verloop van de strafzaak. 
Minder tevreden zijn zij echter over 
de wijze waarop de zaak is behan-
deld. Een belangrijk knelpunt blijkt 
de schaderegeling binnen het straf-
proces te zijn, meestal lukt dit niet. 
Om de procedure te verbeteren zijn 
in het kader hiervan in 1988 experi-
menten met informatieverschaffing 
over de voortgang in het strafpro-
ces en/of schadebemiddeling ge-
start bij de rijkspolitie Alkmaar en 
de gemeentepolitie Eindhoven. Ge-
trainde politiefunctionarissen ne-
men, in plaats van de standaard-
brief, persoonlijk contact op met de 
slachtoffers. In dit tweede contact 
wordt dan meegedeeld dat de da-
der is opgespoord en dat de straf-
zaak naar het O.M. is doorge-
stuurd. Tevens wordt meegedeeld 
of de dader bereid is de schade te 
vergoeden en/of wordt aan het 
slachtoffer verteld wat de mogelijk-
heden zijn om de schade vergoed te 
krijgen. 
Doel:Evaluatie van dit experiment. ,  
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: WODC rapport. 
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Universiteiten 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 
Bonger 

Lopend onderzoek 

56 
Misdaadverslaggeving in Neder-
land 
drs. H.J. Franke 

Samenwerkingsverband: Het onder-
zoek is grotendeels uitgevoerd met 
financiele steun van de Nederland-
se Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek. 
Doe!: Door het verzamelen en in-
terpreteren van verslagen en be-
richten in Nederlandse kranten zal 
gepoogd worden het inzicht te ver-
groten in de kwalitatieve en kwanti-
tatieve ontwikkeling van de mis-
daadverslaggeving sinds het begin 
van de vorige eeuw. Met name zal 
getracht worden de samenhang tus-
sen ontwikkelingen in de aard en 
omvang van de misdaadverslagge-
ving en andere lange-termijn ont-
wikkelingen (o.a. in het straffen van 
misdadigers) aan te tonen en te ver-
duidelijken. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt veel aandacht besteed aan de 
relatie tussen beeldvorming en on-
rust over criminaliteit en de ver- 
slaggeving in kranten. Ook wordt 
nagegaan in hoeverre de bedoelde 
en onbedoelde effecten van mis-
daadverslaggeving verscheidene 
functies van het politioneel en 
strafrechtelijk apparaat beInvloed 

hebben en beInvloeden. 
Opzet: Tien Nederlandse kranten 
over een periode van bijna 200 jaar 
worden steekproefsgewijs zowel in-
houdelijk als kwantitatief geanaly-
seerd. Door literatuurstudie en ar-
chiefonderzoek wordt kennis ver-
gaard die nodig is voor interpreta-
tie en beschrijving van het onder-
zoeksmateriaal. 
Publikatievorm: Het onderzoek 
leidde al tot enkele publikaties en 
zal de komende jaren in de vorm 
van artikelen en/of een boek wor-
den afgerond. 

57 
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 acht-
tiende eeuw maar vooral in de eer-
ste helft van de negentiende eeuw 
neemt de gevangenisstraf een 
steeds belangrijker plaats in, zowel 
in strafrechtelijke beschouwingen 
als in de strafrechtspraktijk. Onder-
zocht wordt hoe deze straf zich 
sindsdien ontwikkelde en uitgroei-
de tot wat zij hedentendage is. 
Probleemstelling: De politieke be-
sluitvorming, de wetenschappelijke 
en strafrechtelijke legitimering, en 
de praktijk van het gevangenisleven 
maken deel uit van het onderzoek. 
Getracht wordt tot een sociologi-
sche interpretatie te komen van 
ontwikkelingen die pas over lange 
termijn bezien zichtbaar worden en 
van de opvallende kloof tussen 
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theorie en praktijk rond hervormin-
gen in het gevangeniswezen. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
bestudering en analyse van kamer-
debatten, brochures, artikelen, boe-
ken, gevangenisstatistieken, circu-
laires, en tal van andere bronnen 
waarin empirische kennis over ont-
wikkelingen in het gevangeniswe-
zen te vinden is. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

58 
Conflict en cooperatie in de 
rechtszaal 
dr. M.L. Komter 

Doe!: Inzicht verkrijgen in het ver-
band tussen gangbare ideeen over 
het gebruik van fysiek geweld, de 
institutionele taken van de betrok-
kenen bij geweldszaken in de 
rechtszaal, en de taal waarmee deze 

taken warden afgehandeld. 
Probleemstelling:Statistieken of on-
derzoeksgegevens over gewelds-
misdrijven zijn niet alleen geba-
seerd op de 'werkelijkheid', maar 

ook op de gangbare definities van 
fysiek geweld zoals die worden ge-
bruikt door de wetgever, de recht-
sprekende en uitvoerende instan-
ties. Deze definities zullen een rot 
spelen bij de afhandeling van ge-
weldszaken ter zitting. Daarnaast 
hebben de betrokkenen een aantal 
wettelijk omschreven taken te ver-
vullen tijdens de zitting. Deze taken 
worden uitgevoerd door middel 
van taal. In interactie in de rechts-
zaal hebben de deelnemers, naast 
hun institutionele verplichtingen, 
te maken met een eigen systeem 
van regels, zoals beurtwisselings-
regels en preferentieregels. Dit be-
tekent dat gebeurtenissen in de 
rechtszaal ten dele warden ge-
vormd door de interactionele mo-
gelijkheden van de deelnemers. Het 
onderzoek beoogt een antwoord te 
geven op de vraag op welke wijze 
gebeurtenissen in de rechtszaal zijn 
ingebed in hun ideologische, insti- 
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tutionele en interactionele context. 
De keuze van rechtszittingen als 
onderzoeksmateriaal komt voort 
uit het idee dat ideologieen niet al-
leen tot uiting komen in de uitspra-
ken van mensen, maar ook in hun 
activiteiten. Het zijn weer die acti-
viteiten die bijdragen tot het in-
standhouden of veranderen van 
ideologieen. 
Opzet: Literatuurstudie, dossieron-
derzoek, bestudering van bandop-
names van zittingen over gewelds-
misdrijven. 
Einddatum: Doorlopend onder-
zoek. 
Publikatievorm: Artikelen. 

59 
Drugshandel en drugsbestrijding 
des. D.J. Korf en drs. M. de Kurt 

Doe!: Het beschrijven en analyse-
ren van de relatie tussen drugsbe-

strijding en de illegale drugshandel 
op basis van empirische gegevens. 
Probleemstelling: De bestrijding 
van de illegale drugshandel vormt 
een van de doelstellingen van het 
politionele en justitiele beleid. We-
tenschappelijk onderzoek op het 
terrein van de illegale dnigsmarkt 
heeft zich tot nu toe vrijwel volledig 
gericht op de vraagzijde: de gebrui-
kers. In dit onderzoek staat de aan-
bodzijde centraal. De aanbodzijde 
wordt veelal beschreven als georga-
niseerde misdaad bij uitstek, ge-
kenmerkt door een strak geleide 
hierarchische structuur. Deze ka-
rakterisering is vooral gebaseerd op 
Amerikaanse publikaties. Wanneer 
in navolging van McIntosh wordt 
uitgegaan van de veronderstelling 
dat de organisatie van misdaad in 
belangrijke mate bepaald wordt 
door de structuur van de bestrij-
ding, valt te verwachten dat de aan-
bodzijde van de illegale drugsmarkt 
in Nederland anders georganiseerd 
is dan die in de VS. In dit model 
worden veranderingen in de orga-
nisatie van de illegale drugshandel 
gezien als samenhangend met ver- 



anderingen in de strategieen van 
bestrijders. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit li-
teratuur- en bronnenstudie, inter-
views met bestrijdingsfunctionaris-
sen en drugshandelaren, participe-
rende observatie, analyse van sta-
tistische gegevens, systematische 
prijsnoteringen en laboratoriuma-
nalysesvan aangekochte en gecon-
fisqueerde illegale drugs. De na-
druk ligt op Amsterdam als aan- en 
doorvoerhaven. Daarnaast zullen 
gegevens uit enkele andere steden 
in Nederland en omringende Ian-
den verzameld worden. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Artikelen, rappor-

. ten. 

60 
Denkbeelden van kinderen over 
misdaad en straf in internationaal 
vergelijkend perspectief 
prof dr. E. Lissenberg 

Samenwerkingsverband: School of 
Criminal Justice Rutgers College. 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de oplossingen die kinderen in Ne-
derland, de VS en de Sovjet Unie 
leren en geleerd hebben voor pro-
blemen van beheersing in tussen-
menselijke relaties, waarop het 
strafrecht van toepassing is. 
Probleemstelling: Welke overeen-
komsten en verschillen zijn aan te 
wijzen in de (ontwikkeling van) op-
vattingen van kinderen uit landen 
met uiteenlopende systemen van 
strafrechtspleging (Nederland, 
USA en USSR) op ongeveer het-
zelfde tijdstip. Voor Nederland zul-
len bedoelde opvattingen van kin-
deren in 1973 vergeleken worden 
met die in 1990. Denkbeelden over 
misdaad en straf moeten niet alleen 
worden bekeken in verband met de 
gebruikelijk variabelen sociaal-
economische achtergrond, leeftijd 
en geslacht, maar ook met de ma-
nieren waarop binnen een samenle-
ving wordt omgegaan met proble-
men rond misdaad en straf. 

Opzet: Literatuurstudie, vragenlijs-
ten, cross-culturele analyse en ver-
gelijking, secundaire analyse van 
onderzoek dat in 1973 in Neder-
land werd gedaan. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Diverse artikelen. 

61 
Strafbaarstelling van fysiek ge-
weld 
prof dr. E. Lissenberg 

Doel:Inzicht krijgen in de vraag of 
de totstandkoming of verandering 
van strafbaarstellingen van fysiek 
geweld kan worden beschouwd als 
verheffingsproces. 
Probleemstelling :De eerste fase van 
het criminaliseringsproces, de fase 
van de strafbaarstelling kan soms 
worden gezien als een morele kruis-
tocht waarbij een van de opbreng-
sten in de zogenaamde morele on-
derneming voor de betrokkenen is 
dat zij belangrijk worden of blijven. 
Een machtsstrijd is dan gevoerd om 
duidelijk te maken wat de inhoud 
van de moraal behoort te zijn en 
wie boven wie is verheven. Ook het 
vastleggen van andere strafbaar-
stellingen kan worden gezien als 
een verheffingsproces. Veel straf-
wetgeving lijkt vanzelfsprekend tot 
stand gekomen; deze vanzelfspre-
kendheid wordt in dit onderzoek 
geproblematiseerd. 

62 
Lange termijn-ontwikkelingen in 
het gebruik van fysiek geweld 
prof dr. E. Lissenberg en drs. H.J. 
Franke 

Doel:Vergaren van kennis over het 
gebruik van fysiek geweld in Ne-
derland door burgers en overheids-
dienaren vanaf het eind van de 
achttiende eeuw. 
Probleemstelling: Hoe heeft het ge-
bruik van fysiek geweld in de Ne-
derlandse samenleving zich zowel 
kwantitatief als kwalitatief ontwik-
keld over een periode van ongeveer 
twee eeuwen. Hoe hingen die ont- 
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wikkelingen samen met andere so-
dale ontwikkelingen? Verschillen 
deze ontwikkelingen binnen (en 
tussen) bevolkingsgroepen (hoger-
en lager geplaatsten, jongeren en 
volwassenen, mannen en vrou-
wen)? 
Opzet:Bestudering van gerechtelij-
ke en politionele statistieken. Kwa-
litatieve analyse (steekproefsge-
wijs) van justitiele dossiers van ge-
weldszaken. Bestudering van bron-
nen over gebuik van geweld door 
de overheid, zowel binnen het justi-
tieel apparaat (openbare straffen, 
gevangeniswezen, behandeling van 
arrestanten) als bij de handhaving 
van de openbare orde (rellen, op-
roeren). 
Einddatum: Doorlopend projekt. 
Publikatievorm: Artikelen of in 
boekvorm. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor Strafrecht en 
Strafrechtspleging Van Hamel 

Afgesloten onderzoek 

63 
Fraude en misbruik in de sociale 
zekerheid ; aspecten van strafrech-
telijke handhaving 
mr. J.M. Verheul 
Zie JV 7, 1988, nr. 80. 

64 
De berechting van de psychisch 
gestoorde delinquent 
mr. Ch. Haffmans 
Zie JV 7, 1988, nr. 76. 

65 
Maatregelen in het belang van het 
onderzoek in strafzaken en de 
rechtspositie van de verdachte 
mr. A.M. Berkhout-van Poelgeest 
Zie iv?, 1988, nr. 73. 

Lopend onderzoek 

66 
Militaire justitie (straf- en tucht-
recht) in oorlogstijd 
prof. ml. G.L. Coolen 

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 knelpun-
ten die destijds zijn gesignaleerd in 
de huidige regelgeving (voldoende) 
zijn onderkend resp. ondervangen. 
Probleemstelling: Vraag is of het 
thans aanwezige pakket regels met 
betrekking tot het militair straf- en 
tuchtrecht in oorlogstijd voldoende 
is. Met andere woorden of de mili-

taire justitie ook onder de dan gel-
dende bijzondere omstandigheden 
adequaat kan opereren. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikel in Militair 
Rechtelijk Tijdschrift. 

67 

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

Doe!: Beschrijving naar Neder-
lands recht van een betrekkelijk 
nieuwe vorm van internationale 
rechtshulp in strafzaken. Neder-
land is partij bij een aantal verdra-
gen op dit punt. De parlementaire 
behandeling van de uitvoerings-
wetgeving is voltooid. 
Probleemstelling: Wat zijn de Ne-
derlandse uitgangspunten voor in-
ternationale rechtshulp in strafza-
ken? Wat zijn de uitgangspunten in 
de verdragen? Hoe verhoudt de 
(nieuwe) Nederlandse wetgeving 
zich ten opzichte van de verdragen? 
Wat zijn de normen waaraan de or-
ganen van de strafrechtspleging 

32 	Justititile Verkenningen, jrg. 15, nr. 7, 1989 



zich hebben te houden? Wat is nog 
te wensen? 
Opzet: Onderzoek naar de ont-
staansgeschiedenis, implementatie 
van de verdragen, wetsgeschiede-
nis, literatuur en jurisprudentie. 
Publikatievorm: Boek. 

68 
Massamoord en motivatie 
drs. D. W. de Mildt (A10) 

Promotoren: prof. mr. C.F. Riiter en 
prof. dr. H.W. von der Dunk 
(RUU). 
Doe!: Onderzoek naar de motivatie 
van de in de Bondsrepubliek Duits-
land sinds 1945 veroordeelde nazi-
misdadigers met betrekking tot de 
door hen gepleegde levensdelicten. 
Probleemstelling: De na-oorlogse 
beeldvorming van de nationaal-
socialistische uitroeiingspolitiek 
gedurende de jaren 1939 tot 1945 is 
vooral bepaald door het ideeenhis-
torische perspectief waarbinnen de 
nazi-ideologie als 'de' verklarende 
factor wordt opgevoerd. Die ideo-
logie vormt echter slechts een 
aspect van het complexe geheel van 
drijfveren dat het gedrag van de uit-
voerders van die politiek bepaalde. 
Het onderzoek richt zich dan ook 
op een nadere empirische bestude-
ring 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 betrek-
king tot nazi-misdadigers en litera-
tuuronderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

69 
Justiz- und N.S.-Verbrechen 
prof mr. C.F. Rater 

Doe!: Het verschaffen van inzicht in 
het wezen en de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reacties op oorlogs-
criminaliteit en op van staatswege 
georganiseerde misdrijven (misdrij-
ven tegen de menselijkheid). 
Opzet: Bronnenpublikatie; data-
bank. 
Einddatum: 1995. 
Publikaties: Volledige, geannoteer-
de en van registers voorziene uitga-
ve van de terzake van nationaal-
socialistische levensdelicten 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 de-
ze vonnissen in een databank voor-
bereid. 

70 
Internationale aspecten van de 
handhaving van wetgeving inzake 
verdovende middelen 
Vakgroep strafrechtswetenschap-
pen, prof mr. C.F. Riiter 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 ge-
bruik 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, jurispruden-
tie en andere bronnen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Artikelen. 
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71 
Jeugdstrafprocesrecht 
mr. M.J.M. Verpalen 

Promotor: prof. mr. SAM. Stol-
wijk. 
Doel:Het vervaardigen van een kri-
tisch commentaar op de bepalingen 
betreffende het jeugdstrafproces-
recht ten behoeve van de rechts-
praktijk. 
ProNeemsielling: De bepalingen 
betreffende het jeugdstrafproces-
recht zijn geformuleerd als uitzon-
deringen op het in beginsel van toe-
passing verklaarde strafprocesrecht 
voor strafrechtelijke meerderjari-
gen. Als leidraad dient de vraag 
waarom de desbetreffende uitzon-
deringen noodzakelijk dan wel 
wenselijk werden geoordeeld. Aan 
de hand van de ontwikkelingen van 
de laatste jaren op dit terrein wordt 
bezien of de uitzondering nog be- 

antwoordt 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. Daar-
toe zal voornamelijk literatuuron-
derzoek worden verricht. In voor-
komende gevallen wordt ook inge-
gaan op recente ontwikkelingen en 
te verwachten wetswijzigingen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

72 
Functioneel daderschap en straf-
rechtelijke deelneming 
mr. A.M. van Woensel 

Promotor: prof. mr. SAM. Stol-
wijk. 
Doe!: Bijdrage aan tie dogmatiek 
van de strafrechtelijke deelneming 
in verband met de artt. 47 en 48 
Wetboek van Strafrecht. 
Probleemstelling:In de praktijk van 
het strafrecht heel) in de jaren vijf-
tig het begrip functioneel dader-
schap ingang gevonden. Dit begrip 

relativeert het klassieke uitgangs-
punt dat dader en deelnemer eerst 
strafbaar zijn wanneer zij daadwer-
kelijk een strafbaar felt hebben ge-
pleegd. Onderzocht wordt in hoe-
verre deze ontwikkeling ertoe zal 
leiden dat de leerstukken over deel-
neming (art. 47 en 48 Wetboek van 
Strafrecht) herziening behoeven. 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie 

Afgesloten onderzoek 

73 

Filters in het strafproces: onder-
zoek naar de behandeling van bui-
tenlanders in het strafproces en 
naar ontwikkelingen in het sepot-
beleid 
drs. C. Maas-de Waal en drs. J. 
Stuyling de Lange 
Zie JV 7, 1988, nr. 84. 

75 
Automatisering bij de politie 
mr. P.J.M. Steultjens 
zie JV 7, 1988, nr. 86. 

Lopend onderzoek 

76 
De ABP-affaire 
dr. H.G. van de Bunt 

Doe!: De strafzaak tegen een top-
ambtenaar van het ABP is straf-
rechtelijk en criminologisch bezien 
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74 
Politie-optreden inzake vrouwen-
mishandeling door Turkse en Ma-
rokkaanse (ex-)echtgenoten 
drs. M. Wostmann 
Zie JV 7, 1988, nr. 88. 



een interessante case. In dit onder-
zoek zal worden gepoogd de ont-
staans- en ontwikkelingsgeschiede-
nis van de geruchtmakende affaire 
te beschrijven tegen de achtergrond 
van de juridische, organisatorische 
en sociaal-politieke context waarin 
deze plaatsvond. 
Opzet: Onderzoek proces-verbaal, 
recherche-logboek, en overige 
schriftelijke documenten. Inter-
views met de belangrijkste proces-
deelnemers. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: boek, waarin door 
middel van diverse bijdragen van 
enkele auteurs (w.o. de onderzoe-
ker) een kaleidoscopisch beeld van 
de ABP-affaire gegeven kan wor-
den. 

77 
Recherche en automatisering 
dr. H.G. van de Bunt 

Samenwerkingsverband :Met J. Ra-
demaker (Willem Pompe Instituut 
Utrecht). 
Doe!: Vergroten van het inzicht in 
aard en effectiviteit van de politie-
automatisering. 
Probleemstelling: Welke bijdrage le-
vert de automatisering van interne 
gegevensbestanden (HKS, CID) 
aan de effectiviteit van recherche-
werk. 
Opzet:Case-study van een gemeen-
tepolitiekorps (participerende ob-
servatie, dossieronderzoek, ge-
structureerde interviews). 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Artikelen, boek. 

78 
Selectiviteit in het transigeren van 
strafzaken 
H.G. van de Bunt, J. Stuyling de 
Lange, C.J. Maas-de Waal (con-
tactpersoon) 

Doe!: Het onderzoek richt zich op 
de selectiviteit naar etnische her-
komst in de afdoening van strafza-
ken door het 0.M.. Het is een ver-
volg op een eerdere studie, een se- 

cundaire analyse van gegevens van 
het CBS, naar de vervolging en be-
rechting van allochtone en autoch-
tone verdachten. Hieruit bleek dat 
zaken tegen Nederlandse verdach-
ten verhoudingsgewijs vaker wer-
den geseponeerd en getransigeerd 
en dat allochtonen vaker werden 
gedagvaard. Doelstelling van het 
onderzoek is om aan de hand van 
een dossierstudie, de selectiviteit 
nauwkeuriger vast te stellen en te 
verklaren. Het onderzoek richt zich 
primair op het toepassen van de 
transactiebevoegdheid inzake mis-
drijfzaken. 
Probleemstelling: De probleemstel-
ling is of er verschillen bestaan tus-
sen allochtone en autochtone ver-
dachten in het aandeel van transac-
ties in verhouding tot het totaal aan 
afdoeningen door het O.M. en zo 
ja, in hoeverre deze verschillen 
kunnen worden verklaard uit de-
lict- en persoonskenmerken (zoals 
de aard en ernst van het misdrijf, 
strafrechtelijk verleden, arbeidspo-
sitie), en de proceshouding en 
schikkingsbereidheid van de ver-
dachte. 
Opzet: De dossierstudie zal in to-
taal 2000 zaken omvatten die zijn 
behandeld door de 5 arrondisse-
mentsparketten met de meeste in-
geschreven buitenlandse verdach-
ten en die betrekking hebben op 5 
transigabele misdrijftypen. D.m.v. 
matching op belangrijke delict- en 
persoonsvariabelen worden twee 
vergelijkbare groepen van allochto-
ne en autochtone verdachten sa-
mengesteld die worden vergeleken 
op de proceshouding, de afdoe-
ningsbeslissing door de OvJ en de 
schikkingsbereidheid van de ver-
dachte. Voor de codering van de 
dossiergegevens worden registra-
tie-formulieren ontwikkeld. De on-
derzoeksgegevens zullen vervol-
gens statistisch worden verwerkt. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

Universiteiten 	 35 



79 
Strategieen van misdaadbestrij-
ding in de 19e en 20e eeuw 
prof mr. S. Faber en dr. S. Van 
Buller 

Uitgangspunt: Bij dit onderzoek 
geldt als uitgangspunt dat het we-
tenschappelijk van belang is rechts-
historisch onderzoek te verrichten 
dat een bijdrage kan leveren aan 
het oplossen van hedendaagse be-
leidsproblemen. 
Probleemstelling: Het Nederlandse 
beleid zowel ten opzichte van zwa-
re als van lichte criminaliteit gedu-
rende de laatste twee eeuwen wordt 
onderzocht aan de hand van de hy-
pothese dat beleidskeuzen altijd 
compromissen tussen instrumenta-
lisme (doelrationaliteit) en rechts-
ethiek (waarderationaliteit) zijn ge-
weest. Met behulp van het onder-
zoek moet warden vastgesteld in 
hoeverre de hedendaagse compro-
missen in dit opzicht afwijken of 
overeenkomen met die uit het ver-
leden. Hierbij gaat de aandacht in 
het bijzonder uit naar beeldvor-
ming en beleid ten aanzien van 
zware criminaliteit, naar de manier 
waarop vorm gegeven is aan sepot-
beleid en opportuniteitsbeginsel 
gedurende de afgelopen twee eeu-
wen. 
Opzet: Het onderzoeksmateriaal 
bestaat uit boeken, tijdschriftarti-
kelen, adviezen van commissies, 
partementaire handelingen, archi-
valia ed. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Artikelen 
(1989-1993), met als afronding van 
het onderzoek een boek. 

80 
Evaluatie van het criminaliteits-
preventiebeleid bij de gemeente 
Amsterdam 
drs. P. van Bunsen en prof dr. E. 
Blankenburg 

Samenwerkingsverband: Bureau 
Criminaliteitspreventie Amster-
dam. 

Opzet:Vijf aktiviteiten in het beleid 
van de gemeente Amsterdam am 
massaal voorkomende criminaliteit 
tegen te gaan zullen zowel met be-
hulp van scriptie-onderzoek door 
studenten als met eigen onderzoek 
geevalueerd worden: opzet en ge-
bruik dat gemaakt wordt van de 
verniel-registratie, wijkgerichte ak-
ties 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 beleidsambtena-
ren van de gemeente Amsterdam en 
enkele betrokkenen worden gehou-
den am een overzicht over de cool -- 
dinatie van de verschillende pro-
gramma's bij de gemeente te geven. 
Einddatum: Augustus 1991. 

81 
Carrierepatronen van Marok-
kaanse jongeren 
dhr. H. Werdmdlder 

Promotor: prof. dr. E. Blankenburg. 
Doe!: Het bezien van karrierepatro-
nen van een groep Marokkaanse 
jongeren die ooit crimineel zijn op-
gevallen. Is er met het leeftijdsver-
schil een verandering bij de sociale 
bindingen te constateren? Indien 
ja, stelt deze een proces van crimi-
nalisering of juist de-criminalise-
ring voor? 
Opzet: Observaties en interviews, 
panel van een groep die vijfjaar ge-
leden onderzocht is. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en 
Forensische Psychiatrie 

Afgesloten onderzoek 

82 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet 
B.Y. Cools 
Zie JV 7, 1988, nr. 90. 

83 
De politierechter tussen rechtsbe-
ginselen en normhandhaving 
mr. drs. W.M.C. van den Berg 
Zie JV 7, 1988, nr. 89. 

84 
Politiebevoegdheden bij ontdek-
king op heterdaad 
drs. J. Naeye 
Zie JV 7, 1988, nr. 92. 

Lopend onderzoek 

85 
Strafrecht en computermisbruik 
H.W.K. Kaspersen 

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

86 
De verhouding tussen het Open-
baar Ministerie en het bestuur van 
's Rijks belastingen terzake van de 
opsporing en afdoening van fiscale 
delicten. 
mr. drs. J. Wortel 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens. 
Het fiscaal strafrecht houdt voor de 
opsporing en afdoening van ver-
grijpen tegen de belastingwetge-
ving een aantal opmerkelijke afwij-
kingen in van het commune straf-
recht. Dit onderzoek concentreert 
zich op de formeelrechtelijke 

aspecten. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan zowel de fase van op-
sporing waar de problematiek van 
administratief rechtelijke controle 
versus opsporing van strafbare fei-
ten sterk naar voren komt, als de fa-
se van afdoening. In deze laatste fa-
se komen verschillen en mogelijk-
heden van de uitspraak van de 
strafrechter ten opzichte van de 
mogelijkheden waarover de belas-
tingdienst beschikt om fiscale ver-
grijpen administratiefrechtelijk af 
te doen aan de orde. Ook zal enige 
aandacht gewijd kunnen worden 
aan het verschijnsel van de zgn. fis-
calisering van overtredingen. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch Instituut 

Afgesloten onderzoek 

87 
Preventieproject randgroepjonge-
ren 
dr. H.L.W. Angenent 
Zie JV 7, 1988, nr. 98. 

88 
Tehuisweglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 
Zie JV 7, 1988, nr. 100. 

89 
Weglopers 
dr. H.L.W. Angenent en dr. 
B.M.W.A. Beke 
Zie JV 7, 1988, nr. 101. 

90 
Slachtofferenquete in Coevorden 
A.J. David, R. Arends en dr. 
H. Timmerman 
Zie _IV 7, 1988, nr. 104. 
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91 
Inhoud en verloop van de tenuit-
voerlegging van de TBS 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. Eg-
gink 
Zie JV 7, 1988, nr. 106. 

92 
Het transactie- en sepotbeleid van 
het O.M. 
T. van der Zee, prof dr. R.W. 
Jon gman en dr. H. Timmerman 
Zie JV 7, 1988, nr. 120. 

Lopend onderzoek 

93 
Gall in Holland 
drs. J. Allersma 

Doe!: De invloed van Gall's hersen-
onderzoekingen op de Nederland-
se wetenschap. 
Opzet: Literatuuronderzoek en ge-
bruik van historische bronnen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

94 
Etiologische verklaringen in de 
18e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doe/: Literatuurstudie naar de 18e 
eeuwse opvattingen over het ont-
staan van misdaad. ,  
Opzet: Literatuuronderzoek en ge-
bruik van historische bronnen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

95 
Ongelijkheidsopvattingen in de 
18e eeuw 
drs. J. Allersma 

Doe!: Literatuurstudie naar de op-
vattingen van de verlichtingsfiloso-
fen over sociale ongelijkheid. 
Opzet: Literatuuronderzoek en ge-
bruik van historische bronnen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

96 
Ontwikkelingen in geregistreerde 
criminaliteit 
dr. H.L.W. Angenent 

Doe!: Vaststellen van trend en ver-
loop in criminaliteitcijfers. 
Opzet: Uitgaande van criminali-
teitscijfers (ruwe gegevens) wordt 
nagegaan in hoeverre in deze cij-
fers, over een aantal jaren bezien, 
een trend en een verloop is vast te 
stellen. Door toepassing van vari-
antie-analyse worden functies ge-
zocht die trend en verloop kunnen 
representeren. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 

97 
De verlenging van TBS 
nip. EA.M. Bakker en drs. T.R. 
Drost 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Justitie. 
Doe/: Een analyse van de factoren 
die van invloed zijn op de beslis-
sing tot wel of niet verlengen van 
een TBS-stelling. In het onderzoek 
zullen zowel de vorderingsbeslis-
sing van het G.M. als de verlen-
gingsbeslissing van de rechterlijke 
macht betrokken worden. Het on-
derzoek maakt deel uit van het nr. 
102 genoemde onderzoek. 
Opzet: In totaal warden ruim 100 
verlengingszaken geanalyseerd aan 
de hand van dossiergegevens zoals 
die de rechter en de officier ten be-
hoeve van hun beslissing ter be-
schikking staan. Tevens wordt van 
ongeveer 75 van deze zaken de zit-
ting in de Raadkamer bijgewoond 
en geanalyseerd. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 

98 
Voetbalvandalisme 
J. Boerma, dr. H. Timmerman en 
dr. F.P.H. Dijksterhuis 

Doe/: Beschouwing over het effect 
van de beleidsmaatregelen ten aan- 
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zien van voetbalvandalisme. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Scriptie. 

99 
Evaluatie preventiemaatregelen 
Coevorden 
drs. J. Bosma en dr. H. Timmer-
man 

Doel:Meten van het effect van een 
aantal maatregelen ter beteugeling 
van fietsendiefstal en vandalisme. 
Opzet: Het volgen van de ontwikke-
ling in politiecijfers en aanmel-
dingsformulieren. 
Einddatum: 1989. 

100 
Onderwijs en delinquentie: relatie 
tussen het functioneren op school 
en delinquent gedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A. 
Nijboer 

Samenwerkingsverband: Enkele ge-
meenten en schooldirecties. 
Doe!: Doelstelling van dit onder-
zoek is te komen tot een beschrij-
ving in een integratief theoretisch • 
model van de factoren waardoor 
leerlingen onder invloed van het 
onderwijs delinquent gedrag gaan 
vertonen. Met name het procesma-
tige karakter hiervan en de condi-
ties waaronder dit proces plaats-
vindt worden onderzocht. 
Opzet: Uit een grotere steekproef 
van leerlingen wordt een 'purposi-
ve sample' getrokken. Dit panel 
van leerlingen wordt gedurende vijf 
jaar jaarlijks geInterviewd. Daarbij 
worden kwantitatieve methoden 
gehanteerd. Door het longitudinale 
karakter van het onderzoek kan een 
beter inzicht worden verkregen in 
het procesmatige verloop van de-
linquent gedrag. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
porten en artikelen. 

101 
Recidive van ex-TBS-gestelden op 
korte en lange termijn 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. Eg-
gink 

Doe!: Analyse van recidive van ca. 
150 ex-TBS-gestelden over een pe-
riode van ca. 10 jaar. Een en ander 
gekoppeld aan eerdere behande-
lingsgegevens en typen van TBS-
gestelden. 
Opzet:Literatuur- en dossieronder-
zoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Twee artikelen. 

102 
De rol van de psychiatrie in de 
TBS 
drs. T.R. Drost en mr. drs. M.J. 
Winkels 

Promotoren: prof. dr. R.W. Jong-
man en prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Het onderzoek betreft de op-
legging, tenuitvoerlegging en ver-
lenging/beeindiging van de TBS. 
Het accent ligt op beide laatste on-
derdelen. Geanalyseerd zal worden 
welke gevolgen, rechtspositioneel 
gezien, zijn verbonden aan het feit 
dat psychiatrie en gedragsweten-
schappen in het rechtsgebied van 
de TBS als belangrijke hulpweten-
schappen zijn ingeschakeld. Een en 
ander vindt plaats aan de hand van 
empirisch onderzoek rond rechter-
lijke beslissingen en klinieksbeslis-
singen. 
Opzet: Het empirisch materiaal, 
verzameld binnen een TBS-inrich-
ting, heeft met name betrekking op 
beslissingen, die de inrichting voor 
of over de TBS-gestelden neemt. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Proefschriften. 
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103 
Posities, houdingen en perspectie-
ven van maatschappelijk kwetsba-
re jongens 
drs. H.B. Ferwerda (begeleiding 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. IA. 
Nijboer) 

Prornotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de pro-
cessen die leiden tot een ontwikke-
ling in de richting van (ernstig) de-
linquent gedrag bij probleemjonge-
ren en in de rot die het onderwijs 
daarbij speelt. 
Probleemstelling: Hoe ontwikkelt 
het delinquente gedrag zich bij jon-
gens met school- en opvoedings-
problemen en wat kunnen wij daar 
op basis van levensgeschiedenissen 
over zeggen? 
Opzet: Uit een 'purposive sample' 
zijn ca. 80 jongens met school- en 
opvoedingsproblemen geselec-

teerd. Deze jongens worden gedu-
rende drie jaar jaarlijks via `diepte-
interviews' benaderd. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie en arti-
kelen. 

104 
Het functioneren van de Arbeids-
inspectie (Al) 
drs. R.H. Harryvan, dr. F.P.H. 
Dijksterhuis en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 

Doe!: Beschrijven van het functio-
neren van de Arbeidsinspectie en 
het vergelijken daarvan met het 
strafrechtelijk functioneren inzake 
commune delicten. 
Probleemstelling: Hoe worden over-
tredingen van de ARBO-wet opge-
spoord, vervolgd en nader afgehan-
deld? 
Opzet: Empirisch onderzoek door 
middel van door de medewerkers 
van de Al te Groningen ingevulde 
bezoeksrapporten in het kader van 
de ARBO-wet in de bouw en in de 
industrie gedurende het jaar 1987. 
Einddatum: 1991. 

Publikatievorm: Dissertatie en arti-
kelen. 

105 
Veranderende maatschappelijke 
positie van jongeren 
drs. O.J.A. Janssen 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. 
Doel:Ontwikkeling van een theore-
tisch model, dat tot een samenhan-
gend onderzoeksprogramma op het 
terrein van de jongerenproblema-
tiek kan leiden. 
Opzet: literatuurstudie en secundai-
re analyse. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikelen. 

106 
Heroinegebruik onder jongeren 
met cultureel deviante levensstij-

len 
drs. 0.J.A. Janssen en drs. J.H. 
van Sinderen 

Samenwerkingsverband: Ministerie 

van WVC. 
Doe!: Studie van het problemati-
sche herolnegebruik onder jonge-
ren met cultureel deviante levens-
stijlen. 
Probleemstelling: Onderscheiding 
van typen heroinegebruik onder 
jongeren met cultureel deviante le-
vensstijlen. 
Opzet: Veldstudie met behulp van 
open interviews, opgenomen op de 
band. Bij de materiaalverwerking 
worden de interviews omgezet in 
gestructureerde biografieen. De in-
terpretatie van het materiaal vindt 
plaats in een verklaringskader dat 
algemeen maatschappelijke facto-
ren alsmede factoren uit de dage-
lijkse leefwereld van de gebruikers 
bevat. De analyse mondt uit in een 
typologie van heroinegebruikers. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 
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107 
Maatschappelijke ongelijkheid en 
criminaliteit 
prof dr. R. W. Jongman, dr. H. 
Timmerman en drs. R. van Dal 

Samenwerkingsverband: CBS, Vak-
groep Econometrie Rijksuniversi-
teit Groningen. 
Doe!: Nagaan of er landelijk een re-
latie te vinden is tussen de (mate 
van) ongelijkheid en de aard en 
omvang van de criminaliteit. 
Probleemstelling: Is er een statis-
tisch verband te constateren tussen 
een aantal ongelijkheidsindices 
(verhouding werkenden/werklo-
zen ; inkomensverschillen, enz.), 
vastgesteld per gemeente in ons 
land en de criminaliteitscijfers 
(onderverdeeld) over die gemeen-
ten? 
Opzet: Empirisch onderzoek op ba-
sis van gegevens van het CBS. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Artikel. 

108 
Werkloosheid en straftoemeting 
drs. G. Kannegieter, prof dr. R. W. 
Jongman en dr. H. Timmerman 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de pro-
cessen, die (onbedoeld) ongelijke 
straftoemeting aan ongelijke socia-
le categorieen in de samenleving tot 
gevolg hebben. 
Probleemstelling: Hoe is te verkla-
ren dat a. werklozen zwaarder ge-
straft worden dan werkenden (ove-
rige omstandigheden gelijkgehou-
den) en b. dat laatste wel opgaat 
voor vermogensmisdrijven, doch 
niet voor mishandelings- en vernie-
lingszaken? 
Opzet: Dossieronderzoek en inter-
views met alle bij politierechterza-
ken betrokken rechters en Officie-
ren van Justitie in het hofressort 
Leeuwarden. 
Einddatum: December 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

109 
Marginale jongens/jongvolwassen 
mannen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de Bie 

Samenwerkingsverband: Gemeente 
Smallingerland. 
Doe!: Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door cate-
gorieen jongens/mannen, die zich 
in de fase van de jongvolwassen-
heid bevinden, veelal met een uit-
kering, en die met name afkomstig 
zijn uit lagere sociaal-economische 
strata. Via de reconstructie van hun 
biografieen en ontwikkelingen 
daarbinnen wordt getracht een ty-
pologie van levensstijlen te ontwik-
kelen en deze te plaatsen in de ont-
wikkelingen binnen de verzorgings-
staat. 
Probleemstelling: Uitgaande van 
een biografische benadering wordt 
stilgestaan bij de volgende the-
ma's/probleemvelden: welke zijn 
de betekenissen van werk en werk-
loosheid, hoe wordt de uitkerings-
positie ervaren en welke oplos-
singsstrategieen worden ontwik-
keld om aan problemen/contradic-
ties het hoofd te bieden. Een van de 
mogelijke oplossingen is een of an-
dere vorm van delinquentie. Door 
deze tegen de achtergrond van le-
vensstijlen te analyseren wordt ge-
tracht betekenis en functie daarvan 
te interpreteren. 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van bio-
grafieen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

110 
Marginale meisjes/jongvolwassen 
vrouwen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de Bie 

Samenwerkingsverband: Gemeente 
Smallingerland. 
Doe!: Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
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zoals die ervaren wordt door cate-
gorieen meisjes/vrouwen, die zich 
in de fase van de jongvolwassen-
heid bevinden, veelal met een uit-
kering, en die met name afkomstig 
zijn uit lagere sociaal-economische 
strata. Via de reconstructie van hun 
biografieen en ontwikkelingen 
daarbinnen wordt getracht een ty-
pologie van `discoursen' te ontwik-
kelen en deze te plaatsen in de ont-
wikkelingen binnen de verzorgings-
staat. 
Probleemstelling: Uitgaande van 
een biografische benadering wordt 
stilgestaan bij de volgende the-
ma's/probleemvelden : welke zijn 
de betekenissen van werk en werk-
loosheid, hoe wordt de uitkerings-
positie ervaren en welke oplos-
singsstrategieen worden ontwik-
keld om aan problemen/contradic-
ties het hoofd te bieden. Een van de 
mogelijke oplossingen is een of an-
dere vorm van delinquentie. Door 
deze tegen de achtergrond van le-
vensstijlen te analyseren wordt ge-
tracht betekenis en functie daarvan 
te interpreteren. 
Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van bio-
grafieen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

Ill 
Eva1uatie CAD-projekt 
drs. P. den Otter, dr. H. Timmer- 
man en prof dr. R.W. Jongman 

Doel:Meten van het effect van een 
alcoholcursus gegeven door het 
CAD te Assen aan personen die on-
der invloed van (veel) alcohol de 
wet hebben overtreden. 
Opzet: 60 cursisten vergelijken met 
60 controle-figuren uit Groningen, 
door middel van nulmeting, effect 
cursus na afloop en meting na een 
jaar. 
Einddatum: Voorjaar 1991. 
Publikatievorm: Rapport, artikel. 

112 
Sociale positie en criminaliteit 
drs. G.J. Ploeg en dr. H. Timmer-
man 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Toetsing van het op het Cri-
minologisch lnstituut van de RUG 
ontwikkelde theoretisch model (zie 
Tijdschrift voor Criminologie, de-
cember 1985) ter verklaring van de 
relatief hoge werklozencriminali-
teit. 
Probleemstelling: In hoeverre wordt 
de bereidheid tot crimineel hande-
len enerzijds bevorderd door ge-
voelens van onrecht als gevolg van 
de sociale positie en anderzijds af-
geremd 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 so-
ciale positie; langdurig werklozen; 
'first-offenders' (politiecontact). 
Einddarum: Januari 1990. 
Publikatievorm: Tussentijdse ver-
slagen thy. subsidiegever (ZWO), 
dissertatie en artikel. 

113 
Aard en omvang van jongerenpro-
blematiek op locaal niveau: mar-
ginalisering, deviante discoursen 
en druggebruik onder jongeren 
drs. J.H. van Sinderen 

Projektsupervisor: drs. O.J.A. Jans-
sen. 
Samenwerkingsverband: Ministerie 
van WVC. 
Doe!: Verklaren van regionale ver-
schillen in deviantie en delinquen-
tie onder jongeren. 
Probleemstelling: Welke rol spelen 
marginaliseringsprocessen, devian-
te discoursen en drugsgebruik bij 
het ontstaan van jongerenproble-
matiek op locaal niveau. 
Opzet: Case-studies van twee mo-
dale gebiedseenheden, waarbij zo- 
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wel met secundair statistisch mate-
riaal als met kwalitatief onder-
zoeksmateriaal wordt gewerkt. 
Einddatum: December 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port en artikel. 

114 
Reproductie en ontwikkeling van 
het heranegebruik in Nederland 
drs. J.H. van Sinderen; 0. Doosje 

Projectsupervisor: drs. O.J.A. Jans- 
sen. 
Samenwerkingsverband: Ministerie 
van WVC. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
regionale verschillen in het he-
roIneprobleem. 
Probleemstelling: Het ontwerpen 
van een theoretisch kader waarbin-
nen regionale verschillen van het 
herotheprobleem in Nederland 
kunnen worden bestudeerd. Hier-
bij gaat het om de samenhang van 
het heroIneprobleem met proces-
sen van sociale desintegratie (eerste 
fase van het onderzoek). 
Opzet: Bepalen van een regio-inde-
ling aan de hand van een ruimtelij-
ke clustering, waarbij als variabe-
len de omvang van het heroInege-
bruik, overtreding van de opium-
wet en de relatie tussen criminali-
teit en heroInegebruik worden ge-
hanteerd (omvang en verspreiding 
van het heroIneprobleem). Daarna 
wordt per geconstrueerde regio een 
beschrijving gegeven om de samen-
hang met andere processen van so-
ciale desintegratie te analyseren. 
Einddatum: December 1989. 
Publikatievorm: Doctoraalscriptie 
en onderzoeksrapport. 

115 
Follow-up onderzoek onder lang-
durige heroinegebruikers 
drs. K. Swierstra 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Centraal in dit longitudinale 
onderzoek staat de vraag naar de 
verdere levensloop van responden- 

ten uit eerder onderzoek onder he-
roInegebruikers. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
onder heroInegebruikers in Neder-
land wordt geprobeerd het meren-
deel van de respondenten uit een in 
1982 afgerond onderzoek opnieuw 
te interviewen, na een tijdsinterval 
van zes a zeven jaar. De verdere le-
vensloop van de betrokkenen 
wordt bestudeerd: bun voortgezet-
te herothecarriere, (perioden van) 
abstinentie, overleven, enz. 
Opzet: Kwantitatief en kwalitatief 
follow-up onderzoek bij een in eer-
der onderzoek betrokken groep van 
herothegebruikers. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie en arti-
kelen. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

Afgesloten onderzoek 

116 
Weglopen en criminaliteit 
dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, 
prof dr. Buikhuisen en Chr. Rade-
maker 
Zie JV 7, 1988, nr. 124. 

Lopend onderzoek 

117 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 
prof dr. W. Buikhuisen 

Vraagstelling: Bestaat er een ver-
band tussen strafgevoeligheid (het 
vermogen vermijdingsgedrag te le-
ren) en normovertredend gedrag? 
In hoeverre wordt strafgevoelig-
heid mede bepaald door psycholo-
gische, neuropsychologische en 
psychofysiologische kenmerken 
van de betrokkenen? 
Onderzoeksgroep: Jongeren die 
moeite hebben met het naleven van 
gedragsregels in het algemeen en 
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wetsregels in het bijzonder en een 
controlegroep van On dit opzicht) 
doorsnee jongeren. 
Onderzoeksinstrument: Het vermo-
gen vermijdingsgedrag te leren zal 
worden vastgesteld via de door 
Lykken ontwikkelde methode. Het 
aantal gepleegde delicten zal wor-
den geschat via de 'self-report'-vra-
genlijst. De proefpersonen zullen 
uitgebreid psychologisch, neuro-
psychologisch en psycho-fysiolo-
gisch worden onderzocht. Daar-
naast worden zij uitgebreid geinter-
viewd over hun ouderlijk huis en 
hoe zij als kind functioneerden op 
school, in hun vrije tijd en thuis. 
Einddatum: Najaar 1989. 

118 
Criminaliteit versus psychopatho-
logie: bestudering van de beteke-
nis van opvoedingsstijlen in com-

binatie met persoonskenmerken 
van het op te voeden kind voor de 
ontwikkeling van criminaliteit of 
psychopathologic 
drs. A. ter Haar 

Doe!: Sommige jongeren reageren 
op problemen door aandachtvra-
gend gedrag te vertonen waarmee 
ze in conflict met bun omgeving ko-
men (bijvoorbeeld agressief of cri-
mined gedrag), terwiff anderen 
juist gedrag gaan vertonen waar-
mee ze met zichzelf in conflict ko-
men (diverse vormen van psychpat-
hologie). Het onderzoek richt zich 
op de vraag waarom de ene groep 
zijn problemen externaliseert, en 
daarmee de kans loopt in het justi-
tiGe kanaal terecht te komen, ter-
wiff de andere groep zijn proble-
men internaliseert en het risico 
loopt om in de volksgezondheids-
kanalen terecht te komen. Nage-
gaan zal worden in hoeverre de op-
voedingsstiff van de ouders en be-
paalde persoonskenmerken hierbij 
een rol spelen. 
Opzet: Via een vergelijkend onder-
zoek zal worden bekeken in hoe-
verre opvoedingsstijlen, de 'coping 

style' van de betrokkenen en de 
werkzaamheid van het -behavioral 
inhibition system' en het 'behavio-
ral activation system' kunnen ver-
klaren waarom de ene groep vooral 
externaliseert terwiff de andere 
groep vooral internaliseert. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

119 	- 
Achtergronden van chronische 
jeugddelinquentie 
drs. C. van der Plas-Korenhoff en 
drs. R.C.G. Verbeek 

Doe!: Enerzijds het ontstaan van 
chronisch delinquent gedrag te be-
studeren vanuit een ontwikkelings-
perspectief, anderzijds bij het on-
derzoek aandacht schenken aan de 
wisselwerking tussen situationele 
en persoonsgebonden factoren. 
Onderzoeksgroep: Gedetineerde 

jeugddelinquenten. 
Onderzoeksinstrument: Dit bestaat 
uit drie delen: een uitgebreid inter-
view over het ouderlijk huis, het 
functioneren van de betrokkenen 
op school, hun vrijetijdsbesteding 
en hun vriendengroep en hun me-
dische voorgeschiedenis, een neu-
ropsychologisch onderzoek; een 
psychologisch onderzoek. 
Einddatum: Vanaf 1989. 
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120 
Aspecten van voonvaardelijke 
straffen 
ow. dr. H.L Sage!-Grande, drs. 
P.C. Plaizier, drs. L. G. Toornvliet, 
studen ten differentiatiefase 

Doel:Vaststellen van o.a. de histo-
rische ontwikkeling, de sociologi-
sche en psychologische voorwaar-
den aan de werkzaamheid, de om-
yang van de effectiviteit en toepas-
singsvormen in het buitenland. 
Opzet: Literatuuronderzoek en dos-
sieronderzoek bij de rechtbanken 
Den Haag, Den Bosch, Utrecht en 
Leeuwarden. Vergelijkingsgroe- 	- 
pen: dossieronderzoek in de BRD. 
Onderzoeksmateriaal uit het on- 



derzoek 'criminaliteit en strafge-
voeligheid' van prof. Buikhuisen 
wordt tevens voor genoemd onder-
zoek aangewend. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Doctoraalscripties 
en reeks artikelen. Reeds versche-
nen: mr. dr. H.H. Sagel-Grande: 
`Freiheitsstrafen ohne herktimmli-
chen Freiheitsentzug. Die Nieder-
landische bedingte Verurteilung 
und die ostdeutsche Verurteilung 
auf Bewahrung. Ein Rechtsver-
gleich' in: Recht in Ost und West, 
januari 1989, pp. 1-13. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling Jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

121 
Afhandeling door de kinderpolitie 
en de jeugdrechters 
mr. C.C. Beyer-Lazonder en dr. 
A.R. Hauber 

Doe!: Uit bestudering van de litera-
tuur bestaat de indruk dat er grote 
verschillen zijn in het afhandelings-
beleid tussen de afdelingen van de 
kinderpolitie in verschillende ste-
den. Allereerst zal worden onder-
zocht of deze verschillen worden 
veroorzaakt doordat de achtergron-
den van de jongeren die met de kin-
derpolitie in aanraking komen di-
vers zijn. Indien dit niet kan wor-
den aangetoond is het van belang te 
bekijken of de aard van de delicten 
mogelijkerwijs in zwaarte uiteen-
loopt. Ook is het mogelijk dat de 
kinderpolitie in kleinere steden an-
ders reageert op strafbare gedragin-
gen van jongeren dan die in grote 
steden. Van de gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt om na te gaan in 
welke mate alternatieve straffen 
worden toegepast en in welke om-
standigheden op enigerlei wijze 
hulp aan de jongere wordt ver-
leend. 

Opzet: Aangezien nog niet eerder 
onderzoek is verricht naar dit be-
leid in meer dan twee steden lijkt 
het gewenst het afhandelingsbeleid 
in een zestal steden van uiteenlo-
pende grootte te vergelijken. 

122 
Vandalisme internationaal bezien 
dr. A.R. Hauber 

Doe!: Vandalisme wordt be-
schouwd als een probleem dat om 
oplossingen vraagt. Naar schatting 
kost het Nederland anderhalf mil-
joen gulden per dag. Naast de reeds 
verrichte nationale studies kan een 
internationaal vergelijkend onder-
zoek inzicht geven in de voor elk 
land specifieke variabelen welke 
met vandalistisch gedrag ssamen-
hangen. Dit inzicht kan mogelijk 
bijdragen tot een oplossing van dit 
probleem. 
Opzet: Vraaggesprekken met scho-
lieren, werkende jongeren, werklo-
ze jongeren, leerkrachten, jonge-
renwerkers en politie. 

123 
School en precrimineel gedrag 
dr. A.R. Hauber en dr. H. Kury 
(Hannover) 

De school wordt beschouwd als 
een belangrijk instituut bij het af-
remmen of juist bij het zich ontwik-
kelen van precrimineel gedrag. Het 
onderzoek is er op gericht meer 
zicht te krijgen op de specifieke 
combinatie van variabelen m.b.t. de 
schoolsituatie welke preventief 
werkt wat betreft het optreden van 
crimineel gedrag. 

124 
Achtergronden van spijbelgedrag 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. H.M. Willemse 

Samenwerkingsverband: Het onder-
zoek wordt uitgevoerd in samen-
werking met het RIAGG-Den 
Haag Zuid-West. 
Doe!: Er bestaan tal van aanwijzin- 
gen dat het spijbelgedrag toeneemt 
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en een hoogte bereikt die de 
schoolleiding soms ernstig bezorgd 
maakt. De vraag is of er ook een re-
latie kan worden gelegd met crimi-
naliteit. Tevens wordt onderzocht 
of jongeren die regelmatig spijbe-
len vergelijkbare persoonlijkheids-
trekken vertonen met overtreders 
van strafrechtelijke normen; beide 
categorieen zijn bijvoorbeeld be-
reid risico's te nemen. 
Probleemstelling: Het onderzoek 
richt zich op de volgende aspecten: 
de actuele hoogte van het school-
verzuim, bepaald aan de hand van 
onderzoek bij scholen, zowel bij 
leerlingen als docenten en de per-
soonlijkheidsachtergronden (inclu-
sief dader/slachtofferstudie) van 
de spijbelaars in relatie tot de niet-
s pij bel aars. 
Opzet: De spijbelaars kunnen wor-
den gedetecteerd via de RIAGG's 

in Den Haag, de schooldirecteuren 
en wellicht ook via de politic. 

125 
Psychologische factoren in ver-
band met afwijkend gedrag van 
jongeren 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn-
vliet en drs. H.M. Willemse 

Het doe van dit project is een over-
zicht te maken van recente ontwik-
keli ngen in de psychologie die van 
belang zijn voor de verklaring van 
afwijkend gedrag van jongeren. Te-
vens zal worden ingegaan op de be-
zwaren die vanuit de sociologisch 
georienteerde gedragswetenschap-
pen zijn geuit tegen psychologische 
verklaringen van ongewenst ge-
drag. Tenslotte zal ook aandacht 
warden geschonken aan implica-
ties die psychologische bevindin-
gen hebben voor bepaalde straf-
rechtelftke opvattingen en uit-
gangspunten. Twee groepen theo-
rieen zullen in dit kader bijzondere 
aandacht krijgen: de leertheorieen 
en de persoonlijkheidstheorieen. 

126 
Evaluatie experiment ter preven-
tie van jeugderiminaliteit in een 
middelgrote gemeente 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Betreffen-
de gemeente. 
Doak Nagaan of en in hoeverre het 
mogelijk is om jongeren met be-
hulp van positieve 'reinforcement' 
van crimineel gedrag af te houden. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothesen: I. Door actieve parti-
cipatie van de jeugd vermindert de 
jeugdcriminaliteit. 2. Door aanpak 
van het (jeugdig) slachtofferschap 
vermindert de jeugdcriminaliteit. 
Opzet: Empirisch onderzoek. On-
derzoekspopulatie: steekproef van 
jongeren woonachtig in (bepaalde 
wijken van) de betreffende gemeen-
te. 

Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Eindrapport, tijd-
schriftartikelen. 

127 
Slachtofferhulp zonder omwegen 
dr. A.R. Hauber en drs. A. Zand-
bergen 

Samenwerkingsverband: Gemeente-
politic van 's Gravenhage. 
Doe/: Evaluatie experiment van 
nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp bij de Haagse 
politic. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothesen, dat door deze nieuwe 
werkwijze de samenwerking tussen 
politie en hulpverleners is verbe-
terd, de slachtoffergerichte hou-
ding van de politic is toegenomen 
en dat er meer slachtoffers zijn 
doorverwezen. 
Opzet:Empirisch onderzoek. Infor-
matieverzameling d.m.v. inter-
views, observaties en attitudetes-
ten. 
Einddatum: 1989. 
Pub/ikatievorm: Eindrapport, arti- 
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kel in Justitiele Verkenningen 14e Rijksuniversiteit Leiden 
jrg., nr. 9, pp. 77-90, artikel in inter- Afdeling Straf- en 
nationaal tijdschrift. 	 Strafprocesrecht 

128 
Evaluatie project 'Beter staat 
Centraal' 
drs. L.G. Toornvliet 

Samenwerkingsverband: Spoorweg-
politie Amsterdam CS (drs P. 
Bars). 
Doel:Nagaan in hoeverre een geth-
tegreerd pakket van maatregelen 
om het CS in Amsterdam sociaal 
veiliger te maken effect heeft op rei-
zigers, NS-personeel en mensen die 
hun werk in het CS verrichten. 
Probleemstelling: Hoe groot is de 
sociale onveiligheid van gebruikers 
van het CS? Kennen bepaalde cate-
gorieen gebruikers een sterkere of 
andere sociale onveiligheid? Wat 
zijn de oorzaken van deze onveilig-
heid ? In hoeverre neemt deze on-
veiligheid af na een reeks van maat-
regelen ter bestrijding ervan? 
Opzet: Empirisch onderzoek waar-
bij enquetes worden afgenomen bij 
treinreizigers (drie maal) en bij CS-
personeel (twee maal). 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapporten en arti-
kelen. 

129 
Straftoemeting en persoonsfacto-
ren 
drs. L.G. Toornvliet en drs. H.M. 
Willemse 

Met behulp van een factoriele 
proefopzet wordt de invloed nage-
gaan van een aantal persoonsfacto-
ren op straffen opgelegd naar aan-
leiding van een delictsomschrij-
ving. 
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Lopend onderzoek 

130 
Bevoegdheid tot aanwenden van 
geweld door ambtenaren van poli-
tie 
mr. J.L.M. Boek 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Probleemstelling: Wanneer, d.w.z. 
in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden, kunnen ambtenaren 
van politie bevoegd geweld aan-
wenden? Indien. met het aanwen-
den van geweld een delictsom-
schrijving wordt vervuld, kan des-
ondanks niet altijd worden aange-
nomen dat een strafbaar felt is be-
gaan. De vraag is waarom niet. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: September 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

131 
De bijzondere opsporingsdiensten 
mr. drs. Y. Buruma 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Doel:Onderzoek naar de ontwikke-
lingen met betrekking tot de con-
trole-activiteiten van statelijke, 
niet-politionele opsporingsdien-
sten en naar de aanvaardbaarheid 
van de proliferatie van die activitei-
ten. In dit kader wordt voorts aan-
dacht besteed aan de integratie van 
strafrechtelijk en bestuurlijk beleid. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: September 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 



132 
Losbladig commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering 
dr. CP.M. Cleiren, my. B.M. Kor-
tenhorst en my. S.M. Wurzer-
Leenhouts 

Doe!: Met dit commentaar beogen 
de schrijvers door middel van een 
kritische behandeling van de recht-
spraak en literatuur omtrent het be-
treffende onderwerp, tegen de ach-
tergrond van de wetsgeschiedenis 
en het sinds W.0.11 ontwikkelde 
verdragsrecht, de wetenschappelij-
ke beoefening van het strafproces-
recht te bevorderen. Het werk geeft 
uitdrukking aan het maatschappe-
lijke verschijnsel, dat de proces- 
rechtelijke aspecten van de rechts-
pleging voorwerp zijn van een ver-
scherpte (rechts-)politieke aan-
dacht. Naast de materiale uitkomst 
worden mede onder invloed van 
het Europese Mensenrechtenver-
drag principiele eisen gesteld aan 
de justitiele manieren van doen en 
de rechterlijke controle op dwang-
uitoefening. Het project zal als een 
losbladige uitgave voorwerp blij-
ven van aanvulling en bewerking in 
verband met rechtspraak, literatuur 
en nieuwe wetgeving. Op dit mo-
ment zijn binnen de vakgroep 
straf(proces)recht van de RUL in 
bewerking de artikelen: 1 Sv, 
358-359 Sv, 553, 555-561 lid 1 en 
562-571 Sv. 
Opzet: Jurisprudentie, literatuur, 
wetgeving. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publikatievorm: Losbladig supple-
ment. 

133 
Beginselen van een goede proces-
orde 
dr. C.P.M. Cleiren 

Doe!: Met het toenemende gebruik 
van 'beginselen van goede proces-
orde' in de huidige strafvorderlijke 
praktijk rijst de vraag naar de aard, 
de basis en het functioneren daar-
van binnen het geldend recht. Het 

onderzoek is primair gericht op 
descriptie van het functioneren van 
het begrip 'beginselen van goede 
procesorde' in de rechtspraktijk, 
teneinde onderscheiden betekenis-
sen van beginselen te kunnen vast-
stellen en formuleren en met be-
hulp van toetsing aan regelingen in 
het WvSv en het Verdrag van Rome 
de reikwijdte en de basis van zowel 
in wetgeving als niet in wetgeving 
neergelegde beginselen te kunnen 
achterhalen. Onderzoek naar de 
verhouding tussen 'normen' ont-
leend aan beginselen en wettelijke 
regelingen van strafvordering kan 
vervolgens inzicht geven in de wij-
zen waarop en de mate waarin 'be-
ginselen van goede procesorde gel-
dend kunnen worden gemaakt. 
Opzei: Literauur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publikatievorm: Januar' 1989 ver-
scheen een dissertatie op dit onder-
zoeksterrein : C.P.M. Cleiren, 'Be-
ginselen van een goede procesor-
de', 1989, Gouda Quint. 

134 
De betekenis van internationale 
(mensenrechten) verdragen voor 
Nederlands materieel strafrecht 
my. F.A. Egter van Wissekerke 

Promotor: prof. mr . D. Schaffmeis- 
ter. 
Doe!: Vanuit enerzijds de toene-
mende internationalisering van het 
(straOrecht en anderzijds het op na-
tionaal niveau vrijwel ontbreken 
van criteria op basis waarvan be-
paalde gedragingen al dan niet 
strafrechtelijk gesanctioneerd (die-
nen te) worden, wordt onderzoek 
gedaan naar de betekenis van men-
senrechtverdragen (en nationale 
grondwet) alsmede andere interna-
tionale regels voor inhoud en gren-
zen van het nationale materiele 
strafrecht. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
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Publikatievorm: Dissertatie. Eerder 
is op dit terrein verschenen : mr. 
F.A. Egter van Wissekerke, 'De im-
plementatie van het folteringsver-
drag. Internationaal versus natio-
naal strafrecht', in: NJB, 1988, nr. 
4, pp. 113-117. 

135 
Rechtspositie van de psychiatri-
sche patient, de psychisch gestoor-
de delinquent en de geestelijk ge-
handicapte 
mr. J. Krul-Steketee 

Doel:Onderzoek naar met name re-
gelgeving en wetten, wetsontwer-
pen en voorontwerpen van wet die 
betrekking hebben op de rechtspo-
sitie van genoemde categorieen 
personen, zoals de Krankzinnigen-
wet, het wetsontwerp Bijzondere 
Opnemingen in Psychiatrische Zie-
kenhuizen, de Wet tot wijziging van 
de TBR, het voorontwerp van Wet 
op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst en het vooront-
werp van Wet op het Mentorschap 
ten behoeve van meerderjarigen. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend onder-
zoek. 
Publikatievorm: Artikelen, lezingen 
en advisering aan wetgevings(ad-
vies) instanties. 

136 
Kernproblemen in de forensische 
psychiatrie 
prof dr. A.M.H. van Leeuwen 

Doel:Onderzoek naar en specifice-
ring van het verschil tussen toere-
keningsvatbaarheid en toerekenen 
en de afgrenzing van deze begrip-
pen naar andere strafrechtelijke be-
grippen. Nadere uitwerking en om-
schrijving van het in de wet ge-
noemde criterium van 'gebrekkige 
ontwikkeling en ziekelijke stoornis 
van de geestvermogens'. De rele-
vantie van de forensische psychi-
atrische diagnostiek en behande-
ling/begeleiding voor strafrechte- 

lijke interventies. Onderzoek naar 
de consequentie op de actuele ont-
wikkelingen van de forensisch-psy-
chiatrische relevante wetgeving. 
Opzet: Voornamelijk empirisch. 
Einddatum: Doorlopend onder-
zoek. 
Publikatievorm: Artikelen en lezin-
gen. 

137 
1) Vervolgbaarheid/ontvanke-
lijkheid 
2) Kwalificatiebeslissing 
mr. J.F. Nijboer 

Probleemstelling: Theorievorming 
rond de rechterlijke eindbeslissin-
gen in relatie tot het materiele straf-
recht. 
Opzet: literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1) 1993, 2) 1992. 
Publikatievorm: Monografie. 

138 
Strafbaarheid van voorbereidings-
handelingen 
mr. M. Rutgers 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Doe!: In het kader van een doelma-
tige criminaliteitsbestrijding wordt 
veelal aangedrongen op verruiming 
van de strafwet door strafbaarstel-
ling van voorbereidingshandelin-
gen bij ernstige misdrijven. In on-
derhavig onderzoek zal de invloed 
van het materiele strafrecht door 
middel van strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen op de 
politiebevoegdheden centraal 
staan. Hoe meer voorbereidings-
handelingen tot het plegen van een 
strafbaar feit zelf reeds een straf-
baar feit opleveren, hoe meer de 
politie de bevoegdheid heeft om op 
te treden. Aan de hand van diverse 
punten, zoals het legaliteitsbegin-
sel, verhouding formeel/materieel 
strafrecht, waarde(n) van het straf-
recht en opzet Wetboek van Straf-
recht zal de strafbaarstelling 
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van voorbereidingshandelingen 
worden getoetst. 
Opzet: literatuur-, wetgevings-, ju-
risprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

139 
De rechtspersoon in het straf pro-
ces 
my. A.L.G. van Strien 

Promotor (evt.): prof. mr . A.C. 't 
Hart en prof. mr . Th.W. van Veen. 
Doe!: Het inventariseren van de 
problemen die kunnen spelen bij de 
vervolging en berechting van 
rechtspersonen en opdracht- of lei-
dinggevers. 
Probleemstelling: De regels van het 
strafproces zijn in het algemeen al-
leen met het oog op natuurlijke per-
sonen geschreven. Dient het straf-
proces voor natuurlijke personen 
onverkort op rechtspersonen te .  
worden toegepast, of brengt de 
aard van de rechtspersoon een ei-
gen strafprocesrecht met zich mee? 
Onder meer komt de positie van de 
vertegenwoordiger van de rechts-
persoon aan bod. Verder wordt ook 
ingegaan op de vervolging en be-
rechting van de opdracht- of lei-
dinggever. 
Opzet: Literatuur-, en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

140 
Culpa in causa 
my. L.T. Wemes 

Promotor (en.): prof. mr. A.C. 
Hart. 
Doe!: Fen rechtsvergelijkende stu-
die naar de betekenis van de eigen 
schuld bij beroepen op straffeloos-
held, toegespitst op de stralrechte-
lijke aansprakelijkheid voor delic-
ten 'cinder invloed' begaan. 
Opzet: Literatuur-, en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep Strafrecht 

Afgesloten onderzoek 

142 
Tuchtrechtspraak advocatuur 
prof my. G.P.M.E Mols en mr. 
V.A.P.M. Malherbe 
Zie JV 7, 1988, nr. 137. 

Lopend onderzoek 

143 
Bestuurlijk Crimaliteitspreventie-

projekt Randwyck 
drs. W.J. Beckers 

Samenwerkingsverband: Rijksuni-
versiteit Limburg en het Buro Cri-
minaliteitspreventie Amsterdam. 
Doe!: Randwijck, een nieuw stads-
deel in ontwikkeling, moet in pla-
nologisch en bouwkundig opzicht 
een zo veilig mogelijke wijk wor-
den. Het ontwikkelen van een wijze 
van beheer van de verschillende ge-
bouwen en de wijk als geheel waar-
in zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met criminaliteitspre-
ventie. Het verkrijgen van inzicht in 
het proces waardoor preventiebe-
langen worden ingebouwd tijdens 
de verschillende fasen van ont-
werp, bouw en beheer. 
Opzet: Literatuurstudie, participe-
rende observatie, interviews, be-
schrijvend onderzoek. 
Einddatum: November 1990. 
Publikatievorm: Evaluatie-verslag, 
pro ces-eval uatie. 
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141 
Vertaling Wetboek van Strafrecht 
naar het Engels 
W. Rayar, B.S. Wadsworth 
Zie Di 7, 1988, nr. 140. 



144 
De buitengerechtelijke afdoening 
van strafbare feiten door het 
Openbaar Ministerie 
mr. G. v.d. Biggelaar 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Probleemstelling: In toenemende 
mate worden strafzaken zelfstandig 
door het O.M. afgedaan. De vraag 
is of en hoe deze wijze van afdoe-
ning zich verdraagt met beginselen 
die aan ons strafprocesrecht ten 
grondslag liggen. 
Opzet: Literatuuronderzoek, empi-
risch onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

145 
Grensoverschrijdende milieudelic-
ten 
mr. L.E.M. Hendriks 

Promotor: prof. mr. G.M.P.F. Mols. 
Doe!: Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma Eu-
romil, e'en multidisciplinair onder-
zoeksprojekt met betrekking tot 
Euregionale milieuproblematiek. 
Doel van het deelonderzoek grens-
overschrijdende milieudelicten is 
het in kaart brengen van het inter-
nationale milieustraf- en strafpro-
cesrecht. 
Probleemstelling: Bij de bestrijding 
van de grensoverschrijdende 
milieuverontreiniging wordt weinig 
aandacht besteed aan de strafrech-
telijke handhaving van het milieu-
recht. De vraag is welke belemme-
ringen het internationale strafrecht 
kent op het gebied van internatio-
nale milieucriminaliteit en hoe het 
internationale strafrecht op dit ter-
rein te operationaliseren is. 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

146 
Dwangarbeid; strafrechtelijk ge-
dwongen tewerkstelling in Neder-
land 
mr. G. de Jonge 

Promotor: prof. mr . G.P.M.F. Mols. 
Probleemstelling: Onderzocht 
wordt op welke rechtsgronden de 
arbeidsplicht voor tot vrijheidsstraf 
veroordeelden berust. Vooral de 
verhouding tot het verbod op 
dwangarbeid krijgt daarbij de aan-
dacht. Voorts wordt onderzocht 
met welk recht de verplicht arbei-
dende gedetineerde een normaal 
loon wordt onthouden. De vraag 
wordt behandeld of afschaffing van 
de arbeidsplicht en normalisering 
van de arbeidsbeloning kunnen bij-
dragen tot de emancipatie van de 
gedetineerdenpopulatie. 
Opzet: Literatuur-jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

147 
Afluisteren van telefoongesprek-
ken ten behoeve van justitiele 
doeleinden 
mr. J.H. Klifman 

Promotor: prof. mr . G.P.M.F. Mols. 
Doe!: Art. 125g Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de bevoegd-
heid om tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek te bepalen dat tele-
foongesprekken ten aanzien waar-
van het vermoeden bestaat dat de 
verdachte eraan deelneemt, door 
een opsporingsambtenaar worden 
afgeluisterd of opgenomen. Justiti-
eel afluisteren van telefoongesprek-
ken is enkel toegestaan ter zake van 
een reeds gepleegd misdrijf. Doel 
van het onderzoek is het in kaart 
brengen van de strafvorderlijke te-
lefoontap. 
Probleemstelling: Welke wettelijke 
en/of in de rechtspraak ontwikkel-
de criteria gelden in Nederland res-
pectievelijk een aantal ons omrin-
gende landen om ten behoeve van 
de strafvordering telefoongesprek- 
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ken te kunnen afluisteren; met wel-
ke waarborgen voor de afgeluister-
de is de toepassing van het middel 
omkleed; is het wenselijk om de 
justitiele tapbevoegdheid uit te 
breiden tot andere vormen van tele-
communicatie dan het gesproken 
woord; in hoeverre is de aanwen-
ding van het middel verenigbaar 
met de in internationale mensen-
rechtverdragen neergelegde garan-
ties en waarborgen. 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek en interviews met 
rechters-commissarissen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

148 
Voorbereidend onderzoek in straf-
zaken 
Leden van de vakgroep sirafrecht 
en criminologie atv. prof mr. 
G.P.M.F. Mols 

Doe!: Het voorbereidend onder-
zoek in strafzaken is het gemeen-
schappelijk onderzoeksprojekt van 
de vakgroep strafrecht en crimino-
logie, 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 al-
gemeen voor de strafrechtspleging 
nadelige gevolgen hebben. Ook 
daarop concentreren zich de onder-
zoeksactiviteiten. 
Probleemstelling: Het voorberei-
dend onderzoek in strafzaken is 
een beslissende fase in het strafpro-
ces. De toename van de mogelijk-
heid tot toepassing van dwangmid-
delen en de verwachte ontwikke-
ling naar vermindering van de mo-
gelijkheid tot controle van tenmin-
ste een deel van hetgeen zich in het 
kader van het voorbereidend on-
derzoek afspeelt, werpen vragen op 
naar wenselijkheid en mogelijkheid 
tot juridisering ter versterking van 
de rechtspositie van de verdachte. 

150 
Vergelijkende studie naar het be-
kid op het gebied van de preventie 
van criminaliteit in Nederland en 
Groot-Brittannie 
mr. C. Royakkers 

Probleemstelling: Studie naar het 
beleid van de (lokale) overheid op 
het gebied van de preventie van de 
commune criminaliteit. 
Opzet: Literatuur en empirisch on-
derzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

151 
Verdediging in strafzaken. Len 
empirisch onderzoek naar het 
functioneren van advocaten in 
strafzaken 
11 Spronken 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols en prof. mr . A.A.G. Peters 
(RUU). 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de rol en taakopvatting van advo-
eaten die strafzaken doen en hun 
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Opzet: Literatuurstudie, empirisch 
onderzoek. 
Publikatievorm:Monografie en tfid-
schriftartikelen. 

149 
Getuigen in strafzaken 
prof mr. G.P.M.F. Mols 

Doe!: Het onderzoek naar de wette-
lijke beperkingen in de jurispru-
dentie betreffende getuigen in straf-
zaken is bedoeld om meer inzicht te 
krijgen in de plaats en funktie van 
de getuige in het strafproces. Door 
middel van (deel)publikaties kan 
voorts de kennis betreffende getui-
gen in strafzaken bij de deelnemers 
aan het strafproces vergroot wor-
den. 
Probleemstelling: Kritische be-
schrijving en analyse van de wette-
lijke voorschriften en jurispruden-
tie m.b.t. getuigen in strafzaken. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Najaar 1989. 



functioneren in de strafrechtsprak-
tijk. 
Probleemstelling:Hoe functioneren 
advocaten in strafzaken in de prak-
tijk en hoe verhoudt deze praktijk 
zich tot de theorie van verdediging 
in strafzaken, uitgaande van de be-
ginselen die aan het strafproces ten 
grondslag liggen en de processuele 
mogelijkheden die de advocaat in 
strafzaken heeft bij de verdediging 
van een verdachte. 
Opzet:Literatuuronderzoek en em-
pirisch onderzoek (archiefonder-
zoek, dossieronderzoek, interviews, 
participerend onderzoek). Onder-
zoekspopulatie : advocaten. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

152 
Crisis, criminaliteit en sociale 
controle in Heerlen in de periode 
1965 - heden 
mr. M. Stijnen 

Doe!: Het beschrijven van mogelij-
ke invloeden van marginalisering 
van bevolkingsgroepen op ontwik-
kelingen binnen de criminaliteit. 
Probleemstelling: Het sociaal-eco-
nomisch en criminografisch plaatje 
van de gemeente Heerlen sinds hal-
verwege de jaren zestig vormt het 
onderwerp van studie. Centraal 
staat de vraag naar de wijze waarop 
de economische recessie een rol 
heeft gespeeld bij de toename van 
bepaalde delicten - met name de 
misdrijven tegen de openbare orde 
- de groeiende onveiligheidsgevoe-
lens bij de inwoners van de ge-
meente en veranderingen in organi-
satie en taakuitoefening van het po-
litie-apparaat. 
Opzet: Literatuuronderzoek ge-
volgd door een tiental diepte-inter-
views met betrokkenen uit de regio. 
Einddatum: Einde 1989. 
Publikatievorm: Monografie. 

153 
Resocialisatiebevorderende en be-
lemmerende factoren bij ex-gede-
tineerde vrouwen 
mr. M. W. Wolleswinkel 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Doel:Aanleiding tot dit onderzoek 
is het feit dat er in Nederland over 
de situatie van vrouwen na hun de-
tentie niets bekend is. Juist nu er in 
de detentiesituatie van vrouwen 
steeds meer differentiatie komt en 
inrichtingen beleidsplannen en 
huishoudelijke reglementen ont-
werpen die specifiek op vrouwen 
gericht zijn, kunnen die gegevens 
van belang zijn voor de ontwikke-
ling van het beleid. In dit kader kan 
ook een-discussie over de geschei-
den behandeling van mannen en 
vrouwen (art. 7 lid 3 Beginselenwet 
Gevangeniswezen) aangezwengeld 
worden. Via een historisch over-
zicht en vergelijking met het buiten-
land zal dit onderdeel uitgewerkt 
worden. Rechtstheoretisch wordt 
aansluiting gezocht bij de theorie-
vorming over het gelijkheidsbegin-
sel c.q. het recht op zelfbeschik-
king. 
Probleemstelling: Het opsporen van 
resocialisatiebevorderende en be-
lemmerende factoren. Deze reiken 
verder dan de detentiesituatie zelf. 
Er valt te denken aan sociaal-eco-
nomische factoren als scholings-
mogelijkheden, werk, inkomen, ge-
zinsverantwoordelijkheid (zorg en 
opvoeding), en de achterstand die 
vrouwen op veel van die gebieden 
hebben, maar ook aan de persoon-
lijke invulling en beleving van de 
detentiesituatie en de eigen ver-
wachtingen en houding t.a.v. de te-
rugkeer in de maatschappij. 
Opzet: Literatuurstudie en empi-
risch onderzoek. Het empirisch on-
derzoek bestaat uit een exit-inter-
view vlak voor het ontslag en een 
follow-up onderzoek na een jaar. 
Follow-up onderzoek kan eventu-
eel later herhaald worden. De on-
derzoekspopulatie bestaat uit alle 
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gedetineerde vrouwen die geduren-
de een bepaalde periode ontslagen 
worden. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

154 
De strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van de medicus 
mr. J. Woretshofer 

Promotoren: prof. mr. F. van Wij-
men en prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Doe!: Medici kunnen voor bepaal-
de 'behoorlijk' uitgevoerde hande-
lingen in aanraking komen met het 
strafrecht. Doe van het onderzoek 
is de daarbij spelende bijzonde .re  
problematiek in kaart te brengen en 
antwoorden te geven op de hier-
onder geformuleerde vragen. 
Probleemstelling: Hoe dient het 
strafrecht te reageren op behoorlijk 
uitgevoerde handelingen van de 

medicus, die aan een delictsom-
schrijving voldoen? Is het straf-
recht een geschikt instrument om 
de grenzen van de beroepsuitoefe-
ning van de medicus te bepalen? 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1989/1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Criminologisch Instituut 

Afgesloten onderzoek 

155 
Bestuurlijke preventie m.b.t. re-
creatiecriminaliteit in de provincie 
Zeeland 
dr. B.M.W.A. Beke 
Zie JV 7, 1988, nr. 99. 

Lopend onderzoek 

156 
Crimineel gedrag van Turken en 
Marokkanen 
mr. drs. P.W.G. de Beer 

Doe!: Het onderzoek is gericht op 
mogelijke verklaringen voor de ver-
schillen in criminaliteit tussen Tur-
ken en Marokkanen. In de theorie-
vorming wordt aansluiting gezocht 
bij het etniciteitsperspectief, met de 
nadruk op culturele factoren. 

157 
Het open jongerencentrum 
dr. J.P.S. Fiselier, drs. J. Meijer en 
drs. H.E.M. Geurts 

Doel: In het kader van het beleids-
plan Samenleving en Criminaliteit 
heeft de Interdepartementale 
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 randgroepjongerenpro-
ject zal op drie niveau's worden on-
derzocht: het Centrum als zodanig; 
de afzonderlijke groepen die ervan 
gebruik maken; de afzonderlijke 
jongeren. Het onderzoek zal in 
hoofdzaak een kwalitatief karakter 
hebben en voor een belangrijk deel 
bestaan uit participerende observa-
tie. 
Einddatum: December 1989. 
Publikatievorm: Drie rapporten 
corresponderend met de genoemde 
niveau's van analyse. 

158 
Criminele loopbanen 
Dr. J.P.S. Fiselier en J. Smits 

Doel:Buikhuisen en Jongman heb-
ben aan het einde van de jaren zes-
tig geprobeerd delinquenten te ty-
peren op basis van hun delinquente 
verleden. Knipscheer (1970) heeft 
in een scriptie dit onderzoek gee-
valueerd en de gegevens opnieuw 

54 	Justitiele Verkenningen, jrg. 15, nr. 7, 1989 



geanalyseerd. Daarbij maakt hij ge-
bruik van de Markov keten-analy-
se. Hij doet dat op een wijze die 
sterk doet denken aan de analyse 
van Wolfgang en Figlio in hun be-
kende cohort-studie (1972). Voor 
het onderzoek heeft men de be-
schikking over gegevens betreffen-
de 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 gesepo-
neerd. De gegevens werden ter be-
schikking 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. Even-
als Knipscheer en Wolfgang en Fi-
glio zal daarbij gebruik gemaakt 
worden van de Markov keten-ana-
lyse. 
Einddatum: Augustus 1989. 
Publikatievorm: Artikel. 

159 
Vrouwencriminaliteit 
drs. C.J.C. Riitenfrans 

Doe!: De formulering van een alge-
mene theorie van crimineel gedrag 
die het criminaliteitsverschil tussen 
man en vrouw kan verklaren. 
Publikaties:'Hirschi, Opp en vrou-
wencriminaliteit', in: Tijdschrift 
voor Criminologie, maart/april 
1983. `Roltheorie, emancipatie en 
de criminaliteit van vrouwen', in: 
Tijdschrift voor Criminologie, ja-
nuari/februari 1984. `Vrouwen ver-
anderen niet. Een kritische be-
schouwing van de roltheorie ter 
verklaring van de verschillen in de 
criminaliteit van mannen en vrou-
wen', in: Intermediair, 17 april 
1987. 

160 
Depenalisering en regelgeving 
mr. M.W.G. Verbruggen 

Samenwerkingsverband: Begelei-
ding door prof. mr . G. Corstens en 
dr. M.A. Zwanenburg. Het onder-
zoek vindt plaats in samenwerking 
tussen de Sectie Strafrecht en het 
Criminologisch Instituut van de 
KUN. 
Doel: Confrontatie van het strain-
perspectief met het controle-per-
spectief met behulp van specifiek 
voor beide richtingen verzamelde 
data; het onderzoeken van de rela-
tie tussen criminologische theorie-
vorming en criminele politiek ; toe-
passing en toetsing van de binnen 
de sectie strafrecht ontwikkelde 
theorieen over decriminalisering en 
depenalisering en opgestelde crite-
ria voor toedeling van onrecht aan 
de verschillende handhavingsstel-
sels; confrontatie van de huidige 
rechtsbescherming van verdachte 
en slachtoffer en de rechtsbescher-
ming die via een voor het slachtof-
fer verbeterd rechtsstelsel kan wor-
den gegeven; nagaan of en in hoe-
verre slachtoffers tijdens het proces 
van rechtshandhaving een actieve-
re rol kunnen vervullen. 
Probleemstelling: Welke regelge-
ving is nodig voor depenalisering, 
hoe kan depenalisering plaatsvin-
den en welke zijn de criminolo-
gisch-theoretische condities? 
Opzet: Analyse van dossiergege-
yens, eventueel aangevuld met sur-
veytechnieken (interview of ques-
tionnaire). Verder zal literatuurstu-
die een wezenlijk onderdeel van het 
project uitmaken, in het bijzonder 
wat betreft het strafrechtelijk deel 
van het project. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

161 
Methodologieen in de criminolo-
gie 
dr. M.A. Zwanenburg 

Doe!: Het voeren van een discussie 
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over epistemologische eisen die 
dienen te worden gesteld aan theo-
rievorming in de criminologie. Bo-
vendien wordt het belang van we-
tenschappelijk onderzoek voor be-
leidsvorming geanalyseerd. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Langlopend projekt. 
Publikaties: 'Een realistische afba-
keningstheorie voor de criminolo-
gie', in: Tijdschrift voor Criminolo-
gie, 1985. 'Progressie in de Crimi-
nologie, dl. I', Criminologisch In-
stituut, 1986. In 1987 verscheen een 
tweede deel onder dezelfde titel. 

162 
Relate als centraal begrip 
dr. MA. Zwanenburg 

Probleemstelling: Len belofte kan 
zeer expliciet, bijvoorbeeld in de 
vorm van een schriftelijke overeen-
komst worden gedaan. Degene aan 

wie werd beloofd, ontleent hieraan 
in meer of mindere mate rechten. 
Beloften kunnen ook zeer impliciet 
worden gedaan en alleen in de 
geest van een partij leven, die hie-
raan ook rechten of plichten meent 
te kunnen, moeten ontlenen. Veel 
criminaliteit kan worden gezien als 
het onjuist effectueren van at of 
niet vermeende rechten. Onder-
zocht wordt in hoeverre het belofte-
concept een rol kan spelen als ver-
klarend theoretisch concept in de 
criminologie. 
Opzet: Mengvorm literatuurstudie 
en analyse secundair materiaal. 
Einddatum: Doorlopend onder-
zoek. 
Publikatie: In 1989/1990 wordt een 
tussenpublikatie voorzien. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Sectie Straf- en 
Strafprocesrecht 

Afgesloten onderzoek 

Lopend onderzoek 

164 
Preventieve bevoegdheden in ver-
keers- en vervoerswetgeving 
mr. M. Bards 

Promotor: prof. mr . G.J.M. Cor-
stens. Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma 

over het strafrecht in bijzondere 
wetten. 
Doe!: Len aantal wetten op het ter-
rein van het verkeers- en vervoers-
recht kent aan opsporingsambtena-
ren bepaalde preventieve bevoegd-
heden toe (vgl. invordering rijbe-
wijs, rijverbod, wegsleepregeling). 
Deze bevoegdheden kunnen wor-
den aangewend ter voorkoming 
van herhaling of voortzetting van 
bepaalde geconstateerde strafbare 
feiten. Doel van het onderzoek is 
deze bevoegdheden in kaart te 
brengen. 
Probleemstelling: Welke criteria gel-
den voor toepassing, welke waar-
borgen zijn er voor de verdachte en 
welk karakter (strafrechtelijk of ad-
ministratiefrechtelijk) kan aan deze 
bevoegdheden worden toegekend. 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

165 
Financieel strafrecht 
mr. DR. Doorenbos 

Pro motor: prof mr. G.J.M. Cor- 
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163 
Rechter en executie van gevange-
nisstraf 
run P.C. Vegter 
Zie JV 7, 1988, nr. 158. 



stens. 
Doe!: Inventariseren, analyseren en 
becommentarieren van de verschil-
lende strafbepalingen uit bank- en 
effectenwetgeving. 
Probleemstelling: Waarom is geko-
zen voor het strafrechtelijk rechts-
handhavingssysteem? Vragen naar 
criminalisering en decriminalise-
ring. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

166 
Infiltratie als opsporingsmethode 
mr. P.M. Frielink 

Promotoren: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens (i.s.m. prof. mr . J.P. Balke-
ma). Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma 
over het strafrecht in bijzondere 
wetten. 
Doe!: Het geven van een overzicht 
van de formele en materiele aspec-
ten die aan het infiltreren in crimi-
nele milieus zijn verbonden. 
Probleemstelling: In hoeverre is 
infiltratie als methode van opspo-
ring wenselijk c.q. toelaatbaar? 
Opzet: Overwegend literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

167 
Strafbaarstelling van (gevaar 
voor) benadeling van schuldeisers 
in het kader van faillissement en 
surseance van betaling ' 
mr. C.M. Hilverda 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens. Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma 
over het strafrecht in bijzondere 
wetten. 
Aanleiding:Ondanks het feit dat bij 
een groot aantal faillissementen 
frauduleuze gedragingen een niet 
geringe rol spelen, worden de bij de 
fraude betrokken personen zelden 
vervolgd en veroordeeld op grond 
van de artt. 194, 340-345, 349 en 421 

Sr, terwijl deze bepalingen toch 
speciaal voor die gevallen geredi-
geerd zijn. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt nagegaan wat hiervan de 
oorzaken zijn en op welke manier 
hierin verandering kan worden ge-
bracht. Ten behoeve van de voile-
digheid wordt ook aandacht be-
steed aan art. 442 Sr. 
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-, 
en empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

168 
Gewetensbezwaren en strafuitslui-
ting 
mr. W.A. Holland 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens. Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma 
over het strafrecht in de bijzondere 
wetten. 
Aanleiding: Het gegeven dat perso-
nen die een wettelijke verplichting 
weigeren na te komen op grond van 
gewetensbezwaren soms lange ge-
vangenisstraffen moeten uitzitten; 
een situatie die vrij algemeen onge-
wenst wordt geacht. 
Probleemstelling: Zijn er mogelijk-
heden om gewetensbezwaren als 
strafuitsluitingsgrond te erkennen? 
Opzet: Parlementair-historisch on-
derzoek ; literatuur- en jurispruden-
tie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

169 
Het betreden van woningen met 
toestemming en tegen de wit van 
de bewoner in het kader van de 
strafvordering 
mr. P. Mevis 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens. 
Doe!: Het onderzoek beoogt ener-
zijds commentaar te leveren op de 
wettelijke regeling van het betreden 
van woningen als strafvorderlijk 
dwangmiddel, met name op recent 
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ingevoerde en nog te verwachten 
wetswijzigingen in deze. Aangezien 
bevoegdheidsuitoefening moet 
plaatsvinden zodra er geen sprake 
meer is van het betreden van een 
woning met toestemming van de 
bewoner, wordt anderzijds inge-
gaan op de vraag wanneer de straf-
vorderlijke 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 wo-
ningen, in te gaan op vrijwillige me-
dewerking van burgers aan straf-
vorderlijk overheidsoptreden. 
Probleemstelling: Aan welke voor-
waarden moet voldaan zijn wil de 
strafvorderlijke overheid een wo-
ning met toestemming van de be-
woner kunnen betreden? Commen-
taar op de regeling van het betre-

den van woningen als strafvorder-
lijk dwangmiddel. 
Opzet: Overwegend literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

170 
De Nederlandse rechtspleging in 
Groot-Brittannie gedurende de 
Tweede Wereldoorlog 
mr. drs. A.M.G. Smit 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Cor-
stens (i.s.m. prof. mr . 0. Moorman 
van Kappen). Het onderzoek 
maakt dee! uit van het onderzoeks-
programma over het strafrecht. 
Doe!: Het beschrijven van de tot-
standkoming en de werkwijze van 
de N ederlandse Gerechten op Brits 
territoir. 
Probleemstelling:Bij het besluit van 
3 oktober 1941 (Stb. 1941 Londen 
No. B79) werden de Nederlandse 
Gerechten op Brits territoir gedu-
rende de oorlog ingesteld. Deze 
rechtspleging werd ingesteld om in 
de berechting van strafbare feiten 
gepleegd door kapiteins, schepelin-
gen en andere opvarenden van Ne- 

derlandse schepen, te voorzien. Be-
rechting heeft voornamelijk plaats-
gehad op grond van het Vaarplicht-
besluit 1942 (Stb. 1942 Londen No. 
C 19), waarin aan zeelieden, die de 
leeftijd van 60 jaar nog Met hadden 
bereikt, de verplichting werd opge-
legd aan boord van of ten behoeve 
van een schip onder de Nederland-
se vlag dienst te doen. Tijdens het 
onderzoek wordt nagegaan op wel-
ke wijze de Gerechten in Londen 
functioneerden, en/of en in hoe-
verre de aldaar gevoerde procedu-
res afweken van in Nederland ge-
voerde strafrechtelijke procedures. 
Opzet: Literatuuronderzoek: on-
derzoek in het archief van het Mi-
nisterie van Justitie, het Algemeen 
Rijksarchief en het Public Record 
Office in Londen. Verwerking van 
de verkregen onderzoeksgegevens 
betreffende de aldaar gevoerde 
strafrechtelijke procedures ge-
schiedt met behulp van de compu-
ter. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

171 
Strafrechtelijke vrijheidsbene-
mende maatregelen 
mr. J. van Zeijst 

Doe!: Het onderzoek is primair ge-
richt op een analyse van de rechts-
regels die de tenuitvoerlegging be-
heersen van de strafrechtelijke vrij-
heidsbenemende maatregelen, te 
weten de plaatsing in een krankzin-
nigengesticht en de terbeschik-
kingstelling. 
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 (buy. 
proefverlof, selectie) waarvoor 
geen geschreven rechtsregels gel-
den. 
Opzet: In hoofdzaak literatuurstu-
die. 
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Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: De onderzoeksre-
sultaten worden regelmatig gepu-
bliceerd in de vorm van supple-
menten 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 Crimi-
nologie 

Afgesloten onderzoek 

172 
Staat en geweld: een vergelijking 
tussen Glasgow en Rotterdam 
drs. J.E. van Mastrigt en mr. N. 
Uildriks 
Zie JV 7. 1988, nr. 166. 

Lopend onderzoek 

173 
Boulevard Zuid en zijn omliggen-
de buurten 
mr. J. uit Beijerse, mr. drs. H. 
Moerland en prof dr. C. Fijnaut 

Samenwerkingsverband: Erasmus 
Universiteit Rotterdam en het Cen-
trum voor GeIntegreerde Straf-
rechtswetenschap. 
Doe!: Het onderzoek wordt verricht 
in het kader van een gemeentelijk 
project, dat is opgezet ter uitvoe-
ring van het nationale beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit. Doel 
van het project is het middels be-
stuurlijke maatregelen terugdrin-
gen van de overlast en criminaliteit 
op Boulevard Zuid, de oudste en 
langste winkelstraat in Rotterdam-
Zuid, welke de buurten Hillesluis 
en Bloemhof doorkruist. In decem-
ber 1987, een half jaar na de start 
van het project, bleek herorientatie 

nodig, hetgeen leidde tot uitbrei-
ding van het onderzoek naar deze 
omliggende buurten. 
Opzet: De verkenning van het pro-
bleemveld vond onder meer plaats 
door het vergaren van informatie 
middels gestandaardiseerde vraag-
gesprekken met een zestigtal op de 
boulevard gevestigde winkeliers. In 
aanvulling daarop werden de mu-
taties van de dag- en nachtrappor-
ten van de voorjaarskwartalen van 
1984, 1985, 1986 en 1987 geInventa-
riseerd, voorzover zij betrekking 
hadden op incidenten die op de 
Boulevard Zuid plaatsvonden. 
Voor het onderzoek in de buurten 
Hillesluis en Bloemhof zijn uit se-
cundaire bronnen gegevens verza-
meld over de sociaal-geografische 
ontwikkeling in de voorbije jaren. 
Daarnaast hebben vraaggesprek-
ken plaatsgevonden met de meest 
aangewezen bevoorrechte getuigen 
(huisartsen, schooldirecteuren, wij-
kagenten, medewerkers van buur-
thuizen, dienstencentra, bewoners-
organisaties, sociale dienst, ge-
meentelijk woningbedrijf, migran-
tenorganisaties etc.). Momenteel 
worden er gesprekken gevoerd met 
een deel van de bewoners van de 
wijken en tot slot zal contact ge-
zocht worden met een aantal men-
sen die op de Boulevard Zuid en 
zijn omgeving min of meer regel-
matig overlast veroorzaken. 
Einddatum: december 1989. De 
evaluatie van de op de Boulevard 
Zuid getroffen maatregelen zal in 
de loop van 1989 plaatsvinden. 
Publikatievorm: J. uit Beijerse, H. 
Moerland, C. Fijnaut. 'Boulevard 
Zuid, een winkelstraat met proble-
men?', Centrum voor GeIntegreer-
de Strafrechtswetenschap, Rotter-
dam, 1987. Het verslag van het 
buurtonderzoek `Sociale proble-
men in Bloemhof en Hillesluis' is in 
oktober 1989 gereed. Het eindrap-
port zal eind 1989 gereed zijn. 
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174 
Decriminalisering van actieve 
euthanasie 
mr. J.R. Blad 

Promotor: nog te bepalen. 
Doe!: In dit theoretisch georien-
teerd onderzoek wordt het vraag-
stuk van de sociale controle op le-
vensbeeindigend handelen om so-
ciaal-medische redenen genomen 
als een test-case voor de abolitio-
nistische stellingen dat het straf-
recht beschadigend is voor sociale 
interactieprocessen en dat de sa-
menleving het zonder strafrecht 
zou kunnen doen. 
Probleemstelling: De keuze tot toe-
passing van actieve euthanasic 
staat in functie van de hulpverle-
ningsrelatie die naar aanleiding 
van sociaal-medische problematiek 
in een concreet geval is opge-
bouwd. Het verlangen naar authen- 

tieke zelfverwerkelijking, en de be-
vestiging of ontkenning daarvan, 
spelen hierin een doorslaggevende 
rol. De strafbaarstelling fungeert 
ofwel als oneigenlijk (want afgeleid 
van de persoonlijke opvatting) ar-
gument ofwel als incentief om de 
werkelijke keuzen geheim te hou-
den: strafrecht sluit hier controle 
uit. 
Opzef: Literatuuronderzoek, aange-
vuld met eigen onderzoek naar be-
sluitvorming in de stervensbegelei-
ding en de rol van regelgeving 
daarin. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

175 
Verscheidenheid en strafrecht 
drs. H. Durieux 

Probleemstelling: In hoeverre kan 
het drugsbeleid (in Rotterdam), 
voor zover strafrechtelijk bepaald, 
beschouwd worden als een extreme 
uiting van gecentraliseerde sociale 
controle door de uitsluiting van be-
paalde elementen van sociale corn-
plexiteit ? Hoe ontwikkelen consu-
menten van verboden drugs strate- 

gieen en tactieken van weerstand 
tegen dit drugsbeleid en kan deze 
weerstand 1eiden tot een beleid dat 
open staat voor allerlei variaties in 
consumptiepatronen en vormen 
van roesbeleving? 
Opzet:Strafrechtstheoretisch litera-
tuuronderzoek en veldonderzoek 
bij Rotterdamse consumenten van 
opiumwetmiddel en. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

176 
De politie en haar clienten 
mr. C. Hogenhuis 

Doe!: Het heersende beeld van de 
politie, zo blijkt uit talloze onder-
zoeken, is de politieman als bestrij-
der van criminaliteit. Wanneer men 
aan clienten van de politie denkt, 
dan hebben veel mensen onmiddel-
lijk verdachten voor ogen. Wanneer 

men het functioneren van de politie 
bestudeert dan blijkt al snel dat het 
optreden van de politie voor het 
grootste deel reactief is, hetgeen in-
houdt dat zij veelal optreedt nadat 
er aangifte is gedaan of omdat op 
enigerlei wijze om assistentie wordt 
verzocht. Om echter het optreden 
van de politie en de rol die zij speelt 
in deze samenleving goed te kun-
nen begrijpen, is het van belang in-
zicht te hebben in die verzoeken 
aan de politie. 
Probleemstelling: Naar aanleiding 
waarvan wendt men zich tot de po-
litie, wie wenden zich tot de politie, 
wat vraagt men van hen, wat zijn de 
verwachtingen, hoe moet men het-
geen er plaats vindt (de vraag en de 
verwachtingen van de burger en de 
reactie daarop van de politie) plaat-
sen en verklaren? 
Publikaties: In dit kader is een eer-
ste onderzoek Vkangifte doen bij de 
politie' voltooid. Het betrof bier 
aangiften van kleine vermogenscri-
minaliteit. Een volgend onderzoek 
waarbij een honderdtal mensen dat 
om assistentie heeft verzocht is 
geinterviewd, is inmiddels ook af- 
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gerond en gepubliceerd onder de ti-
tel 'U belt...wij komen'. Daarnaast 
wordt nog een uitgebreider onder-
zoek verricht bij slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan van het-
geen hen overkomen is. Hierover is 
in 1986 gerapporteerd onder de ti-
tel 'Wat vindt u van de recherche'. 
Het onderzoekproject zal uitmon-
den in een dissertatie. 

177 
Het 'abolitionisme' in de jaren 
twintig van deze eeuw in Neder-
land 
mr. M.M. Kneepkens 

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

178 
Winkeldiefstal, een (te) riskante 
zaak? 
mr. drs. H. Moerland 

Promotor: prof. dr. C. Fijnaut. 
Doe!: Het onderzoek maakt deel uit 
van een sociaal-technologische be-
nadering van de winkeldiefstalpro-
blematiek, geformuleerd als: 'Hoe 
kan een overheid in een situatie die 
bepaalde kenmerken vertoont 
(schade ten gevolge van) winkel-
diefstal beperken zonder bepaalde 
middelen te gebruiken en zonder 
bepaalde begeleidende gevolgen te 
veroorzaken?' 
Probleemstelling: Onderzocht 
wordt de samenhang van het ple-
gen van een bepaalde vorm van 
winkeldiefstal met de verwachtin-
gen omtrent de mogelijke gevolgen 
daarvan. 
Opzet: Een longitudinale survey-
studie, waarbij een steekproef van 
bewoners van vier Rotterdamse 
woonwijken schriftelijk werd on-
dervraagd over de verwachtingen 
die men koesterde m.b.t. de moge-
lijke 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 pe-
riode tussen beide enquetes, 1983 - 
1985 (in 1985). 
Einddatum: 1989. 
Pubfficatievorm: Dissertatie. 

179 
Evaluatie Filterproject Arrondis-
sementsparket Rotterdam 
mr. drs. H. Moerland en M. Veld- 
huizen 

Samenwerkingsverband:dr. van En-
geldorp Gastelaars (Faculteit der 
bedrijfskunde, Erasmusuniversiteit 
Rotterdam). 
Doe!: Op het arrondissementspar-
ket te Rotterdam is in april 1989 het 
zogenaamde Filterproject gestart. 
Doelstelling van dat project is de 
reductie van de doorlooptijden van 
de processen-verbaal ter parkette. 
De start van het project valt onge-
veer samen met de eidfase van de 
reorganisatie van het parket naar 
een zestal units. Een van die units 
fungeert in het Filterproject als ex-
perimentele unit. De reorganisatie 
impliceert (onder meer) een selectie 
van de binnengekomen processen-
verbaal voor het gehele parket in 
die zin, dat deze op grond van be-
paalde criteria aan de verschillende 
units worden toebedeeld. Het doe!, 
de reductie van doorlooptijden, 
hoopt men te bereiken door de pro-
cessen verbaal meteen na binnen-
komst bij een unit te filteren, dat wil 
zeggen: in de mate van het mogelij-
ke in te delen naat type afdoening 
(seponeren/transigeren/dagvaar-
den) en zorg te dragen voor de ad-
ministratieve verwerking van de 
desbetreffende beslissing. 
Probleemstelling: Evaluatie zal 
plaatsvinden ten aanzien van 1) de 
procesmatige aspecten an het Fil-
terproject als zodanig en de impli-
caties daarvan voor het parket als 
organisatie 2) de effecten welke de 
(in het kader van het Filterproject 
geplande) veranderingen in werk-
wijze mogelijkerwijs hebben op de 
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doorlooptijden van de processen-
verbaal ten parkette. 
Opzet: De sub 1 bedoelde procese-
valuatie zal worden verricht door 
middel van observatie en vraagge-
sprekken, de sub 2 bedoelde effec-
tevaluatie zal geschieden aan de 
hand van vergelijkingen met door-
looptijden (1) op de andere units 
van het parket Rotterdam, (2) van 
andere parketten (CBS-gegevens) 
en (3) uit het verleden van het par-
ket Rotterdam. Mogelijkerwijs kan 
uit literatuur nog aanvullend verge-
! ijkingsmateriaal worden geput. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Najaar 1989: tus-
senrapportage, voorjaar 1990: 
eindrapportage (te publiceren in de 
reeks Werkdocumenten van het 
Centrum voor Gejntegreerde Straf-
rechtswetenschap). 

ISO 
Strafrechtshervorming en kriti-
sche criminologie 
drs. R. van Swaaningen 

Promotoren: prof. dr. C.J.C.F. Fij-
naut en prof. dr. H. Bianchi. 
Doe!: Is te komen tot herformule-
ring van de kritische criminologie, 
gefundeerd op een analyse van de 
wijze waarop - min of meer - gear-
ganiseerde groepen, varierend van 
gedetineerdenbewegingen tot vrou-
wenbewegingen, omgaan met het 
strafrecht en wat zij verwachten 
van strafrechtelijk ingrijpen. Ge-
tracht zal worden van hieruit even-
eens te komen tot voorstellen voor 
strafrechtshervorming. 
Opzet: Bescheiden historisch over-
zichtje van de relatie tussen sociale 
bewegingen en strafrechtshervor-
ming. Analyse van rot sociale be-
wegingen vanaf het symbolisch in-
teractionisme en de radicale crimi-
nologie, tot het abolitionisme en 
het links realisme. Feitelijk positie 
van diverse pressiegroepen. Terug-
koppelen naar de theorie. 
Einddatum: Maart 1992. 
Publikatievorm: Tussentijdse publi- 

katies in vaktijdschriften, disserta-
tie. 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Afdeling Criminologie en 
Familie- en Jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

181 
Scheidingsbemiddeling 
prof. dr. G.P. Hoefnagels, prof. dr. 
A.H. Manchester, dr. K.J. Aritkerk, 
prof dr. GA. Kooy. mw. drs. H. 
Oudshoorn en mw. drs. J. de Vries-
vd Zee 

Doe!: In vervolg op het onderzoek 
tchtscheidingsrechE naar de so-
ciale, juridische en psychologische 
processen bij echtscheiding werden 

de consultatieve basisgesprekken 
met scheidende mensen uitge-
bouwd tot een methode van schei-
dingsbemiddeling. Onder schei-
dingsbemiddeling wordt verstaan 
een methode waarbij de psycholo-
gische en juridische fasen van 
scheiden zodanig op elkaar worden 
afgestemd dat het scheidingsproces 
voor de geestelijke gezondheid van 
man, vrouw en kinderen zo goed 
mogelijk verloopt. Er wordt tevens 
gestreefd naar een doelmatige rege-
ling en een zo rechtvaardig mogelij-
ke afrekening waarbij de levensmo-
gelijkheden van man, vrouw en kin-
deren zoveel mogelijk worden be-
vorderd. Aan de hand van proto-
collen van de scheidingsbemidde-
lingsprocessen worden een nauw-
keurige beschrijving en analyse ge-
maakt van deze methode. 
Opzet: De gehanteerde methode zal 
warden vergeleken met de metho-
den van scheiden d.m.v. twee advo-
eaten. Door middel van controle-
zittingen en interviews zullen in een 
follow-up studie de resultaten wor-
den getoetst. Het onderzoek 'Schei-
dingsbemiddeling' maakt deel uit 
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van het voorwaardelijke gefinan-
cierde project 'huwelijkssluiting en 
huwelijksontbinding'. 
Einddatum: December 1989. 
Publikaties: In 1986 verscheen, on-
der de titel `Samen trouwen, samen 
scheiden' bij Tjeenk Willink te 
Zwolle, een handleiding voor de 
methode van scheidingsbemidde-
ling van prof. dr. G.P. Hoefnagels. 
In 1989 verscheen het literatuur-
rapport 'Echtscheidingsbemidde-
ling. Overzicht van de literatuur 
over Amerikaanse, Engelse en Ne-
derlandse ontwikkelingen' als nr. 
47 in de reeks 'Mededelingen van 
het juridisch instituut van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam'. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

182 
Personen-, familie- en jeugdrecht 
prof mr. M. Rood-de Boer, mr. 
A.P. van der Linden, mr. J.M. , 
Jongh-Bruins en mr. C. Enkelaar 
Zie JV 7, 1988, nr. 196. 

183 
Leeftijdsgrenzen in de zedelijk-
heidswetgeving 
drs. D. de Kooning en mr. R. Ha-
verman 
Zie JV 7, 1988, nr. 190. 

184 
Strafrecht en kort geding 
dr. P.J. Baauw 
Zie JV 7, 1988, nr. 171. 

185 
Jeugdigen en rechtspraak 
mr. J.M. Jongh-Bruins 
Zie JV 7, 1988, nr. 180. 

186 
Juridische aspecten van kunstma-
tige voortplantingstechnieken 
mr. A.P. van der Linden 
Zie JV 7, 1988, nr. 191. 

Lopend onderzoek 

187 
Vroeghulp-project ARGUS in de 
stad Utrecht 
drs. A. Anker en E. Delcour 

Supervisors: mr. A.P. van der Lin-
den, drs. J.H. Brinkman en R. de 
Vries. 
Doe!: Sinds januari 1987 wordt in 
de stad Utrecht, bij wijze van expe-
riment, door de Stichting ARGUS 
vroeghulp verleend t.b.v. in verze-
kering gestelde minderjarigen. De 
hulpverlening vindt plaats op vrij-
willige basis en blijft niet alleen be-
perkt tot de afhandeling van het 
politie- of justitiecontact, maar kan 
zich in principe over alle zaken 
waar de jongeren mee te maken 
hebben uitstrekken. Met het onder-
zoek wordt beoogd om zorgvuldig 
en zo veelzijdig mogelijk het vroeg-
hulp-project in kaart te brengen zo-
dat een bijdrage geleverd kan wor-
den aan de discussie rondom de 
noodzaak van deze vorm van hulp-
verlening en de inhoudelijke en or-
ganisatorische criteria die hieraan 
gesteld moeten/kunnen worden. 
Probleemstelling: 0.a. welke zijn de 
(impliciete) doelen en verwachtin-
gen op grond waarvan de Raad 
voor de Kinderbescherming, de 
Jeugdpolitie en het Jeugdparket be-
sloten in het experiment te partici-
peren en hoe beziet men een en an-
der na anderhalf projectjaar? 
Opzet: Bestudering geschreven 
bronnen, interviews met ARGUS, 
Jeugdpolitie, Raad voor de Kinder-
bescherming, Jeugdparket, advoca-
tuur, politie in de regio en met en-
kele jongeren, observatie van be-
trokkenen die in verzekering gestel- 
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de minderjarigen op het politiebu-
reau bezoeken. 
Einddatum: Voorjaar 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port verschijnt in september 1989. 
Het ligt in de bedoeling enkele arti-
kelen te wijden aan de resultaten 
van het onderzoek. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door K.J.F. en 
N.C.K. 

188 
Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 WvSv 
dr. P.J. Baauw 

Doe!: Medewerking aan de bewer-
king van A.L. Melai (red.): 'Het 
Wetboek van Strafvordering' (los-
bladig). 
Einddalum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Supplementen. 

189 
De rechten van de mens en het Ne-

derlandse 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. 
Einddalum: 1990. 
Publikatievorm: Serie Ars Aequi Li-
bri. 

190 
Recente ontwikkelingen straf(pro-
ces)recht 
dr. P.J. Baauw 

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

191 
Les regles d'exclusion relatives a 
la preuve 
dr. P.1 Baauw 

Samenwerkingsverband: X Ile 
AI DC-Congres, Montreal 1990 
Doe!: Nationaal rapport betreffen-
de sectie V b (Procedure Penal). 
Opzet: literatuur/jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1989. 

Publikatievorm: Congresbundel/ 
vers lag. 

192 
De bescherming van getuigen in 
het strafproces 
A. Beyer 

Promotoren: prof. mr. A H.J. Swart, 
dr. Pi Baauw. Susidie NWO. 
Doe!: Doe van het onderzoek is 
tweeledig. Het gaat er in de eerste 
plaats om, meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop in verschillende 
rechtsstelsels getuigen tegen be-
dreigingen worden beschermd, 
welke constructies daarvoor zijn 
ontworpen, welke voor- en nadelen 
daaraan verbonden zijn. De oplos-
singen zijn te onderscheiden in pro-
cessuele en `buitenprocessuele' op-
lossingen. Tot eerstgenoemde 
groep behoort het accepteren van 
anonieme getuigenverklaringen als 
bewijsmiddel. De tweede doelstel-
ling is het verkrijgen van inzicht in 
de rechtstheoretische en rechtspoli-
tieke overwegingen voor en tegen 
het aanvaarden van anonieme ge-
tuigen. De verschillende keuzen die 
in de verschillende landen worden 
gemaakt, zullen in verband worden 
gebracht met meer algemene ken-
merken van het strafproces in die 
landen. 
Probleemstelling: Hoe worden ge-
tuigen in de Nederlandse, Duitse 
en Amerikaanse strafrechtspleging 
tegen bedreiging beschermd? Wel-
ke samenhang is er tussen de geko-
zen wijze van bescherming en de al-
gemene kenmerken van de nationa-
le strafrechtspleging? 
Dozer: Het voorgaande brengt mee 
dat het onderzoek rechtsvergelij-
kend van opzet is. Brannen: wetge-
ving, rechtspraak, literatuur en in-
terviews met personen die bij de 
dagelijkse praktijk van de straf-
rechtpleging in een land betrokken 
zijn. 
Einddatum: 1992. 
Publilcatievorm: Dissertatie. 
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193 
Maatregelen in het belang van het 
onderzoek in strafzaken en de 
rechtspositie van de verdachte 
mr. A.M. Berkhout-van Poelgeest 

Promotor: prof. mr . C. Kelk en dr. 
P.J. Baauw (co-promotor). 
Doe!: Het onderzoek richt zich op 
een beschrijving van de 'maatrege-
len' (art. 62.2 jo 76 Sv jo art. 222, 
225 Invoeringswet Sv) in historisch 
en constitutioneel perspectief, in 
verband met hun plaats in het straf-
procesrecht en het detentierecht. 
Per periode worden vanaf 1838 de 
beginselen van strafprocesrecht en 
detentierecht aangegeven die bij , 
toepassing van de `maatregelen' 
een rol spelen. 
Probleemstelling: Wat is de rechts-
positie van de verdachte ten aan-
zien van maatregelen in het belang 
van het onderzoek? Waar liggen de 
grenzen van dergelijke maatrege-
len? 
Opzet : Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

194 
Fraudebewustzijn 
mr. C.H. Brants-Langeraar en 
K.L.K. Brants 

Promotoren: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 beIn-
vloeden. Voorts wordt beoogd een 
bijdrage te leveren aan theorievor-
ming op dit gebied. 
Opzet: Kwalitatief onderzoek naar 
veranderingen in de sociale con-
structie van witte-boordencrimina-
liteit tussen 1973 en 1983 met na-
druk op de wisselwerking straf-
recht, media en beleid. Het materi-
aal bestaat uit wetenschappelijke li-
teratuur, rechtspraak, berichten in 
media en officiele overheidspubli-
katies (waaronder kamerstukken 

van de betreffende periode) alsme-
de een aantal 'case studies' (Slaven-
burg, Uniser, Papa Blanca, Haar-
lemse bouwfraude en totstandko-
ming Wet Ketenaansprakelijk-
heid). 
Einddatum: 1989/1990. 

195 
De overdracht van de tenuitvoer-
legging van strafvonnissen 
mr. M. Broos en mr. D.J.M.W. Pa-
ridaens 

Promotoren : prof. mr . A.H.J. Swart 
en dr. P.J. Baauw. 
Doe!: In het kader van de Raad van 
Europa en van de Benelux zijn in 
de laatste decennia verdragen tot 
stand gekomen die betrekking heb-
ben op een nieuwe vorm van inter-
nationale rechtshulp: de over-
dracht van de tenuitvoerlegging 
van strafvonnissen. Wat de Raad 
van Europa aangaat, vallen te noe-
men het Europees Verdrag inzake 
de internationale geldigheid van 
strafvonnissen (1970) en het Ver-
drag inzake de overbrenging van 
strafrechtelijk gevonniste personen 
(1983). De landen van de Benelux 
sloten in 1968 een verdrag inzake 
de tenuitvoerlegging van rechterlij-
ke beslissingen in strafzaken. Pari-
daens behandelt in haar proef-
schrift de materiele voorwaarden 
voor het overdragen en het overne-
men van de executie van vonnissen. 
Broos behandelt de diverse proce-
dures voor de tenuitvoerlegging 
van buitenlandse vonnissen. Het 
onderzoek wit een juridische analy-
se geven van de vier verdragen wel-
ke de Nederlandse regering voor-
nemens is te bekrachtigen en van 
de Nederlandse uitvoeringswetge-
ving. 
Einddatum:1989 (Paridaens), 1990 
(Broos). 
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196 
Bestrijding van voetbalvandalisme 
in Den Bosch 
my. P. Bruins 

Supervisor: dr. mr. LM. Moerings. 
Doe!: In het kader van de expert-
menten bestuurlijke preventie klei-
ne criminaliteit van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken wordt het 
supportersproject 'De Hamslag' in 
Den Bosch gedurende twee jaar 
financieel gesteund. Centraal in dit 
project staan een supporterswerker 
een een wekelijkse supportersont-
moetingsavond in het jeugd- en 
jongerencentrum De Hamslag. Het 
project tracht het vandalisme te 
verminderen door ondermeer het 
meegaan van de supporterswerker 
met de supportersgroep naar wed-
strijden, het maken van video-op-
namen, het organiseren van activi-
teiten, kadervorming binnen de 

supportersgroep, talkshows en in-
dividuele hulpverlening. 
Probleemstelling: In hoeverre !evert 
het supportersproject 'De Ham-
slag' een bijdrage aan de bestrij-
ding van voetbalvandalisme in Den 
Bosch? Hierbij wordt onder meer 
gekeken naar de doelgroep, de wij-
ze van bereiken van de doelgroep, 
interne en externe afstemming, ver-
gelijken met zeven andere suppor-
tersprojecten in Nederland en ove-
rige gemeentelijke antivandalisme-
inspanningen. 
Opzet: Het onderzoek is vooral 
kwalitatief beschrijvend van aard. 
Informatie-verkrijging vindt voor 
een groot deel plaats door partici-
perende observatie. Door proces-
en produktevaluatie wordt ge-
poogd de mate waarin dit projekt 
bijdraagt in de eventuele verminde-
ring van voetbalvandalisme vast te 
stellen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapportage aan 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
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197 
Ontwikkelingen met betrekking 
tot juridisch ouderschap 
my. C. Enkelaar 

DoekOnderzoek naar de ontwikke-
lingen 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 (mo-
derne voortplantingstechnieken) 
en het maatschappelijke vlak (a-
doptie, draagmoederschap). 
Einddatum: 1990. 

, 198 
Strafrechtelijke handhaving van 
Europees economisch recht 
my. R.M.A. Guldenmund 

Promotor: prof. mr. A.H.J. Swan. 
DoekUit recent onderzoek naar het 
strafbaarstellingsbeleid van de Ne-

derlandse overheid is gebleken dat 
ondanks beleidsinitiatieven in de 
richting van deregulering en decri-
minalisering het aantal strafbaar-
stellingen met name op het gebied 
van het economisch publiekrecht 
voortdurend toeneemt (zie hiervoor 
onder meer: Th.A. de Roos, Straf-
baarstelling van economische de-
licten, diss. Utrecht, Arnhem 1987). 
Dit onderzoek richt zich op de rol 
van het communautaire recht en de 
Europese Gemeenschap in dit ver-
band. 
Probleemstelling: Welke overwegin-
gen spelen voor de Nederlandse 
wetgever een rol bij de keuze voor 
strafrechtelijke handhaving van het 
Europees economisch recht? Wel-
ke opvattingen over de wenselijk-
heid van strafrechtelijke handha-
ving leven er bij de communautaire 
beleidsinstanties? Is er sprake van 
politieke en juridische druk van de 
zijde van de Raad en de Commissie 
in de richting van strafrechtelijke 
handhaving als de meest wenselijke 
en effectieve vorm van handha-
ving? Spelen bij de strafbaarstel-
ling van communautaire regels we!- 



licht ook autonome processen en 
automatismen een rol? 
Opzet: Onderzoek naar de wijze 
waarop de communautaire regels 
in de Nederlandse wetgeving wor-
den opgenomen. Welke strafsanc-
ties zijn van toepassing? 
Einddatum: September 1989. 
Publikatievorm: Interim rapport. 

199 
De rol van voorlichting omtrent de 
dader in de strafrechtspleging 
mr. J.A. Janse de Jonge 

Promotor: prof. mr. C. Kelk. 
Achtergrond: Tegenwoordig is de 
kennis van de dader een noodzake-
lijke voorwaarde voor een humane 
strafrechtspleging en is de crimine-
le politiek een geintegreerd onder-
deel van de sociale politiek. Sinds 
kort echter heeft het resocialisatie-
en behandelingsideaal veel van zijn 
oude glans verloren. 
Probleemstelling: Wat betekent dit 
voor de positie van de reclassering 
voor de voorlichting aan de rechter 
en diens straftoemetingsvrijheid en 
voor een moderne strafrechtstheo-
rie? 
Opzet: Het onderzoek naar voor-
lichting en straftoemeting in Ne-
derland is historisch en rechtstheo-
retisch van aard. Bediscussieerd 
worden ontwikkelingen binnen de 
strafrechtspleging (met name op 
het terrein van de reclassering maar 
ook de forensische psychiatrie 
komt aan de orde) in relatie tot 
strafrechtstheorieen vanaf onge-
veer 1900. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

200 
De rechtspositie van minderjari-
gen in de strafrechtspraak 
mw. mr. J.M. Jongh-B ruins 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Probleemstelling: Onderzoek naar 
de positie van minderjarigen in het 
(jeugd-)strafprocesrecht. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 

Einddatum: 1994. 
Publikatievorm:Proefschrift en arti-
kelen. 

201 
Jeugdigen en rechtspraak 
mr. J.M. Jongh-B ruins 

Promotor: prof. mr . M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: 'Theoretisch en praktisch on-
derzoek naar de (rechts)positie van 
jeugdigen in de kinderrechtspraak 
in Nederland. 
Opzet: Een rechtshistorisch en 
rechtsvergelijkend onderzoek 
maakt deel uit van dit project. 
Einddatum: 1990. 

202 
Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de strafbaarheid van rechts-
personen en hun leidinggevend 
personeel in het Anglo-Ameri-
kaanse recht 
mr. N. Jorg 

Einddatum: 1991. 

203 
Strafrechtelijke implicaties van 
biomedische technieken 
mr. N. JOrg i.s.m. P. Laurs 

Einddatum: 1991. 

204 
De effectiviteit van strafrechtelij-
ke handhaving van de wetten die 
het vervoer over de weg reguleren 
mr. M.P.M. Keja-de Jong 

Promotor: prof. mr. M. Wladimi- 
roff. 
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 hand-
having, de mogelijke verschillen 
tussen 'law in practise' en law in 
books' te belichten. 
Probleemstelling: De Wet Personen-
vervoer, de Wet Autovervoer Goe-
deren en de Rijtijdenwet, worden 
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gehandhaafd (o.a.) via het econo-
misch strafrecht. Waarom is bij het 
ontstaan van de wetten gekozen 
voor het strafrecht? Functioneert 
die handhaving (naast administra-
tieve en tuchtrechtelijke handha-
ving) eq. beantwoorden de wetten 
aan de verwachtingen? Wat zijn de 
invloeden die meespelen bij de ma-
te van wetsnaleving? 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een normatief-juridisch gedeelte en 
een empirisch-juridisch gedeelte. 
In het normatiefjuridisch gedeelte 
wordt aandacht besteed aan de ver-
houding tussen de in de betrokken 
bijzondere wetten opgenomen 
stralbepalingen enerzijds en de 
commuunstrafrechtelijke alsmede 
internationaalrechtelijke bepalin-
gen anderzijds. Het empirisch on-
derzoek zal gericht zijn op de actu-
ele handhaving c.q. naleving van de 

wetten, via bronnenonderzoek, in-
terviews en cijfermateriaal bij het 
ministerie, opsporings- en vervol-
gingsinstanties en de belangheb-
benden zoals werknemers- en 
werkgeversorganisaties. Dit onder-
deel bestaat uit veldonderzoek (in-
terviews en dossieronderzoek), 
bronnenonderzoek (beleidsstukken 
inzake toezicht, opsporing en ver-
volging van het ministerie, opspo-
ringsorganen, O.M. en belangheb-
bende organisaties) en het vergaren 
van cijfermateriaal. 
Einddatum: September 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

205 
Het beklagrecht van gedetineer-
den 
prof mr. C. Kelk 

Doe!: Het kritisch evalueren van de 
uit het beklagrecht van gedetineer-
den voortvloeiende jurisprudentie 
als een van de middelen tot recht-
matigheidscontrole op de neder-
landse detentiesituatie. 
Opzet: Bestudering van desbetref-
fende uitspraken. 

Einddatum: Doorlopend onder-
zoek. 
Publikatievorm: Annotaties bij uit-
spraken, editorial in tijdschriften en 
commentaren. Herdrukken van 
'Kort begrip van het detentierecht'. 

206 
Rechten van opgenomen psychi-
atrische patienten 
prof mr. C'. Kelk 

Einddatum: Doorlopend project. 

207 
De medische rechtspositie van ge-
detineerden 
prof mr. C Kelk 

Onderwerp:De rechten van gedeti-
neerden in Nederland met betrek-
king tot bun medische verzorging 
zowel in somatische als in psychi-
atrische zin. 
Einddatum: 1989. 

208 
Actualiteiten rond detentieproble-
matiek 
prof mr. C. Kelk en dr. mr . M. 
Moerings 

Einddatum: Doorlopend project. 

209 
Gedwongen psychiatrische opne-
ming en dwang bij de behandeling 
in de algemene en forensische psy-
chiatrie 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en 
prof. dr. F. Beyaert. 
Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut (Utrecht) en Psy-
chiatrisch Centrum Vogelenzang te 
Bennebroek (drs. P. Hermans). 
Probleemstelling: Empirisch onder-
zoek naar dwang en drang bij de 
psychiatrische opneming en behan-
deling in de algemene en forensi-
sche psychiatrie. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: F. Koenraadt en 

Hermans: De marges van 
dwangtoepassing in de klinische 
psychiatrie; Een empirisch onder- 
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zoek in algemeen psychiatrische 
ziekenhuizen en TBS-klinieken, 
Utrecht, Willem Pompe Instituut, 
1989 (eindrapport), dissertatie, arti-
kelen. 

210 
Forensisch psychiatrische rappor-
tage 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen en het Pieter Baan 
Centrum, Psychiatrische Observa-
tiekliniek van het Gevangeniswe-
zen (beide in Utrecht). 
Doe!: Aan de hand van aktuele en 
historische processen inzichtelijk 
maken hoe in de Nederlandse straf-
rechtspleging de aandacht voor de 
persoon van de dader vorm heeft 
gekregen. 
Opzet: Onderzoek naar huidige en 
oude (van rond de eeuwwisseling) 
forensische psychiatrische rappor-
ten. Het materiaal bestaat o.m. uit: 
de huidige rapporten (400 in totaal 
uit 1982 en 1983; deze werden on-
derzocht in het Pieter Baan Cen-
trum); de oude rapporten (deze 
worden onderzocht in de Rijksar-
chieven van voornamelijk Haarlem 
en 's Hertogenbosch). Daarnaast li-
teratuurstudie. 
Einddatum: Lopend onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen (huidige 
rapporten); boek. Verwachte publi-
katie: oktober 1989: A.W.M. 
Mooy, F. Koenraadt en H. Lom-
men-van Alphen (red.), De persoon 
van de verdachte; de rapportage 
pro justitie vanuit het Pieter Baan 
centrum, Arnhem, Gouda Quint, 
1989. 

211 
De positie van minderjarigen op 
het terrein van de geestelijke ge-
zondheidszorg. 
mr. A.P. van der Linden 

Doe!: Onderzoek naar het gebruik 
van juridische en medische maatre- 
gelen, om jeugdhulpverlening mo- 

gelijk te maken dan wel te optimali-
seren, in een GGZ-instelling voor 
kinderen en jongeren. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een historisch gedeelte en een ana-
lyse van de vigerende regelingen 
met betrekking tot de positie van 
jeugdigen in het GGZ-circuit. Aan 
het onderzoek is een praktijkdeel 
toegevoegd waardoor de eindda-
turn is opgeschoven. De aard van 
het onderzoek is klinisch-epide-
miologisch. 
Einddatum:1990, publikatie zo mo-
gelijk 1991. 

212 
Strafbaarstelling diskriminatie 
op grond van seksuele voorkeur 
dr. mr. M. Moerings 

Samenwerkingsverband: Met inter-
facultaire werkgroep Homostudies, 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
Doe!: Aanleiding wetsvoorstel tot 
uitbreiding van diskriminatie-arti-
kelen in het wetboek van strafrecht. 
Probleemstelling: In hoeverre kan 
strafbaarstelling een bijdrage leve-
ren aan veranderingen in opvattin-
gen en gedragingen ten aanzien van 
homoseksualiteit en homoseksue-
len. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Artikel, rapport. 

213 
Afzondering binnen het Neder-
landse gevangeniswezen 
dr. mr. L.M. Moerings 

Samenwerkingsverband: met prof. 
dr. I. Barak, Jerusalem. 
Doel:Dit onderzoek maakt deel uit 
van een internationaal project be-
treffende de toepassing van afzon-
dering in penitentiaire inrichtin-
gen. Het richt zich zowel op de fre-
quentie waarmee als op de omstan-
digheden waaronder de afzonde-
ring wordt toegepast. Dit project 
wordt aangevuld met een studie 
naar isolatie binnen het Ameri-
kaanse gevangeniswezen. 

Universiteiten 	 69 



Einddatum: 1989. 

214 
Cevolgen van detentie voor rela-
ties van gedetineerden 
dr. mr. M. Moerings en my. G. ter 
Haar 

Aanleiding: I 0-jarig bestaan van 
vereniging voor relaties van gedeti-
neerden in 1990. 
Probleemstelling:Wat is de invloed 
van detentie op relaties (vrouw, 
vriendin, anders) van gedetineer-
den? 
Opzet:empirisch onderzoek; longi-
tudinaal; kwalitatieve interviews. 
Einddatum: 1990. 
Publikaties:Artikel, congresbundel. 

215 
Criteria bij vervolging en berech-
ting inzake zwaar lichamelijk en 
psychisch letsel 
A. Platvoet, mr. E.H. Kok en mr. 
L. Penders 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe lnstituut en Landelijk Buro 
Slachtofferhulp. 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de criteria die in de praktijk van de 
strafrechtspleging warden gehan-
teerd bij de invulling van de begrip-
pen zwaar lichamelijk en psychisch 
letsel teneinde een bijdrage te leve-
ren aan (de discussie over) de nor-
mering van schadevergoeding aan 
slachtoffers. 
Probleemstelling: De begrippen 
zwaar lichamelijk/psychisch lets& 
zijn in de wet open omschreven. De 
criteria die in de strafrechtspraktijk 
worden gehanteerd om deze be-
grippen nader in te vullen zijn ech-
ter niet eenduidig en dus arbitrair. 
De kwalificatie van letsel als al dan 
niet 'zwaar' kan echter verstrekken-
de consequenties hebben voor de 
schadevergoedingsrechten van de 
slachtoffers. Zo stelt het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven o.m. de 
aanwezigheid van zwaar lichame-
lijk of psychisch letsel als voor-
waarde voor uitkering. Onduide- 

lijkheid t.a.v. de criteria leidt in de 
praktijk tot rechtsonzekerheid en 
-ongelijkheid. 
Opzet:Onderzoek van literatuur en 
jurisprudentie; interviews met des-
kundigen ; dossieronderzoek. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikatievorm: Artikeften). 

216 
Jongensprostitutie 
S. van der Poe! 

Promotor: prof. dr. F. Bovenkerk. 
Samenwerkingsverband: mr. A. de 
Graafstichting. ZWO. 
Doe!: Jongensprostitutie wordt 
alom als een sociaal probleem ge-
definieerd, en dat heeft zijn weer-
slag op het onderzoek dat tot dus-
ver naar deze jongens is gedaan. 
Over het beroep zelf, de vaardighe-
den die nodig zijn om dit beroep te 
kunnen uitoefenen en de vormen 
die het aanneemt, is nog nauwelijks 
iets bekend. 
Probleemstelling:Op welke lokaties 
wordt jongensprostitutie beoefend 
en hoe krijgt het daar vorm? 
Opzet: Ruim anderhalf jaar etno-
grafisch onderzoek op de lokaties 
en 90 uitgebreide interviews. 
Einddatum: 1990. 
Publilcatievorm: Dissertatie, artike-
len. 

217 
Automatisering en strafrechtsple-
ging 
my. drs. .1. Rademaker 

Promotor prof. mr. C. Kelk. 
Doe!: Onderzoek naar de beginse-
len van straf- en strafprocesrecht in 
het licht van de automatisering van 
de strafrechtspleging. 
Einddatum: 1991. 
Publilcatievorm: Dissertatie. 

218 
Zelfverdediging en weerbaarheid 
drs. L.H.M. Slits 

Doe!: Evaluatie-onderzoek in het 
kader van Bestuurlijke Preventie 
van Criminaliteit, betreffende het 
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projekt `bestrijding seksueel ge-
weld tegen vrouwen en meisjes' in 
de gemeente Deventer. 
Probleemstelling: Welke effecten 
hebben cursussen zelfverdediging 
voor vrouwen en meisjes in ver-
band met het voorkomen en bestrij-
den van seksueel geweld jegens 
henzelf? Wat zijn de activiteiten in 
een cursus zelfverdediging en weer-
baarheid en wat zijn de individuele 
achtergronden van de deelneem-
sters ? Wat zijn de effecten van de 
kursus ten aanzien van het voorko-
men en bestrijden van seksueel ge-
weld? 
Opzet: Exploratief onderzoek. On-
derzoekspopulatie : deelneemsters 
kursussen in Deventer. Informatie-
verzameling: bestaande bronnena-
nalyse, vragenlijsten, gestruktureer-
de interviews, observaties. Analyse 
van kwantitatieve gegevens: voor-
en nametingen inzicht in verschui-
vingen. Relateren van kwantitatie-
ve gegevens aan de kwalitatieve ge-
gevens. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Rapport. 

219 
Bestrijding van voetbalvandalisme 
in Deventer en omgeving 
drs. M.A. Sterk 

Supervisor: dr. mr. M. Moerings. 
Doe!: In het kader van de financiele 
bijdrageregeling experimenten be-
stuurlijke preventie kleine crimina-
liteit van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, draait in Deven-
ter.  een project bestrijding voetbal-
vandalisme. Centraal in dit integra-
le project staan een supporters-
home en een supportersbegeleider. 
Invalshoek is het vergroten van de 
binding tussen de club en haar sup-
porters. Middels proces- en effecte-
valuatie beoogt het evaluatie-on-
derzoek de bijdrage van dit experi-
ment aan de vermindering van 
voetbalvandalisme in Deventer aan 
te geven. 
Probleemstelling:Binnen het onder- 

zoek wordt o.a. gekeken naar 
aspecten als de doelgroep in het al-
gemeen, het bereiken van de doel-
groep, de totstandkoming van het 
supportershome en overige pro-
jectonderdelen, de invloed van het 
project, de relatie tussen voetbal-
vandalen en algemene vandalen, 
vergelijkingen met een project in 
Den Bosch, de rol van andere jon-
gerenvoorzieningen, overige ge-
meentelijke vandalisme-activiteiten 
etc. 
Opzet: Overwegend is het onder-
zoek kwalitatief beschrijvend van 
aard. Op deelpunten zal een meer 
kwantitatieve benadering gehan-
teerd worden. (Participerende) ob-
servatie maakt een belangrijk deel 
uit van de onderzoeksmethode. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikatievorm: Rapportage aan 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 

220 
Rechtspositie jeugdigen in jeugd-
beschermingsinrichtingen 
mr. drs. A. van Vliet 

Promotor: prof. mr. C. Kelk. 
Doel:Studie naar de (rechts)positie 
van minderjarigen in jeugdbescher-
mingsinrichting. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
drie delen, te weten het analyseren 
van de beklagzaken (waartoe in 
rijksinrichtingen de mogelijkheid 
bestaat sinds april 1984) in vergelij-
king met die in het gevangeniswe-
zen, het vergelijken van de rechts-
positie van minderjarigen in rijks-
inrichtingen Met die in particuliere 
inrichtingen en het vergelijken van 
de rechtspositie van minderjarigen 
in verschillende soorten particulie-
re inrichtingen. 
Einddatum: 1990. 

221 
Rechtspositie jeugdigen in jeugd-
beschermingsinstellingen 
mr. drs. A. van Vliet 

Promotor: prof. mr . C. Kelk 
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Doel:Studie naar de (rechts)positie 
van minderjarigen in jeugdbescher-
mingsinrichtingen. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
drie delen, te weten het analyseren 
van de beklagzaken (waartoe in 
rijksinrichtingen de mogelijkheid 
bestaat sinds 1984) in vergelijking 
met die in het gevangeniswezen, het 
vergelijken van de rechtspositie van 
minderjarigen in rijksinrichtingen 
met die in particuliere inrichtingen 
en het vergelijken van de rechtspo-
sitie van minderjarigen in verschil-
lende soorten particuliere inrich-
tingen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

222 
Juridische begrenzing van de poli- 
tiele informatievoorziening 
mr. G.J.M. van Wijk 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. Swart, 
prof. mr . M. Wladimiroff. 
Doe!: De rechtsstatelijke grenzen 
van de politiele informatievoorzie-
ning formuleren. 
Probleemstelling: Welke rechtsbe-
ginselen liggen ten grondslag aan 
de politiele informatievoorziening 
in Nederland en op Europees ni-
veau? Hoe verhouden deze rechts-
beginselen zich tot de eisen van de 
rechtsstaat? 
Opzet:Onderzoek op basis van lite-
ratuur, regelgeving en jurispruden-
tie. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Vakgroep Strafrechtsweten-
schappen 

Lopend onderzoek 

223 
Strafrecht en drugs 
mr. 0. Anjewierden 

Duel: Het probleem van de handel 
in en het gebruik van verdovende 
middelen, in het bijzonder van zo-
geheten 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 aan-
dacht vooral gericht geweest op 
aspecten die direct verband hielden 
met de volksgezondheid en de 
hulpverlening. De functie en de be-
tekenis van het strafrecht is daarbij 
slechts partieel voorwerp van on-
derzoek geweest. Toch wordt de 
wisselwerking tussen de drugspro-
blematiek en het strafrecht, meer in 
het algemeen de strafrechtelijke po-
litick, steeds manifester. Om enkele 
voorbeelden te noemen: de ver-
ruimde toepassing van dwangmid-
delen, de problematiek van de ano-
nieme getuige en infiltratie, de ge-
bondenheid aan Internationale ver-
dragen, het vraagstuk van de ge-
dwongen behandeling van verslaaf-
den en het grondwettelijk recht . op 
lichamelijke integriteit, de capaci-
teitsproblematiek van het gevange-
niswezen, het regiem en het contro-
levraagstuk binnen penitentiaire 
inrichtingen, de reikwijdte van be-
ginselen van behoorlijk proces-
recht, de strafbaarstelling van voor-
bereidingshandelingen enz. Bij al 
deze voorbeelden speelt de drugs-
problematiek een nadrukkelijke 
rol. De invloed van de drugsproble-
matiek op wetgeving, rechtspraak, 
opsporings-, vervolgings- en straf-
toemetingspraktijk reikt echter ver-
der dan het terrein van de drugs en 
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heeft een brede uitstraling op de ge-
hele strafrechtspleging. Vanuit de-
ze achtergrond wordt beoogd de 
drugsproblematiek te bestuderen. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

224 
Geschiedenis en actualiteit van 
het legaliteitsbeginsel in het straf-
recht 
prof mr. M.S. Groenhuijsen 

Doe!: Het beginsel dat geen straf 
mag worden opgelegd dan uit 
kracht van een voorafgaande wette-
lijke strafbepaling wordt veelal 
aangemerkt als een hoeksteen van 
ons strafrecht. Dit beginsel is dan 
ook opgenomen in ons Wetboek 
van Strafrecht (art. 1), in de Grond-
wet (art. 16), en in diverse interna-
tionale verdragen. Op grond van 
het legaliteitsbeginsel is het de wet-
gever niet toegestaan om strafbaar-
stellingen met terugwerkende 
kracht te maken. Daarenboven is 
hij verplicht in de delictsomschrij-
vingen duidelijk en precies te for-
muleren welke gedragingen verbo-
den worden (het 'lex-certa beginsel' 
of `Bestimmtheitsgeboe). Voor de 
rechter heeft het legaliteitsbeginsel 
tot gevolg dat hij de strafbaarheid 
van een verdachte niet mag aanne-
men op grond van ongeschreven 
(gewoonte-)recht, en dat hij straf-
bepalingen niet volgens het proce-
de van de analogie mag toepassen. 
Dit pakket van normen wordt - in 
abstractie - vrijwel algemeen aan-
vaard binnen de kring van beoefe-
naren van het strafrecht. Maar in 
de praktijk blijkt al langere tijd dat 
er veelvuldig erg ruim geformuleer-
de delictsomschrijvingen bestaan 
en dat strafbepalingen soms zelfs 
terugwerkende kracht is verleend 
(met name het BBS). Bovendien 
verschijnen in de jurisprudentie re-
gelmatig veroordelende uitspraken, 
die, tenminste ogenschijnlijk, op 
gewoonterecht of analogische toe-
passing van strafbepalingen berus- 

ten. Hoe dienen dergelijke ver-
schijnselen te worden gewaar-
deerd? Is het aannemelijk, dat een 
meerderheid van criminalisten 
enerzijds het legaliteitsbeginsel on-
derschrijft en anderzijds de regel-
matige schending daarvan billijkt? 
En zo ja: dienen deze inconsisten-
ties dan te verdwijnen door het be-
ginsel aan te passen c.q. te nuance-
ren, of door de rechtspraktijk te 
corrigeren? 	- 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Monografie. 

225 
Losbladig Commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering 
Onder redactie van A.L. Melai 
(hoofdredacteur), J.T.K. Bos, M.S. 
Groenhuijsen, A. Krikke, Th. A. de 
Roos en A.H.J Swart. 
Onderzoekers binnen de KUB: 
prof mr. M.S. Groenhuijsen, mr. 
J. de Vries-Leemans, mr. 3'. Baaij- 
ens-van Geloven, mr. J. Simme- 
link, mr. D. van der Landen, mr. P. 
Osinga en mr. F.P.E. Wiemans. 

Doe!: Met dit commentaar wordt 
beoogd door middel van een kriti-
sche behandeling van rechtspraak 
en literatuur omtrent het betreffen-
de onderwerp de wetenschappelij-
ke beoefening van het strafproces-
recht te bevorderen. Het werk geeft 
uitdrukking aan het maatschappe-
lijke verschijnsel, dat de proces-
rechtelijke aspecten van de rechts-
pleging voorwerp zijn van een ver-
scherpte rechtspolitieke aandacht. 
Naast de materiele uitkomst wor-
den, mede onder invloed van het 
Europees Mensenrechtenverdrag, 
principiele eisen gesteld aan de jus-
titiele manieren van doen en de 
rechterlijke controle op dwanguit-
oefening. Het project zal als een 
losbladige uitgave continu voor-
werp blijven van aanvulling en be-
werking in verband met recht-
spraak, literatuur en nieuwe wetge-
ving. Binnen de vakgroep straf-
rechtswetenschappen van de KUB 
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zullen in bewerking worden geno-
men 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 supple-
ment. 

226 

Bedrogs- en valsheidsdelicten 
mr. R.I. van den Hour 

Prommor: prof. mr . drs. W. Nie-
boer. 
Doe!: Heroverweging van de in-
houd en rubricering van - met na-
me de commune - bedrogs- en vals-
heidsdelicten op strafrechts-dog-
matische gronden met het oog op 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Opzet: Wetsgeschiedenis, recht-
spraak, literatuur. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

227 
Community Service in Western-
Europe 
drs. A.M. van Kalmthout 

Prornotoren: prof. mr. P.J.P. Tak en 
prof. mr . A.C. 't Hart. 
Doe!: In het onderzoek wordt nage-
gaan hoe binnen de landen van de 
Raad van Europa de nieuwe straf-
sanctie Dienstverlening' zich heeft 
ontwikkeld. Tevens wordt de juri-
dische vormgeving van deze sanctie 
in verschillende landen met elkaar 
vergeleken en wordt uitvoerig inge-
gaan op de ervaringen met deze 
sanctie in de praktijk. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komen onder meer de volgende 
vraagpunten aan de orde: In hoe-
verre is er bij de dienstverlening 
sprake van een nieuwe sanctie, an-
ders gezegd, in welk opzicht wijkt 
de huidige verschijningsvorm af 
van de vroeger bekende 'arbeids-
strar? In hoeverre beantwoordt de-
ze strafsanctie aan de daaraan toe-
gekende intrinsieke en extrinsieke 
doelstellingen? In hoeverre beant-
woordt de juridische vormgeving 

van de dienstverlening aan grand-
wettelijke en internationale ver-
dragrechtelijke bepalingen? Hoe 
verhouden de diverse wettelijke re-
gelingen zich tot elkaar? 
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsverge-
lijkend) literatuuronderzoek en in-
terviews. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

228 
Straf en maatregel 
mr. D. van der Landen 

Promotor: prof. mr. M.S. Groen-
huysen. 
Doel:Recente wetsvoorstellen gaan 
uit van een scherp onderscheid tus-
sen straffen en maatregelen. Onder-
zocht wordt in hoeverre aan deze 
historisch gegroeide tweedeling in 
ons sanctiestelsel nog een actuele 
waarde kan worden toegekend. De 
functie van het onderscheid tussen 
straffen en maatregelen wordt on-
derzocht vanuit verschillende ge-
zichtspunten : rechtstheoretisch, 
rechtshistorisch, wetshistorisch en 
wetssystematisch. enz.. Het doel 
van deze exercitie is te komen tot 
een inventarisatie van de argumen-
ten, waarmee de genoemde tweede-
ling in ons sanctiestelsel kan wor-
den verdedigd dan wel moet wor-
den afgewezen. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

229 
Schets materieel strafrecht 
proj mr. drs. 147. Nieboer 

Doe,: Hoofdlijnen materieel straf-
recht zodanig formuleren en orde-
nen dat het resultaat tevens bruik-
baar is als lesmateriaal voor het 
doctoraal examen Nederlands 
recht. 
Probleemstelling: Huidig materieel 
strafrecht wordt sterk gedomineerd 
door de opvattingen die bij de tot-
standkoming van het Wetboek van 
Strafrecht heersend waren en aan 
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dit wetboek ten grondslag liggen. 
In de schets wordt ten dele van an-
dere opvattingen uitgegaan. Dit 
beInvloedt de formulering van de 
leerstukken. 
Opzet: Aan het onderzoek ligt met 
name ten grondslag de bestudering 
van de literatuur en de bronnen die 
inzicht geven in opzet en formule-
ring van het huidige wetboek. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: Boek. 

230 
Afdoening buiten geding 
mr. P. Osinga 

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

231 
De herziening van het RVV 
mr. M. Otten 

Promotor: prof. mr. M.S. Groen-
huysen. 
Doe!: in dit onderzoek staat de her-
ziening van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens cen-
traal. Onderzocht zal worden in 
hoeverre de doelstellingen van de 
herziening, deregulering, aanslui-
ting bij internationale verdragen, 
het formuleren van eenvoudige en 
consistente regels, worden gereali-
seerd. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

232 
In de marge van samenleving en 
criminaliteit 
drs. B. Rombouts 

Doe!: Aan een kleine gemeente in 
het Brabantse Kempenland werden 
door 'Den Haag' financiele midde- 

len ter beschikking gesteld voor en-
kele bestuurlijke preventieprojec-
ten, voornamelijk gericht tegen 
vandalisme. Aanleiding daartoe 
waren o.a. onveiligheidsgevoelens 
van ouderen (en ook vrouwen). Ge-
zien de bekende spreiding van vic-
timisatierisico's is hier sprake van 
een opmerkelijk signaal. In het on-
derzoek 'In de marge' worden be-
weerde onveiligheidsgevoelens van 
ouderen nader bekeken. Daarbij 
wordt ook aandacht geschonken 
aan de ontwikkeling van de crimi-
naliteit en het politiewerk in de re-
gio en aan de sociaal-economische 
en sociaal-culturele ontwikkeling 
van het gebied. De voorlopige re-
sultaten wijzen vooral op simplifi-
catie en mystificatie in het contact 
tussen de landelijke stuurgroep be-
stuurlijke preventie en de project-
groep bestrijding veelvoorkomende 
criminaliteit in een landelijke ge-
meente. 
Einddatum: 1989. 

233 
Bende en orde 
drs. B. Rombouts 

Promotor: prof. dr. A.A.G. Peters 
(RUU). 
Doe!: Case-studie van een affaire 
die geruime tijd een uitgestrekte 
nieuwbouwwijk in haar greep 
hield. Trefwoord: intimidatie. On-
derzoek naar de rol van jongeren, 
middenstand, welzijnswerk, politie, 
pers en lokaal bestuur in het escala-
tieproces, alsmede naar de structu-
rele en culturele condities waarbin-
nen dit proces zich kon afspelen. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

234 
Opsporing en legaliteitsbeginsel 
mr. J. Simmelink 

Promotoren: prof. mr . M.S. Groen-
huijsen en prof. mr . A.C. 't Hart. 
Doe!: Art. 1 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat strafvor-
dering - en derhalve ook de fase 
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van de opsporing - alleen plaats-
vindt op de wijze bij de wet voor-
zien. In de politiepraktijk worden 
velerlei handelingen verricht waar-
voor geen expliciete wettelijke ba-
sis kan worden gegeven. Deze si-
tuatie noopt tot een onderzoek, 
waarbij de betekenis van het legali-
teitsbeginsel voor de opsporingsfa-
se nader zal worden belicht. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

235 
Het bezwaarschriR tegen de dag-
vaarding 
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 bezwaarschriften-
procedure, o.a. mede gezien de 
aandacht die strafzaken in de me-
dia krijgen. Welke invloed(en) heeft 
deze procedure op het verdere ver-
loop van het strafproces? 
Opzet: (gedeeltelijk rechtsvergelij-
kend) literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm:Tijdschriftartikelen 
en dissertatie. 

236 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van natuurlijke personen voor 
strafbare feiten begaan door een 
rechtspersoon 
mr. J. de Vries-Leemans 

Promotoren: prof. mr . MS. Groen-
huijsen en prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe!: Met name gedurende de laat-
ste tien jaar is de strafrechtsjurist 
geconfronteerd met rechtsperso-
nen, met behulp waarvan strafbare 
feiten worden begaan. Natuurlijke 

personen trachten aan een eventu-
ele strafrechtelijke aansprakelijk-
stelling te ontkomen door zich te 
verschuilen achter de rechtsper-
soonsconstructie. De vraag is of en, 
zo ja, in hoeverre het Nederlandse 
strafrecht in staat is die natuurlijke 
persoon strafrechtelijk aan te pak-
ken. Met name art. 140 Sr ontwik-
kelt zich daarbij tot een goed han-
teerbaar 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 aange-
geven van strafbaarheid van de op-
drachten leidinggever ex art. 51 Sr. 
Ten aanzien van art. 140 Sr moeten 
de grenzen in de toekomst nog na-
der worden afgebakend. In het on-
derzoek staat centraal de vraag 
naar de strafbaarheid van op-
dracht- en feitelijke leidinggevers 
in geval van daderschap van de 
rechtspersoon alsmede de vraag 
naar de strafbaarheid van deelne-
ming aan een rechtspersoon, die tot 
oogmerk heeft het plegen van mis-
drijven of een andere bij de wet ver-
boden rechtspersoon (art. 140 Sr). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

237 
Slachtofferhulp in het arrondisse-
ment Breda 
mr. S.R.B. Walther 

Supervisie: drs. A.M. van Kalmt-
hout. 
Achtergrond: In navolging van het 
rapport van de werkgroep Vaillant 
over de problematiek van slachtof-
fers van misdrijven loopt sinds 1 
mei 1985 in Tilburg een experiment 
slachtoiferhulp. In het experiment 
hebben de Gemeentepolitie, het 
O.M. en het Tilburgse slachtoffer-
hulpproject samengewerkt om aan 
slachtoffers van gewelds- en zeden-
delicten advies te geven en hulp te 
verlenen. Tot 1 januari 1986 wer-
den vooral de praktische vormge- 
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ving van en de gewenning aan de 
aanbevelingen van de werkgroep 
Vaillant voorop gesteld. Daarna is 
de wetenschappelijke begeleiding 
en evaluatie van start gegaan. 
Doe!: In een interimrapport zijn de 
problemen in kaart gebracht die de 
invoering van slachtofferhulp in 
het takenpakket van Gemeentepo-
litie en O.M. en de noodzakelijke 
samenwerking van deze twee in-
stanties met het slachtofferproject 
met zich meebrachten. 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; ko-
men de verwachtingen van de 
slachtoffers overeen met die van de 
gemeentepolitie, het O.M. en het 
CHSM aangaande `slachtoffer-
hulp' (ofwel komt het informatie-, 
advies-, en hulpverleningsaanbod 
overeen met de behoeften van de 
slachtoffers)? 
Opzet: Ter verzameling van de ge-
gevens voor het onderzoek zullen 
drie methoden worden toegepast: 
literatuurstudie, participerende ob-
servatie en een gestandaardiseerde 
(schriftelijke en mondelinge) en-
quete. 
Publikatievorm: Het interimrapport 
is eind 1987 voltooid, het eindrap-
port zal medio 1989 worden uitge-
bracht. 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Sectie Jeugdrecht 

Afgesloten onderzoek 

238 
Ontwikkelingen binnen het af-
stammingsrecht 
prof mr. M. Rood-de Boer 
Zie JV 7, 1988, nr. 211. 

239 
Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden 
prof mr. M. Rood-de Boer 
Zie JV 7, 1988, nr. 212. 

Lopend onderzoek 

240 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag 
en EVRM 
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Liickers 

Promotor:prof. mr. Rood-de Boer. 
Doe!: Onderzoek in het kader van 
het VF-programma 'Grondrechten 
als grondslagen van het recht'. Co-
6rdinator is prof. mr . A.M. Koek-
koek. Het onderzoek is toegespitst 
op de grondrechten van minderjari-
gen in het EVRM. 
Probleemstelling: Hoe verhouden 
zich de wettelijke bepalingen in het 
Nederlandse recht t.a.v. minderja-
righeid en het daarmee gepaard 
gaande ouderlijk gezag tot de 
grondrechten die in het EVRM aan 
een ieder worden toegekend? 
Publikatievorm:'Het jeugdstrafpro-
cesrecht en de 'de Cubber-case", 
in: NJB, 1986, p. 569 e.v.. 'Baas in 
eigen buik en de grondrechten', in: 
MJCM-bulletin, 1986, p. 599 e.e.. 
'Internationale bepalingen en het 
Nederlandse civielrechtelijke 
jeugdbeschermingsrecht', in: Tijd-
schrift voor Familie- en Jeugdrecht, 
1987. 'De mensenrechtelijke positie 
van het minderjarige kind in het 
wetsvoorstel ouderlijke zorg', in: 
NJB, 1987, p. 530 e.v.. Dissertatie. 

241 
Buitenlandse pleegkinderen 
mr. M.J. van Dijk 

Promotor: prof. mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Aansluitend aan de twee te-
yens beschreven onderzoeken inza-
ke de toepassing van de criteria die 
gelden t.a.v. de plaatsing van bui-
tenlandse pleegkinderen in Neder-
land, worden de betreffende regels 

Universiteiten 	 77 



in de ons omringende landen beke-
ken. Het is een analyserend en 
rechtsvergelijkend onderzoek. 
Probleemstelling: Welke regelge-
ving bestaat er in de ons omringen-
de landen m.b.t. de opneming van 
buitenlandse pleegkinderen, en hoe 
worden deze regels in de praktijk 
toegepast? Wat zijn de knelpunten? 
Opzet: Literatuuronderzoek en het 
verzamelen van gegevens middels 
gesprekken. 
Einddatum: 1990. 
Publikaties: 'De adviescommissie 
in kort bestek', in: Tijdschrift voor 
familie- en jeugdrecht, nr. 2, 1986 
p. 41-51. Nog te verschijnen: dis-
sertatie. 

242 
In het being van het kind: de 
rechtsbescherming van de minder-
jarige 

mr. E.A.M. Schey 
Promotor: prof mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doel:Onderzocht wordt of de door 
het klachtrecht geboden eigen 
rechtsingang mogelijkheden biedt 
voor een verbetering van de (zwak-
ke) positie van minderjarigen in de 
jeugdbescherming, het onderwijs 
en de gezondheidszorg. Tevens 
wordt onderzocht in hoeverre de 
bestaande rechtspositieregelingen 
bijdragen aan een verbetering van 
de positie van de minderjarigen 

hun wettelijke vertegenwoor-
digers. 
Probleemstelling:Vormen de diver-
se beklagregelingen op het terrein 
van de jeugdbescherming, het on-
derwijs en de gezondheidszorg een 
effectieve rechtsbescherming van 
minderjarigen? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Oktober 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

243 
De kantonrechter en het familie-
recht 
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 huwelijks-
toestemming bij de kantonrechter 
moet blijven. 
Probleemstelling: Waarom heeft de 
kantonrechter rechtsmacht gekre-
gen in het familierecht? Hoe ver-
houdt zich deze macht t.o.v, de an-
dere rechterlijke instanties (kinder-
rechter en familiekamer), die even-
eens competent zijn in het familier-
echt? Is verandering in deze rechts-
machtverdeling gewenst? 
Opzet: Literatuur- en jurispruden-
tieonderzoek. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Universiteit Twente 
Vakgoep recht en Vakgroep psy-
chologie 

Lopend onderzoek 

244 
Politic en slachtoffers van wo-
ninginbraken: een samenwer-
kingsproject in Overijssel-Oost 
gericht op een evaluatie van richt-
lijnen voor de bejegening van 
slachtoffers van misdrijven 
drs. J.W. van den Boogaard 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
psychologie, Faculteit Wijsbegeer-
te en Maatschappijwetenschappen, 
Universiteit Twente. 
Promotor: prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband: Vakgroep 
psychologie (UT); O.M. Almelo; 
GP-korpsen Enschede, Hengelo, 
Almelo, Oldenzaal, Hellendoorn; 
RP district Zwolle. 
Doe!: Het onderzoek is bedoeld om 
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de dienstverlening van de politie 
aan (inbraak-)slachtoffers te opti-
maliseren. Dit naar aanleiding van 
de invoering van de richtlijnen voor 
politic en justitie ten behoeve van 
een betere behandeling van slacht-
offers van misdrijven (richtlijnen 
Vaillant). Uitgangspunt is om na te 
gaan in hoeverre meer uitgebreide 
vormen van dienstverlening jets 
toevoegen aan de minimale toepas-
sing van de richtlijnen. 
Probleemstelling:Wat zijn de effec-
ten van het politie-optreden bij een 
woninginbraak op de tevredenheid 
van de slachtoffers, de psycho-so-
ciale gevolgen van de inbraak en 
het verwerkingsproces, en het ne-
men van inbraakpreventieve maat-
regelen. 
Opzet: Na een literatuurstudie en 
een kwalitatief vooronderzoek, is 
een veldexperiment opgezet in nau-
we samenwerking met 5 teams van 
GP-korpsen uit de regio. Gemid-
deld 18 dagen na de aangifte zijn 
276 inbraakslachtoffers uitgebreid 
geInterviewd m.b.v. een gestan-
daardiseerde vragenlijst. Dezelfde 
groep is na 8-10 maanden nog-
maals een beknopte vragenlijst 
voorgelegd ter beoordeling van de 
lange termijn-effecten. De gegevens 
zijn en worden geanalyseerd m.b.v. 
multivariate analyse technieken. 
Einddatum/publikatievorm: Het 
onderzoek is in januari 1989 afge-
rond. Momenteel wordt gewerkt 
aan analyses en publikaties. Reeds 
verschenen een interimrapport en 
binnenkort verschijnt een hoofd-
stuk in het bock 'Issues in Victimo-
logy : International perspectives' 
onder redactie van E. Viano, Sprin-
ger Press, New York. Het eindrap-
port zal eind 1989 gereed zijn, be-
gin 1990 verschijnt er een hoofd-
stuk in het bock `Toegepaste socia-
le psychologoe deel 4' en een dis-
sertatie zal in de loop van 1990 ge-
reedkomen. 

245 
Gemeentelijk driehoeksoverleg en 
veel voorkomende criminaliteit 
mr. J. W. van der Hu1st 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
recht van de Faculteit bestuurskun-
de van de Universiteit Twente. 
Promotoren: prof. dr. mr . Andre de 
la Porte en dr. mr . R.J. Jue. 
Doelstelling:Verwerven van inzicht 
in de bindende kracht van afspra-
ken gemaakt in het gemeentelijk 
driehoeksoverleg. Twee probleem-
stellingen staan in het onderzoek 
centraal: welke typen van afspra-
ken tussen overheidsambten zijn te 
onderscheiden, bezien naar de ma-
te van bindendheid? Welk type af-
spraak wordt gemaakt in het ge-
meentelijk driehoeksoverleg, be-
zien naar de mate van bindend-
heid? 
Opzet: Het is de opzet om, naast li-
teratuurstudie en jurisprudentie-
analyse, door middel van inter-
views met bij het driehoeksoverleg 
betrokken sleutelfiguren in vier ge-
meenten de mate van bindendheid 
van afspraken gemaakt in het ge-
meentelijk driehoeksoverleg nader 
te kunnen duiden. De gemeenten 
zijn: Dordrecht, Enschede, Rotter-
dam en Den Haag. De interviews 
met sleutelfiguren (burgemeester, 
(hoofdofficier van justitie, politic-
chef en eventueel bij het overleg be-
trokken wethouders en beleids-
ambtenaren) zullen een half ge-
structureerd karakter hebben. In-
dien mogelijk zullen daarnaast 
schriftelijke informatiebronnen 
worden geraadpleegd. Hierbij 
wordt gedacht aan agenda's, notu-
len en besluitenlijsten naar aanlei-
ding van een driehoeksoverleg, 
maar ook aan met dit overleg ver-
band houdende nota's, verordenin-
gen, jaarverslagen en (politiele) be-
leidsplannen. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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246 
Een samenwerkingsproject in 
Overijssel-Oost gericht op voor-
lichting en beInvioeding van het 
publiek om de nadelige efrecten 
van criminaliteit te bestrijden 
drs. M. Kuttschreuter en Se-
verijn 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
psychologie, Faculteit wijsbegeerte 
en maatschappijwetenschappen, 
Universiteit Twente. 
Promotor: prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband: Er bestaat 
een samenwerkingsverband tussen 
de Vakgroep psychologie (UT) en 
het O.M. te Almelo, de gemeente-
politiekorpsen van Enschede, Hen-
gelo, Almelo, Oldenzaal en Hellen-
doom, het korps rijkspolitie district 
Zwolle en het RBVM Overijssel-
Oost. Daarnaast zijn er contacten 
met journalisten van de regionale 

dagbladen en regionale omroep. 
Doe!: Het project omvat voorlich-
ting over criminaliteit door de poli-
tie en een wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten hiervan door 
de UT. Doe van de voorlichting 
was de bevolking een reed beeld te 
geven van de criminaliteit, met na-
me die vormen die frequent voor-
komen, en van de wijze waarop po-
litie en justitie daarop reageren. 
Het betrof bier inbraak in wonin-
gen en geweld tegen personen op 
openbare plaatsen. Nagegaan 
wordt welke effecten de voorlich-

tingscampagne op de bevolking 
heeft en welke media het meeste ef-
fect sorteren. 
Probleemstelling: Wat is het effect 
van informatie over criminaliteit en 
over het functioneren van de poli-
tic, in het bijzonder m.b.t. procedu-
res en preventiegerichte activitei-
ten, die het publiek via diverse me-
dia bereikt, op kennis, attituden, 
gevoelens van onveiligheid en pre-
ventief gedrag. 
Opzet: Er is sprake van een veldex-
periment waarbij 900 respondenten 
betrokken zijn. Omdat de voorlich- 
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tingscampagne een regionaal ka-
rakter heeft, zijn respondenten uit 
de experimentele regio (politiere-
gio Overijssel-Oost) vergeleken met 
die uit Arnhem en omstreken. 
Einddatum:Eind 1989/begin 1990. 
Publikatievorm: M. Kuttschreuter 
en J. Severijn: Informatie op voor-
lichtingsbijeenkomsten over in-
braak in woningen', Enschede: 
Vakgroep psychologie, Aspekt 17, 
1989. M. Kuttschreuter en J. Se-
verijn : 'Het bereik van de voorlich-
tingsactiviteiten van het samenwer-
kingsproject in Overijssel-Oost, een 
interimrapportage, Enschede: Vak-
groep psychologie, 1989. Verder zal 
in de loop van 1990 een dissertatie 
verschijnen. 



Overige onderzoeksinstellingen 

Programmerings College 
Onderzoek Jeugd 

Lopend onderzoek 

247 
Normering en liking COM-proce-
dure 
drs. K. Mesman Schultz, drs. 
P.H.M. van den Bogaert en drs. 
P.M.H. Naaijer 

Samenwerkingsverband: LISBON 
(Leids Instituut voor Sociaal Be-
leidsonderzoek) en het COJ (Cen-
trum Onderzoek Jeugdhulpverle-
ning, Rijksuniversiteit Leiden). 
Doel: De actualisering van de 
COM-procedure voor residentiele 
(en zo mogelijk ambulante) jeugd-
hulpverlening. 
Probleemstelling: De COM-proce-
dure werd jaren ontwikkeld als 
hulpmiddel bij het formuleren van 
plaatsingsadviezen voor adolescen-
te jongens met gedragsmoeilijkhe-
den. Inmiddels zijn er sterke aan-
wijzingen, dat de COM-procedure 
ruimere mogelijkheden biedt, ook 
voor meisjes en jongere kinderen 
en dat de referentiekaders nader 
bekeken dienen te worden. 
Opzet: De verzamelde gegevens van 
de laatste 2 a 3 jaar uit de databe-
standen van een drietal onderzoe-
ken (te weten de Gedragstherapie 
(GT) onderzoeken, Kleinschalig-
heids (KS) onderzoeken, en Invoe-
ring Behandelingsprogramma) zul-
len worden beoordeeld op repre-
sentativiteit en eventueel door aan- 

vulling representatief worden ge-
maakt. Vervolgens vindt normering 
plaats. 
Einddatum:Juli 1989, eventueel de-
cember 1989 indien ook de ambu-
lante sector expliciet in het onder-
zoek wordt betrokken. 
Publikatievorm: Artikelen, eindrap-
port. 

248 
Verschillende behandeling van 
jongens en meisjes in de residen-
tiele kinderbescherming (vervolg 
onderzoek) 
drs: J. Piederiet en drs. van Heck 

Onderzoeksinstelling:Vakgroep So-
ciale en Organisatiepsychologie 
(Rijksuniversiteit Leiden). 
Doel: Te komen tot een overzicht 
van de mate waarin binnen het kin-
derbeschermingssysteem voor jon-
gens en meisjes verschillende indi-
caties, handelwijzen en doeleinden 
worden gehanteerd. 
Probleemstelling: Er bestaan ver-
schillende redenen, op grond waar-
van meisjes en jongens worden op-
genomen in tehuizen, en verschil-
len in behandeling van die jongens 
en meisjes, zowel in de dagelijkse 
omgang als in de globale leer- en 
opvoedingsdoelen die worden ge-
steld voor jongens en meisjes. 
Opzet: Dossieronderzoek, inter-
views en gedragsobservaties. 
Einddatum: December 1989. 
Publikatievorm: Rapport: `Wat ha-
len meisjes en jongens uit en wat 
vinden wij daarvan'. Rapport: `Wat 
halen meisjes en jongens uit en wat 
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doen we eraan'. Eindrapport, arti- Einddatum:naar verwachting 1989. 
kelen. 

Sodaal Cultured Planbureau 

Afgesloten onderzoek 

249 

Analyse personeels- en kostenont-
wikkeling kwartaire sector 
drs. FP. van Tulder 

Publikatie: 'Doelmatig dienstverle-
nen. Een onderzoek naar de pro-
duktiestructuur van vier voorzie-
ningen in de kwartaire sector', So-
ciale en Culturele Studie, nr. II, 
verschenen in het voorjaar van 
1989. 
Zie JV 7, 1988, nr. 218. 

250 

Allocatie kwartaire sector 
drs. F.P. van Tulder 

Publikatie:'Trendrapport kwartaire 
sector 1970-1993', SCP-cahier nr. 
67, verschenen in de zomer van 
1989. 
Zie Di 7, 1988, nr. 219. 

Lopend onderzoek 

251 
Politie en gemeente 
dr. R.P. Mulder 

Doe/: In dit onderzoek wordt nage-
gaan welke rol de gemeente speelt 
bij de verzorging van de veiligheid. 
Aandacht zal worden gegeven aan 
organisatorische aspecten (wijk-
teams, gemeentelijke beleidsplan-
nen, samenwerking met andere in-
stanties), aan financiele kanten 
(schaalproblemen, sterktetoede-
ling) en aan juridische en bestuur-
lijke aspecten (driehoeksoverleg, 
raadscommissies, APV). Het analy-
sekader zal waar mogelijk aanslui-
ten bij eerder gemaakte onderver-
delingen in particulier aanbod en 
overheidsaanbod. 

252 
Justitie en verzekeringen 
dr. R.P. Mulder 

Probleemstelling: In veel fasen van 
het strafrecht zijn raakvlakken aan-
wezig met de schadeverzekering. In 
sommige gevallen functioneren jus-
titie en verzekering daarbij als twee 
complementaire stelsels : beide zijn 
erop gericht schade te vereffenen, 
beide kennen een verhaal op de da-
der, beide zijn alert tegen overvra-
ging en misbruik, beide doen aan 
preventie en voorlichting, beide 
slaan hun kosten collectief om. On-
derzocht wordt welke raakvlakken 
er zijn tussen de voorzieningen die 
de verzekeringsmaatschappijen 
bieden, en de voorzieningen die po-
litie en justitie bieden bij (dreigen-
de) delicten. Is er reden over te 
gaan tot een andere taakverdeling? 
Zijn er mogelijkheden voor nieuwe 
voorzieningen die de voordelen 
van beide voorzieningen combine-
ren zonder de nadelen te vergro-
ten? Is het mogelijk de vraag naar 
recht af te remmen door het aanbod 
van de verzekeringen uit te breiden 
of aan te passen? 
Opzet:Literatuurstudie, interviews, 
verwerking statistisch materiaal. 
Einddatum:Zomer 1989. Een voor-
publikatie verscheen, voorjaar 
1988, in het Nederlands Juristen-
blad. Het eindrapport verschijnt 
omstreeks de zomer van 1989. De 
resultaten van een beperkte ver-
volgstudie worden naar verwach-
ting najaar 1989 in de vorm van een 
artikel gepubliceerd. 

253 
Toekomstverkenning kwartaire 
sector 
drs. F. P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
verdeling en allocatie. 
Aanleiding:De wens meer inzicht te 
verkrijgen in de te verwachten ont-
wikkelingen in gebruik en produk- 
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tie van voorzieningen in de kwart-
aire sector tot het jaar 2000. 
Doe!: Het vervaardigen van ramin-
gen voor de toekomstige ontwikke-
ling van het gebruik en de produk-
tie van kwartaire diensten, waaron-
der die van politie en justitie, en de 
daarvoor benodigde inzet van mid-
delen tot het jaar 2000. Daarbij zul-
len politie- en justitie-instellingen 
(zoals rechtspraak en gevangenis-
wezen) in onderlinge samenhang 
worden bekeken. 
Opzet: Op basis van eigen empi-
risch onderzoek en dat van anderen 
wordt geprobeerd om inzichten 
over effecten van demografische, 
sociaal-economische en beleidsma-
tige factoren (zoals de hoogte van 
eigen bijdragen die van rechtzoe-
kenden wordt gevraagd) in de ra-
mingen te verwerken. Tevens zal 
worden nagegaan in hoeverre het 
mogelijk is om relatief autonome 
produktiviteitsstijgingen - bijvoor-
beeld door automatisering - in de 
ramingen te betrekken. 
Einddatum: najaar 1990. 

254 
Sociaal en Cultureel Rapport 
1990 
Tweejaarlijks rapport van het So-
ciaal en Cultureel Planbureau, op 
grond van Koninklijk Besluit, 30 
maart 1973. 

Doe!: Een samenhangende be-
schrijving te geven van de situatie 
op het sociale en culturele terrein 
alsmede van de te verwachten ont-
wikkelingen. 
Opzet: Evenals in andere jaren zal 
er ook in 1990 weer een hoofdstuk 
worden gewijd aan actuele ontwik-
kelingen op het terrein van justitie 
en politie. Hierin komen onder 
meer de resultaten aan de orde van 
enkele periodieke surveys van het 
SCP over misdadigers en straf, al-
ternatieve straffen, houdingen ten 
opzichte van drugsgebruik, en ge-
bruik van rechtshulp. Daarnaast 
wordt ingegaan op strafrechtsple- 

Overige onderzoeksinstellingen 

ging en criminaliteit in Europees 
perspectief. 
Einddatum: September 1990. 

Intraval 

Lopend onderzoek 

255 
Evaluatie drugs related crime pro-
ject (DRC) te Rotterdam 
drs. B. Bieleman (projectleider) en 
drs. J.J. Bosma 

Onderzoeksinstelling: Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door Intra-
val, bureau voor onderzoek en ad-
vies te Groningen. De wetenschap-
pelijke supervisie ligt bij drs. K. 
Swierstra, Criminologisch insti-
tuut, Rijksuniversiteit Groningen. 
Doe!: Het project vindt plaats in het 
kader van de bestuurlijke preventie 
kleine criminaliteit. Een van de 
subsidievoorwaarden is de ver-
plichting tot externe evaluatie. Ge-
kozen is voor een proces-evaluatie, 
dat wil zeggen dat wordt gekeken 
naar de wijze waarop de projecten 
worden uitgevoerd. 
Probleemstelling: Op welke wijze 
wordt het DRC-project door alle 
betrokken instanties op de verschil-
lende niveaus uitgevoerd? dit 
houdt in: uitvoering vergelijken 
met oorspronkelijke uitgangspun-
ten ; kijken naar samenwerking; be-
palen doelmatigheid; bestudering 
informatie-uitwisseling; analyseren 
besluitvorming; vaststellen over-
draagbaarheid. 
Opzet: Gedurende de hele looptijd 
van het project c.q. de deelprojec-
ten, worden de gegevens verza-
meld. Hierbij worden de volgende 
methoden gehanteerd: bijwonen 
vergadering stuurgroep en begelei-
dingscommissies ; systematisch be-
zoeken verschillende deelprojec-
ten ; participerende observatie 
overlegsituaties e.d.; gesprekken 
met sleutelinformanten; bestude- 
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ring documenten; gesprekken met 
medewerkers en deelnemers van de 
deelprojecten. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port (januari/februari 1990). In het 
voorjaar van 1989 is intern een inte-
rim-rapport verschenen. 

256 
Onderzoek naar harddrugsge-
bruik en criminaliteit in Rotter-
dam 
drs. B. Bieleman en drs. G. Brug-
gink 

Onderzoeksinstelling: Intraval, bu-
reau voor onderzoek en advies te 
Groningen. De wetenschappelijke 
supervisie ligt bij drs. K. Swierstra, 
Criminologisch instituut, Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Doe!: Het onderzoek vindt plaats in 
het kader van het project drugs re-
lated crime van de gemeente Rot-
terdam (preventie kleine criminali-
teit). Het DRC-project is er op ge-
richt de overlast van het harddrugs-
gebruik terug te dringen tot een 
maatschappelijk aanvaardbaar ni-
veau. Dit onderzoek is crop gericht 
de aard en de omvang van de popu-
latie harddrugsgebruikers in kaart 
te brengen. Vervolgens worden mo-
gelijke interventie- en preventie-
maatregelen nader onderzocht. 
Probleemstelling: Wat zijn aard en 
omvang van de Rotterdamse popu-
latie harddrugsgebruikers? Hoe ligt 
de relatie tussen harddrugsgebruik 
en (verschillende vormen van) cri-
minaliteit? Welke zijn de mogelijk-
heden tot preventie en interventie 
t.a.v. (de verschillende categorieen) 
harddrugsgebruikers? 
Opzet: Het onderzoek gaat uit van 
methode en begrippenkader van de 
onderzoeken van Jansen en Swier-
stra (RUG). Daarnaast worden en-
kele schattingsmethoden toegepast. 
De volgende onderzoeksmethoden 
en -technieken worden gebruikt: li-
teratuurstudie; gesprekken met 
sleutelinformanten en medewer- 

kers van diverse instellingen; be-
studering politiedossiers van de 
Rotterdamse gemeentepolitie; 
diepte-interviews met opiaatge-
bruikers ; participerende observatie 
in de drugsscene; bestudering cij-
fers en jaarverslagen hulpverle-
ningsinstellingen ; schattingsme-
thoden. 
Einddatum: 1990. 
Publikatievorm: Eerste deel: 'Hard-
drugs en criminaliteit in Rotter-
dam', januari 1990. Tweede deel 
c.q. eindrapport verschijnt januari/ 
februari 1990. 

257 
Evaluatie-onderzoek preventie- 
project Zuidplein (Rotterdam) 
drs. B. Bieleman en drs. A. de Jong 

Doe!: Preventieproject Zuidplein is 
een preventieproject dat gericht is 
op bestrijding van de problemen als 
gevolg van de kleine criminaliteit. 
In het project werken verschillende 
instellingen samen. Het evaluatie-
onderzoek zal zich richten op een 
procesbeschrijving en op de doel-
matigheid van het project. Dit bete-
kent dat wordt nagegaan hoe de 
uitvoering van het project plaats-
vindt. 
Probleemstelling: Hoe verloopt de 
samenwerking tussen de diverse 
participerende organisaties? 
Opzet: Er wordt gebruik gemaakt 
van: bestudering documenten; bij-
wonen overlegsituaties ed.; ge-
sprekken met sleutelinformanten 
en vertegenwoordigers van ver-
schillende instellingen; vergelij-
king criminaliteitscijfers 1989 en 
1988; vergelijking cijfers winkel-
diefstal 1989 en 1988. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 
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258 
De arbeidssituatie voor vrouwen 
bij de Rotterdamse gemeentepoli-
tie 
drs. B. Bieleman, drs. J. Schota-
nus en drs. H. Schuning 

Doe!: Er is een groot verloop onder 
het toch at geringe aantal vrouwen 
dat bij het Rotterdamse politie-
korps werkt. Het onderzoek is er op 
gericht na te gaan welke factoren 
van invloed zijn op het felt dat 
vrouwen het Rotterdamse politie-
korps zo snel verlaten. 
Probleemstelling: Welke Pactoren 
veroorzaken dat specifiek vrouwen 
in de uitvoerende dienst het Rotter-
damse politiekorps snel verlaten? 
Opzet: Er wordt begonnen met een 
korte literatuurstudie. Vervolgens 
zal aan de hand van cijfermateriaal 
een vergelijking worden gemaakt 
tussen vrouwen en mannen. Tevens 
zullen gesprekken worden gevoerd 
met sleutelinformanten. Daarop-
volgend zullen huidige en ex-agen-
tes, en brigadiers, worden geInter-
viewd aan de hand van een uitge-
breide, deels gestructureerde, vra-
genlijst. Deze gegevens zullen wor-
den verwerkt en geanalyseerd 
m.b.v. SSPS. 
Einddatum: 1989. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
port. 

AGB/Nederland 

Lopend onderzoek 

259 
Criminaliteitspreventie 
mr. dr. D. Ruimschotel 

Achtergrond: Tijdens participatie 
aan het project Rechtshandhaving 
van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid is een 
analyse gemaakt van de verschil-
lende benaderingen ter voorko-
ming of bestrijding van diverse vor-
men van criminaliteit. Deels is deze 

analyse gebaseerd op de rapporten 
Roethof en Samenleving en Crimi-
naliteit, deels op meer algemene 
criminologische literatuur. 
Probleemsteffing: Valt er een syste-
matisch, sluitend overzicht te geven 
van alle belangrijke, criminaliteit 
beInvloedende variabelen? Volgens 
welke criteria zijn verklaringen van 
algemene fenomenen of concrete 
gebeurtenissen te boordelen? Hoe 
is het relatief gewicht van verschil-
lende benaderingen en factoren 
aan te geven? 
Opzet: Het onderzoek betreft een 
desk-research waarbij een concep-
tuele analyse van de claims van de 
diverse criminaliteitsbenaderingen 
wordt gecombineerd met een kri-
tisch-methodologische evaluatie 
van empirische literatuur. 
Einddatum: Continu onderzoek 
met als eerstvolgend geplande con-
cretisering midden 1990. 
Publikatievorm: `Criminele gedra-
gingen, overheid en samenleving: 
een drieluik', Rapport W36 van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, 1988. `Criminali-
teitspreventie', in: 'Psychologie 
voor Juristen', H. Crombag en P.J. 
Koppen (red.), 1990. 

260 
Rechtshandhaving bij visquote-
ring ; een case studie op het gebied 
van nationale en Europese regel-
geving 
mr. dr. D. Ruimschotel en K. 
Slootman 

Samenwerkingsverband:Het onder-
zoek is opgezet in samenwerking 
met het Nederlands instituut voor 
sociaal en economisch recht 
(NISER) van de Universiteit van 
Utrecht (dr. J. Vervaele). Het wordt 
als pilot studie gesubsidieerd door 
de Commissie programma evalua-
tie. 
Achtergrond: Het totstandkomen 
van de Europese regelgeving is een 
gecompliceerde aangelegenheid. 
Bij het definieren van doelstellin- 
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gen en instrumenten om die doel-
stellingen te realiseren spelen juri-
dische en politieke belangen door 
elkaar heen. De rechtshandhaving 
van het gemeenschapsrecht is zelfs 
nog problematischer, want de EEG 
is daarvoor in zeer sterke mate af-
hankelijk van de nationale lidsta-
ten, die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van het EEG-beleid, 
inclusief de rechtshandhaving. 
Hierbij komen twee problemen om 
de hoek kijken die fundamenteel 
verbonden zijn met het bestaan van 
een dubbele rechtsorde (de Euro-
pese en de nationale). Hoe wordt 
die Europese regelgeving in de na-
tionale geintegreerd (het imple- 
mentatieproces) en hoe voert de na-
tionale overheid het vastgelegde 
gemeenschapsrecht en de daarin 
vervatte doelstellingen op natio-
naal niveau uit? 

Probleemstellingen: Hoe is het ge-
meenschapsrecht inzake visquote-
ring tot stand gekomen? Hoe ziet 
de bestuursrechtelijke uitvoerings-
struktuur in visserijzaken eruit? 
Over welke bevoegdheden beschik-
ken de bestuursrechtelijke instan-
ties? Hoe is de opsporing (de iure 
en de facto) van inbreuken op de 
visserijquoteringsregeling in Ne- 
derland georganiseerd? Welke zijn 
de bestaande, nationale of lokale, 
organisatiestrukturen dan wel col-
lectieve gewoonten en interesses 
welke met de voorgestane regelge-
ving (implementatie danwel hand-
having) convergeren of divergeren? 
Hoe is de algemene effectiviteit en 
efficientie van de handhaving van 
het EEG-visquoteringsbeleid? 
Opzet: Literatuurstudie en inter-
views uitmondend in modelvor-
ming. 
Einddatum: Tweede helfl 1989. 
Publikatievorm: Rapport van de 
Commissie programma evaluatie, 
artikelen. 

261 
Het voorspellen van lokale poll-
tiedruk: veranderingen en uitzon-
deringen 
drs. D. Verzuden en mr. dr. D. 
Ruimschotel 

Doe!: In het project kwantificering 
politiewerkdruk (PKP) zijn bij een 
steekproef van 25 gemeenten gege-
yens over werkdruk verzameld. Op 
basis van een analyse van omge-
vingskenmerken is daarna een 
schattingsformule opgesteld waar-
mee werkdruk binnen en buiten de 
steekproef voorspeld kan worden. 
Het doel van dit aanvullend onder-
zoek is te bekijken welke de formu-
leconsequenties zijn van bijzondere 
omgevingskenmerken of ontwikke-
lingen in omgevingskenmerken. 
Aan de hand van aanvullende gege-
yens worth bekeken in hoeverre de-
ze consequenties plausibel zijn dan 

wel in hoeverre alternatieve schat-
tingen meer recht doen aan de lo-
kale werkdruk. 
Opzet: Statistische analyse van 
steekproef- en populatiegegevens 
en trendanalyse van omgevings-
kenmerken. 
Einddatum: Eind 1989. 
Publikatievorm: Felix, P, S. Maas-
sen, A. Reuling, D. Verzijden en D. 
Ruimschotel: 'Meting en voorspel-
ling van politiewerkdruk', Openba-
re uitgaven, 2Ie jrg., nr. 2, 1989. Ar-
tikelen en interne rapporten. 

Gemeentepolitie Den Haag 
Dienst beleidszaken en 
onderzoek 

Lopend onderzoek 

262 
Attitudes bij politiepersoneel 

Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de beroepshouding van politieper-
soneel. 
Opzet: Speerpunt binnen dit kader 
is een ondeczoek door middel van 
schriftelijke enquetes naar de rela- 
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tie politie-allochtonen. 
Einddatum: December 1989. 
Publika tievorm : Rapport. 

263 
Werkdruk assistentie-surveillance 
Dienst beleidszaken en onderzoek 
(drs. van Sluis) 

Doe!: Het verschaffen van een in-
druk van de werkdruk van de assis-
tentie surveillance (AS). Met name 
zaken als de hoeveelheid, de aard, 
aanrijtijden en de afhandelings-
duur van de incidenten door de AS, 
zullen bij het oilderzoek worden 
betrokken. 
Opzet:Gegevens zijn afkomstig van 
het Bureau automatisering. Dit Bu-
reau heeft gegevens van 250.000 in-
cidenten verzameld. Uit die inci-
denten zal een steekproef worden 
getrokken waarna zij geanalyseerd 
zullen worden door het Centraal 
rekeninstituut te Leiden. 
Einddatum: 1989. 
Pubfficatievorm: Rapport. 

264 
Sociale onveiligheid en gebouwde 
omgeving 
Gemeentelijke werkgroep sociale 
veiligheid en gebouwde omgeving 
onder begeleiding van de TU Delft 
(drs. van Weegen en drs. van 
Voort) 

Doe!: Het komen tot een standaard 
checklist waarmee men bouwpro-
jecten kan controleren op hun vei-
ligheid ten aanzien van criminali-
teit. 
Opzet: Het herschrijven van de in-
terim-checklist, op basis van de 
toetsing welke in een eerdere fase 
plaatsvond. 
Einddatum: November 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 

265 
Posttraumatische stress stoornis-
sen 
prof dr. B.P.R. Gersons (verbon-
den aan de vakgroep Ambulante 
en Sociale psychiatrie van de 
Rijksuniversiteit Utrecht) 

Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de ontwikkeling, voorkoming en 
behandeling van posttraumatische 
stress stoornissen (PTSS) bij poli-
tiepersoneel en de rol van de korp-
sen bij de voorkoming van PTSS. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van 4 politiekorpsen, te 
weten Utrecht, Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en de Rijkspolitie. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Rapport. 

266 
Heling 
Werkgroep helingbestrijding i.s.m. 
drs. Hentenaar, Instituut voor psy-
chologisch marktonderzoek Rot-
terdam 

Doe!: Naar aanleiding van de uit-
komsten van het door het IMP ge-
houden onderzoek naar de relatie 
publiek en heling, wordt momen-
teel door de werkgroep helingbe-
strijding een voorlichtingscampag-
ne voorbereid om het publiek te 
wijzen op de juridische consequen-
ties van heling. Vervolgens zal in 
1989 een onderzoek plaatsvinden 
naar het onderhandsopkopers-ci-
cuit. Bovendien wordt er gekeken 
naar een justitiele/bestuurlijke fol-
low-up. De DBO is betrokken bij 
de evaluatie van zowel de voorlich-
tingscampagne als bij de evaluatie 
van het onderzoek naar het opko-
perscircuit en de follow-up. 
Einddatum: November 1989. 
Publikatievorm: Rapport. 
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Adviescommissie Extern 

Wetenschappelijk Onderzoek 

/tinestoren onderzoek 

Gepubliceerd 

267 
Seksueel misbruik van kinderen in 
het gezin — deelproject Justitie 
drs. P.J. Drayer 

Insatuut: Universiteit van Amster-
dam, Stichting tot Wetenschappe-
lijk Onderzoek bij de Universiteit 

van Amsterdam Omtrent Seksuali-
teit en Geweld. 
Doe:sidling: I nzicht te bieden in de 
schaal waarop politic en justitie On 
het recente verleden) ingeschakeld 
werden bij gevallen van seksueel 
misbruik van meisjes in het gezin 
en daarbuiten. Zicht geven op de 
aard van de door politie, justitie en 
kinderbescherming genomen maat-
regelen, in de beleving hiervan en 
de gevolgen op kortere en langere 
termijn voor het betrokken kind en 
haar familie. 
Opzet: Het onderzoek is beperkt tot 
ongewenste seksuele contacten met 
meisjes. Er is een retrospectieve be-
nadering gekozen, omdat het on-
dervragen van kinderen ethisch, 
maar ook praktisch niet tot de mo-
gelijkheden behoort, tenzij als on-
derdeel van hulpverlening. De on-
derzoeksopzet bestaat uit twee.de-
len: een representatieve (landelij-
ke) survey waarin de onderzoeks-
vragen globaal beantwoord worden 
en een kwalitatief gedeelte. Het ge-
publiceerde rapport betreft alleen 
het eerste gedeelte. De onderzoeks-
groep is samengesteld via een wille- 

keurige steekproef van ruim 6000 
adressen verspreid over Neder-
land; hieruit zijn uiteindelijk 1000 
respondenten verkregen. 
Publikaties:`Seksueel misbruik van 
meisjes door verwanten', Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, 1988. Er is tevens een pu-
blieksversie van het rapport ver-
schenen onder de titel: 'Een lege 
plek in mijn geheugen'. 

268 
Beleid en netsverken in de drugs-
scene 
drs. F. van Gemert 

Instituut: Universiteit van Amster-
dam, Antropologisch Sociologisch 
Centrum. 
Achtergrond:Om met het beleid bij 
de praktijk te kunnen aansluiten is 
het voor de gemeente Amsterdam 
van groot belang dat een aantal 
vragen wordt beantwoord, zoals: 
wie zijn de gebruikers, uit welke ca-
tegorieen van de bevolking komen 
zij, om welke gebruikspatronen 
gaat het. Ook zouden veranderin-
gen in de drugsscene die worden 
veroorzaakt door het gemeentebe-
leid vastgesteld moeten kunnen 
worden. 
Probleemstelling: Welke verande-
ringen treden op in de netwerken 
van dealers en gebruikers tengevol-
ge van beleidsmaatregelen en wel-
ke gevolgen hebben deze voor de in 
de drugsscene heersende gedrags-
regels? 
Opzet: Wat betreft het beleid richt 
het onderzoek zich op het politic- 
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optreden. Het onderzoek heeft een 
interactie-aspect en een ideolo-
gisch aspect. Wat het eerste betreft 
zijn gegevens verzameld door mid-
del van participerende observatie; 
als waarnemingseenheden gelden 
de activiteiten tussen de participan-
ten in elk netwerk. Wat betreft het 
ideologische aspect is gedacht aan 
verschuivingen in de aanwending 
van middelen die men gerechtvaar-
digd acht om de levenswijze te kun-
nen continueren. 
Publikatie: 'Mazen en netwerken', 
Universiteit van Amsterdam, An-
tropologisch Sociologisch Cen-
trum. 

269 
Werklozen in de rechtszaal ; inter-
viewronden 
drs. G. Kannegieter en drs. J. Stri-
kwerda 

Instituut: Rijksuniversiteit Gronin-
gen, Criminologisch Instituut. 
Doe!: Deze tweede fase van het on-
derzoek bouwt voort op de uitkom-
sten van het dossieronderzoek en 
het observatie-onderzoek in de 
rechtszaal dat eerder afgesloten 
werd en is gepubliceerd. De fase 
behelst een interviewronde met de 
betrokken rechters en officieren 
van justitie aangaande het afwe-
gingsproces m.b.t. de bespreking 
van respectievelijk het vonnis en de 
eis. 
Opzet: De onderzoekers hanteren 
een zogenaamde 'opbouw en con-
frontatiemethode'. Het 'op-
bouw'-gedeelte loopt als volgt. Al-
lereerst zullen enkele, uit het obser-
vatie-onderzoek gereconstrueerde, 
zaken worden voorgelegd, waarin 
aanvankelijk uitsluitend legale fac-
toren vermeld worden (gegevens 
over aard en ernst van het misdrijf, 
plus de recidive van de verdachte). 
Gevraagd wordt de strafmaat te be-
palen. Indien de betrokkene op 
grond van deze summiere informa-
tie geen oordeel kan/wil vellen 
wordt hem/haar gevraagd welk 

ACEWO 

soort informatie hij/zij nog meer 
nodig heeft en waarom juist deze 
informatie. Het 'confronterende' 
gedeelte volgt daarna. Stuk voor 
stuk werden de factoren die blij-
kens de uitkomsten van het obser-
vatie-onderzoek de straftoemeting 
structureel beInvloeden aan de be-
trokkenen voorgelegd. Werkloos-
heid is een van die (vaak niet ge-
noemde) factoren zijn. Terzijde zij 
vermeld dat met name aandacht 
wordt besteed aan de vraag waar-
om werkloosheid wel een belangrij-
ke rol blijkt te spelen bij vermo-
gensdelicten en niet of in veel ge-
ringere mate bij vernieling en mis-
handeling. Tenslotte worden meer 
algemene vragen gesteld over de 
gronden volgens welke de betrok-
kene recht spreekt. 
Publikatie: `Straffen op maat', Cri-
minologisch Instituut, Groningen, 
1988. 

270 
Gedwongen psychiatrische opna-
me en dwang bij de behandeling in 
de forensische psychiatrie 
drs. F.A.M.M. Koenraadt en drs. 
P.J. Hermans 

Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Willem Pompe Instituut voor Straf-
rechtswetenschappen. 
Doe!: In een deel van de psychiatri-
sche verzorging vindt de opname, 
het verblijf en de behandeling 
plaats op basis van of vergezeld van 
dwang. Dit gebeurt in de algemene 
psychiatrie en in sterkere mate in 
de forensische psychiatrie. In Ne-
derland, maar ook daarbuiten, is 
reeds geruime tijd de gedwongen 
psychiatrische opname en behan-
deling in zowel de strafrechtelijke 
alsook in de civielrechtelijke sfeer 
sterk in discussie. Op het gebied 
van de geestelijke gezondheidszorg 
vallen daarbij verschillende opvat-
tingen te beluisteren. Het vraagstuk 
omtrent de gedwongen psychiatri-
sche opname en behandeling wordt 
door de nieuwe wetsvoorstellen 
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(wetsontwerp BOPZ en het wets-
ontwerp TBS) nog actueler. Het on-
derzoek beoogt deze lacune op te 
vullen. 
Probleemstelling: Onderscheid 
wordt gemaakt tussen gedwongen 
opname, gedwongen verblijf, ge-
dwongen behandeling, gedwongen 
verpleging en de toepassing van 
dwangmidelen. Welke zijn de ver-
schillende vormen van dwang en in 
welke mate komen deze voor bij de 
psychiatrische opname, het verblijf 
en de behandeling? Op grond 
waarvan wordt de toepassing van 
dwang in de intramurale psychi-
atric beargumenteerd en gelegiti-
meerd? Hoe verhouden zich de be-
doelingen van degenen die dwang 
uitoefenen met de ervaringen van 
degenen die daaraan zijn onder-
worpen? Onder wat voor omstan-
digheden wordt de toepassing van 
dwangmiddelen als onvermijdelijk 
gezien door de betrokkenen in de 
intramurale psychiatric? Welke 
verschillen en overeenkomsten zijn 
er in het gebruik van dwang tijdens 
het verblijf en de behandeling in de 
psychiatrische kliniek bij vrijwillig 
en onvrijwillig opgenomen patien-
ten en in de algemeen psychiatri-
sche sector en in de forensisch psy-
chiatrische sector? 
Opzet: Het onderdeel m.b.t. de fo-
rensische psychiatric waarvoor de 
subsidie is verleend, vond plaats in 
twee particuliere forensisch psychi-

• atrische klinieken. De volgende vijf 
fasen werden doorlopen: inventari-
sering van bijzondere incidenten 
gedurende een periode van twee 
jaar; interviews met patienten en 
behandelaars waarbij de systema-
tick van dwangtoepassing per pa-
tient en behandelaar centraal staat ; 
inhoudsanalyse op verpleegrappor-
tage en dossiers; 'crosstalks' met 
sleutelfiguren van de verschillende 
afdelingen; 'crosstalks' met sleute-
Ifiguren uit de algemene en uit de 
forensische psychiatric. 
Publikatie: 'De marges van dwang- 

271 
Voorspelbaarheid rechterlijke be-
slissingen door advocaten 
ma'. dr. M. Malsch 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep psychologische functie-
leer. De subsidiering betrof de kos-
ten van het schrijven van een proef-
schrift op basis van een reeds afge-
sloten onderzoek, dat gefinancierd 
is uit de tweede geldstroom. 
Doe/ en opzet:Tijdens de behande-
ling van hun zaken doen advocaten 
regelmatig impliciet of expliciet 
een voorspelling van de mogelijke 
uitkomst van de zaak. Voor het ad-
vies aan de client, voor het pleidooi 
en voor de overige activiteiten van 
de advocaat, is het van groot belang 
dat deze voorspellingen correct 
zijn. In deze dissertatie worden de 
resultaten gepresenteerd van een 
onderzoek naar voorspellingen van 
rechterlijke beslissingen door advo-
eaten in zaken die zij zelf behande-
len. 
Publilcatie: Dissertatie: 'Lawyer's 
predictions of judicial decisions. A 
study on calibration of experts'. 

272 
Sociale veiligheid en de sociale en 
gebouwde omgeving 
Een groep tweede-jaars studenten 
onder supervisie van dr. S. Mus-
terd, Universiteit van Amsterdam, 
Subjaculteit der Sociale Ge- 
ografie. 

In dit studieproject is een bee1d ge-
schetst van de sociale onveiligheid 
in een aantal van elkaar verschil-
lende woonmilieus in Dordrecht. 
Naast de pure beschrijving van de 
onveiligheidsgevoelens en slachtof-
ferscores in deze milieus, is inge-
gaan op enkele mogelijke achter-
gronden in de sfeer van persoonlij-
ke kenmerken, 'opportunities' 
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(voor criminelen), de gebouwde 
omgeving en - in het bijzonder - de 
sociale omgeving. 
Publikatie:'Sociale onveiligheid en 
de gebouwde en sociale omgeving', 
Universiteit van Amsterdam, Insti-
tuut voor Sociale Gtografie. 

273 
Seksuele ervaringen in de vroege 
jeugdjaren 
dr. Th.G.M. Sandfort 

Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Vakgroep Klinische Psychologie, 
Psychotherapie en Preventie. 
Doel:Mede naar aanleiding van de 
voorgestelde herziening van de ze-
delijkheidswetgeving is de laatste 
tijd in verschillende media aan-
dacht besteed aan het verschijnsel 
seksuele contacten tussen volwas-
senen en kinderen, waarbij tegen-
strijdige meningen blijken te be-
staan over de betekenis van deze 
contacten op langere termijn. Bij de 
discussie m.b.t. deze verschijnselen 
spelen empirische onderzoeksgege-
yens vrijwel geen rol, deels omdat 
bestaande gegevens niet beschik-
baar zijn. Het doel van het onder-
zoek is het gebrek aan kennis op dit 
terrein op te heffen en daarmee een 
bijdrage te leveren aan de discussie 
over dit onderwerp. 
Probleemstelling: Welke seksuele 
contacten voor het 16e levensjaar 
hebben negatieve gevolgen voor 
het latere sekueel-sociaal functio-
neren en met welke factoren hangt 
dit samen? Ook is de betekenis on-
derzocht van de reacties van ouders 
op de verschillende soorten contac-
ten en de betekenis van eventuele 
contacten met hulpverleningsin-
stanties en/of het optreden van po-
litie en justitie naar aanleiding van 
bepaalde seksuele contacten. 
Materiaalverzameling: Door mon-
delinge interviews worden gege-
yens verzameld bij vierhonderd 
jongeren in de leeftijd van 18 tot en 
met 22 jaar. 
Publikatie: 'Het belang van de erva- 

ring', Homostudies, Utrecht, deel 
13, 1988. 

274 
Electronic monitoring 
drs. B.A.M. Otten 

Instituut: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Vakgroep Strafrecht en 
Criminologie. 
Achtergrond: In de VS kunnen be-
paalde groepen veroordeelden, zo-
als drugsgebruikers en dronken ri-
ders op vrijwillige basis meedoen 
aan het 'electronic monitoring' 
(ook we! 'house-arrest' genoemd). 
Zij krijgen een zendertje aan hun 
arm of been en kunnen op die ma-
flier 24 uur per dag in hun gangen 
nagegaan worden. Men is daarbij 
onderworper aan een strak regime 
waarbij men verplicht is deel te ne-
men aan van regeringswege opge-
zette programma's. Dit in combina-
tie met de normale arbeid die men 
pleegt te verrichten en de verplich-
ting thuis te blijven gedurende de 
niet aan programma en arbeid be-
stede uren. 
Opzet: Studiereis naar de VS in 
aanvulling op voorafgaand verricht 
literatuuronderzoek. Van het ge-
heel is verslag gedaan in een afstu-
deerscriptie. 
Publikatie: 'Electronisch huisar-
rest', Rotterdam, 1988. 

Gerapporteerd, nog niet 
gepubliceerd 

275 
Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke geschillen 
dr. P.J. van Koppen en mr. J. ten 
Kate 

Supervisie:prof. mr. J.M. van Dun-
ne (Erasmus Universiteit Rotter-
dam, Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid). 
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Nog niet gerapporteerd 

276 
Vormen van interactie tussen ad-
vocaten en bun clienten 
drs. H. Berends 
Supervisie: prof. J. Griffith 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid). 

277 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 
prof dr. W. Buikhuisen 

Instituut: Rijksuniversiteit Leiden, 
Criminologisch Instituut. 

278 
De rot van de psychiatrie (en de 
gedragswetenschappen) bij de be-
slissing omtrent verlenging c.q. be-
eindiging van de TBR 
my. T.R. Drost en my. F.A.M. Bak-

ker 
Supervisie : prof. dr. R.W. Jongman 
(Rijksuniversiteit Groningen, Cri-
minologisch Instituut). 

279 
Criminaliteit onder buitenlandse 
dagelijkse opiaatgebruikers in 
Amsterdam 
drs. D.J. Korf 

Supervisie:drs. P.D.A. Cohen (Uni-
versiteit van Amsterdam, Subfacul-
teit Andragologie). 

280 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet — afronding 
dr. J. Smit en my. Al. Boogaart 

Supervisie: prof. dr. N.W. de Smit 
(Vrije Universiteit Amsterdam, 
Werkgroep Gezondheidsrecht). 

281 
Slachtofferhulp in het arondisse-
ment Breda 
lic. M.M.B. Stevens 

Supervisie: drs. A.M. van Kalmt-
hout (Katholieke Universiteit Bra-
bant, Faculteit der Rechtsgeleerd-
held). 

Er is een interimrapport gepubli-
ceerd in november 1987. 

Lopend onderzoek 

282 

Geweldsescalatie en politieoptre-
den 
dr. O.J.M. Adang 

Supervisie: prof. dr. J.A.R.A.M. van 
Hooff (Rijksuniversiteit Utrecht, 
Laboratorium voor Vergelijkende 
Fysiologie). 
Achtergrond: Recente gebeurtenis-
sen in Belgie (Heizelstadion), 
Groot-Brittannie (Brixton) en 
Duitsland (Frankfurt) maken dui-
delijk dat confrontaties tussen 
groepen mensen of tussen een 
groep mensen en de politie kunnen 
leiden tot gewelddadige uitbarstin-
gen. Ook Nederland is in het verle-
den herhaaldelijk opgeschrikt door 
gewelddadige rellen rand voetbal-
wedstrijden, ontruimingen en de-
monstraties. De politie heeft tot 
taak de openbare orde te handha-
ven en geweldsuitingen of de gevol-
gen daarvan te minimaliseren. Len 
van de redenen dat die taak zo 
moeilijk is, is wellicht gelegen in 
het feit dat onvoldoende bekend is 
wat de omstandigheden zijn die 
maken dat in bepaalde situaties ge-
weldsuitbarstingen optreden. Wet 
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 ge-
dragen. 
Doe!: Het ontrafelen van die inter-
actieketen ; het nagaan hoe de ge-
dragingen van politic en actievoer-
ders elkaar wederzijds beinvloeden 
en wat daarvan de effecten zijn. 
Methode: Het gedrag van de be-
trokkenen en de effecten daarvan 
zijn in samenhang met context-va-
riabelen systematisch geanalyseerd 
en geprotocolleerd. Aangevuld met 
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verdergaand literatuuronderzoek 
en ooggetuigeverslagen zijn de vol-
gende vraagstellingen geformu-
leerd ten behoeve van nader onder-
zoek: Neemt de kans op escalatie 
af als groepen minder ruimtelijk 
van elkaar gescheiden zijn (zich on-
derling meer mengen) of als groe-
pen ook andere dan conflictueuze 
interacties met elkaar hebben (tij-
dens, vooraf en/of naderhand)? Is 
escalatie waarschijnlijker als groe-
pen zich gedragen alsof ze ordever-
storingen verwachten dan als dat 
niet gebeurt? Vergroot groepsge-
wijs 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 aanhoudingseen-
heden invloed op het optreden van 
ordeverstoringen? Is zichtbare en 
hoorbare aanwezigheid van agen-
ten te paard of met honden van in-
vloed op het gedrag van individuen 
of groepen? 

283 
Evaluatie drugsgebruikers in de-
tentie 
drs. V.C.M. van Alem en drs. J. 
Becking 

Supervisie: dr. G.M. Schippers en 
drs. M.H.M. Breteler (Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Vakgroep 
Klinische Psychologie en Persoon-
lijkheidsleer). 
Aanleiding en doe!: De toename van 
het aantal verslaafden en drugspro-
blemen (gebruik, smokkel, handel) 
binnen Nederlandse penitentiaire 
inrichtingen heeft geleid tot een be-
leid(sprogramma) waarin de instel-
ling van drugsvrije afdelingen cen-
traal staat. Deze afdelingen zijn ge-
richt op hulpverlening op lichame-
lijk en geestelijk terrein en zijn 
daarnaast bedoeld om een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van 
het detentieklimaat. 

Doe!: Het verschaffen van beleids-
ondersteunende gegevens over de 
effecten van de drugsvrije detentie 
enerzijds en over de plaats van 
drugsvrije detentie als schakel tot 
verdere hulpverlening en als onder-
deel van het drugsbeleid ander-
zijds. 
Opzet: Het onderzoek omvat twee 
onderdelen, te weten: a. een studie 
naar de korte termijn effecten van 
drugsvrije versus niet drugsvrije de-
tentie binnen het het HvB te Rotter-
dam en naar de resultaten van het 
verblijf in Drug Opvang Centrum 
(DOC) van 'de Kruisberg' te Doe-
tinchem. b. een follow-up onder-
zoek tot twaalf maanden na deten-
tie naar de lange termijn effecten 
van drugsvrije versus niet drugs-
vrije detentie binnen eerderge-
noemde instellingen. 
Onderzoeksvragen:Wat zijn de kor-
te en lange termijn effecten van 
drugsvrije detentie bij gedetineer-
den? Wat is de relatieve bijdrage 
van gedetineerde- en regiemsken-
merken aan drugsgebruik, crimi-
neel gedrag en de school/werksi-
tuatie in de post-detentie periode. 

284 
De penitentiaire open inrichting 
voor vrouwen 
P. Beelen 

Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Sociale Faculteit 
Vraagstelling: Hoe is de P.O.I. voor 
vrouwen tot stand gekomen? Wat 
voor ideeen liggen eraan ten grond-
slag en hoe heeft dat zijn uitwer-
king in het regiem voor de Open In-
richting? Welke selectiecriteria 
worden er gehanteerd voor de 
Open Inrichting? Hoe ziet de po-
pulatie die de Open Inrichting be-
volkt er uit? Hoe beleven de vrou-
wen de detentiesituatie in de POI? 
Hoe gaat het met vrouwen wanneer 
ze een half jaar 'vrij' zijn? Hoe 
wordt de POI-periode achteraf ge-
waardeerd? Waar liggen er knel- 
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punten en wat zijn eventueel de op-
lossingen daarvoor? 

285 
De prevalentie van psychische 
stoornissen in de jeugdgevangenis 
'Nieuw Vosseveld' — vooronder-
zoek 
drs. E Bulten 

Supervisie:drs. P.3. Geerlings (Uni-
versiteit van Amsterdam, Vakgroep 
Psychiatrie AZUA) 
Aanteiding: Penitentiaire inrichtin-
gen lijken in toenemende mate ge-
confronteerd te worden met gedeti-
neerden met psychische stoornis-
sen. Deze verondersteiling is echter 
niet gebaseerd op relatief deugde-
lijk epidemiologisch onderzoek. 
Zulke gegevens zijn belangrijk, 
enerzijds om op basis daarvan het 
interne hulpverlenings- en begelei-
dingsbeleid beter vorm te laten krij-
gen, anderzijds om de consequen-
ties van deze ontwikkeling in het 
kader van de samenleving tussen 
Justitie en WVC daarop te baseren. 
Doelstelling:Zicht te krijgen op het 
voorkomen en de spreiding van 
psychosociale problemen en psy-
chische stoornissen binnen de po-
pulatie van Nieuw Vosseveld. De 
op basis van dit vooronderzoek ver-
kregen resultaten kunnen aanlei-
ding zijn tot het formuleren van hy-
pothesen voor een vervolgonder-
zoek. 
Opzet: Het onderzoek is exploratief 
van aard en wordt geplaatst binnen 
een ontwikkelingspsychologisch 
kader. De psychische stoornissen 
zullen geclassificeerd worden 
d.m.v. D.S.M.-III-(R)-classificatie-
systeem. De in dit vooronderzoek 
gebruikte onderzoeksinstrumenten 
warden [evens getoetst op hun 
bruikbaarheid binnen penitentiaire 
settingen. 

286 
ABP-strafzaak 
dr. H.G. van de Bunt 

Supervisie: prof. mr . T.M. Schalken 

(Vrije Universiteit Amsterdam, In-
stituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie). 
Aanleiding: De inmiddels afgeslo-
ten ABP-strafzaak markeert, met de 
strafzaak tegen Slavenburg, een op-
merkelijke episode waarin sprake 
is, of is geweest, van een verhoogd 
Traudebewustzijn'. De afronding 
van deze zaak is een geschikt mo-
ment am een studie te beginnen 
naar dit in crimineel-politiek en cri-
minologisch opzicht belangwek-
kende proces. 
Probleemstelling:Enkele strafrecht-
wetenschappers hebben uit de pro-
cessen tegen Uniser, Slavenburg en 
ABP de conclusie getrokken dat het 
strafrecht voor dit soon complexe 
zaken niet meer geschikt is. Deze 
conclusie is naar de mening van de 
onderzoeker te voorbarig : hoewel 
'sturing' en 'prioriteitstelling' juist 
bij onderzoeken in dit soon zaken 
noodzakelijk zijn, lijken de onder-
zoeken juist te laboreren aan het 
ontbreken van 'sturing' en 'priori-
teitstelling'. De veronderstelling 
van de onderzoeker is dat in een 
politiek-gevoelige zaak als de ABP-
affaire het onderzoek sterk afhan-
kelijk is van de sociaal-politieke, de 
juridische en organisatorische con-
text. 
Opzet: Reconstrueren van de zaak 
met behulp van de meest nauw be-
trokkenen. Interviews met opspo-
ringsambtenaren en justitiefunctio-
narissen. Bestudering van docu-
menten (Mfr. dagjournaal van de 
recherche). Frequent beroep doen 
op een te formeren 'klankbord-
groep' bestaande uit ervaren re-
chercheurs die op enigelei wijze bij 
het onderzoek betrokken zijn ge-
weest. 

287 
Zelfcontrole voor drugsverslaarde 
gedetineerden 
mr. E.A.S.M. Cramer 

Supervisie: dr. G.M. Schippers 
(Katholieke Universiteit Nijmegen, 
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Vakgroep Klinische Psychologie en 
Persoonlijkheidsleer). 
Aanleiding en doe!: In de nota 
`Dwang en drang in de hulpverle-
fling aan verslaafden' (WVC en 
Justitie, 1988) wordt gesteld dat er 
altijd mensen met verslavingspro-
blemen zullen zijn, die zich niet on-
der behandeling stellen. De onder-
zoekster stelt daar tegenover dat 
bekend is dat een aantal mensen uit 
die groep verslaafden in staat mag 
worden geacht op eigen houtje zich 
van zijn verslaving te bevrijden. 
Veelal is dat echter pas het geval na 
verloop van enige jaren en nadat zij 
meermalen in een penitentiaire in-
richting opgesloten zijn geweest. 
Uit het oogpunt van speciale pre-
ventie zou het daarom wenselijk 
zijn wanneer drugsverslaafden tij-
dens hun detentieperiodes niet al-
leen op een eventuele behandeling, 
maar ook op een mogelijk spontaan 
herstel zouden kunnen worden 
voorbereid. Een van de middelen 
waarmee men dit zou kunnen 
trachten te bereiken, is het aan hen 
verstrekken van een zelfhulp-in-
structiepakket. 
Werkwijze: Het onderzoek valt in 
twee fasen uiteen. Eerst zal op basis 
van een gerichte informatie-verza-
meling een voorlopige tekst moeten 
worden opgesteld en vervolgens zal 
deze tekst op haar bruikbaarheid 
dienen te worden getoetst. Doel 
van het langs deze weg te ontwikke-
len voorlichtingsinstrument is dus: 
verspreiding van kennis die een 
(gedetineerde) drugsverslaafde van 
pas zal kunnen komen bij een po-
ging om op eigen kracht te gaan 
ontwennen. Een onderwerp waar-
aan in dat bestek zeker aandacht 
zal worden besteed, is het zelf op-
stellen en het uitvoeren van een met 
de eigen mogelijkheden rekening 
houdend zelfcontrole-programma. 

288 
Strategieen van misdaadbestrij-
ding in de 19e en 20e eeuw — voor-
onderzoek 
prof mr. S. Faber en dr. S. van 
Ruller 

Supervisie: prof. mr . T.M. Schalken 
(Vrije Universiteit Amsterdam, In-
stituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie). 
Achtergrond: Sinds ongeveer 1970 
wordt de Nederlandse samenleving 
steeds dringender geconfronteerd 
met problemen van criminaliteit en 
rechtshandhaving. In historisch 
perspectief kunnen wij spreken van 
een toename van massaal gepleeg-
de, relatief lichte criminaliteit ter-
wijl op het gebied van de zware cri-
minaliteit een verhoogde organisa-
tiegraad en internationalisering 
kan worden geconstateerd. De opt-
wikkeling van het strafrecht heeft 
geen gelijke tred gehouden met de-
ze groei van criminaliteitsproble-
men. Daarnaast is de altijd in het 
strafrecht aanwezige spanning tus-
sen waarde- en doelorientatie 
(rechtsbescherming versus instru-
mentalisme) in een nieuwe fase ge-
komen. In enkele rapporten ('Sa-
menleving en criminaliteit' en 
'Rechtshandhaving') worden aan-
bevelingen gedaan om de gesigna-
leerde problemen tegemoet te tre-
den. Deze rapportages zijn teke-
nend voor de tendensen die zich in 
de jaren zeventig en tachtig zijn 
gaan aftekenen: nadruk op be-
drijfsmatigheid en centrale sturing 
van het strafrechtelijk vervolgen en 
nadruk op bestuurlijke preventie. 
Vraagstelling: De vraag luidt welke 
probleemanalyses en misdaadbe-
strijdingsstrategieen er in het verle-
den (sinds ongeveer 1800) zijn ge-
hanteerd (geplaatst tegen de ach-
tergrond van het spanningsveld van 
rechtsbescherming en instrumenta-
lisme). 
Opzet: Gezien de aard van het on-
derwerp zal het onderzoek geheel 
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bestaan uit bestudering van publi-
katies en archivalia. 

289 
Posities, houdingen en perspectie-
ven van probleemjongeren 
drs. H.R. Ferwerda 

Supervisie: dr. F.P.H. Dijksterhuis 
en dr. LA. Nijboer (Rijksuniversi-
teit Groningen, Vakgroep Crimino-
logic). 
Achtergrond: flit onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekpro-
gramma 'Onderwijs en Delinquen-
tie', waarin centraal staat de alge-
mene vraag naar de aard van de 
reeds aangetoonde relatie tussen 
functioneren op school en vertonen 
van delinquent gedrag. Ter beant-
woording daarvan is longitudinaal 
onderzoek nodig. 
Opzet:Uit het longitudinale onder-
zoekspanel 'Onderwijs en Delin-
quentie' dat 500 leerlingen omvat, 
is een deelpanel van 78 jongens met 
school- en opvoedingsproblemen 
geselecteerd. flit panel wordt gedu-
rende drie jaar jaarlijks via diepte-
interviews gevolgd, teneinde de le-
vensgeschiedenissen van de deelge-
noten in kaart te brengen. Als on-
derdeel van het hoofdpanel komen 
van deze geselecteerde probleem-
jongens ook kwantitatieve gege-
yens boven tafel waardoor vergelij-
king met bun leeftijdgenoten moge-
lijk blijft. 
Publikaiie: Er is een verslag gepu-
bliceerd naar aanleiding van de 
eerste ronde (RUG, 1988). 

290 
Homomoord (vooronderzoek) 
drs. F. van Gemert 

Supervisie: dr. G. Hekma en dr. .I. 
Verrips (Universiteit van Amster-
dam, Werkgroep Homostudies en 
Vakgroep Euromed). 
Achtergrond: Naast anti-homosek-
sued geweld in de vorm van de zgn. 
'potenrammerij' staat de daarvan te 
onderscheiden homomoord. In het 
eerste geval gaat het om gericht ge- 

weld tegen homoseksuelen, bij ho-
momoord hebben wij te maken met 
het aanknopen van een seksuele re-
latie tegen een financiele vergoe-
ding waarbij deze relatie vervol-
gens uit de hand loopt. De slachtof-
fers van homomoord zijn vrijwel 
steeds oudere mannen; de daders 
zijn doorgaans jongeren van bui-
tenlandse afkomst (vaak niet-Euro-
pees), ze zijn zelden zelf homosek-
sueel, meestal wel sociaal ontwor-
teld - aldus een voorlopige indruk. 
Opzet:Aangezien onduidelijk is om 
hoeveel zaken het gaat is aan de on-
derzoeker verzocht in eerste instan-
tie als 'pilot study' een korte be-
schrijvende studie te doen op basis 
van strafdossiers aangaande ho-
momoorden. De centrale vragen 
daarbij zijn dus: hoeveel gevallen 
hebben zich onder welke omstan-
digheden voorgedaan en wat is het 
pad geweest dat tot de fatale ont-
knoping van de relatie leidde? 

291 
Relaties van vermiste personen - 
le fase 
drs. E.W.M. de Jong c.a. 

Supervisie: dr. .1. van den Bont en 
drs M.M. Splinter (Rijksuniversi-
teit Utrecht, Vakgroep Klinische 
Psychologie en Wetenschapswin-
kel Sociale Faculteit). 
Achtergrond: Elk jaar verdwijnen 
mensen op onduidelijke wijze uit 
hun omgeving. De mensen die 
nauw betrokken zijn bij deze perso-
nen blijven vertwijfeld achter met 
vele vragen. Ook wanneer de ver-
miste weer terugkeert naar zijn ou-
de omgeving, zijn problemen te ver-
wachten bij de relaties van deze 
persoon. Literatuur ontbreekt over 
de specifieke problematiek van 
'achterblijvers' van vermiste perso-
nen. Systematisch onderzoek naar 
een dergelijke, mogelijk traumati-
sche ervaring, is in Nederland 
nooit uitgevoerd. Oak is nog nooit 
systematisch onderzocht hoe poli-
tic en hulpverlenende instanties op 
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de problemen van deze groep in-
springen. 
Vraagstelling: Aan bod komen on-
der andere de volgende vragen. De 
omvang van de groep vermisten in 
Nederland, de duur van de vermis-
sing, de geografische spreiding bin-
nen Nederland? In hoeverre is er 
sprake van een specifieke proble-
matiek (psychosociaal/psychoso-
matisch/praktisch) onder de groep 
'relaties van vermisten'? In hoever-
re komt de bestaande hulpverle-
ning (Algemeen Maatschappelijk 
Werk, politic, huisarts) tegemoet 
aan de problemen van deze groep? 
Opzet: Peiling op gezette tijden bij 
een aantal hoofdbureaus van de ge-
meentepolitie en de 16 districtbu-
reaus van de rijkspolitie in Neder-
land. Afnemen van gestructureerde 
enquetes onder relaties van vermis-
te personen. 

292 
Drugshandel en drugsbestrijding, 
fase 1 
drs. D.J. Korf 

Supervisie:drs. P.D.A. Cohen (Uni-
versiteit van Amsterdam, Coordi-
nator gemeentelijk drugsonder-
zoek). 
Probleemstelling: De nationale en 
internationale politick stelt zich ten 
doe met allerlei middelen de han-
del in illegale drugs te bestrijden. 
Er worden gigantische bedragen 
geinvesteerd in de internationale 
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 Nederlandse beleid pragma-
tischer van aard. Men heeft geko-
zen voor een opzet waarbij de na-
druk ligt op het doorbreken c.q. 
voortdurend frustreren van structu-
rele in-, aan- en doorvoerlijnen, zo-
dat de internationale handel hier 
minder goed vaste grond onder de 
voeten krijgt of behoudt. Amster-
dam heeft een centrale plaats ge- 

kregen binnen deze drugsbestrij-
ding. Wetenschappelijk onderzoek 
op het terrein van de illegale drugs-
markt heeft zich tot nu toe volledig 
gericht op de vraagzijde: de gebrui-
ker; aan de beurt is thans de aan-
bodzijde: de handelaars. Het on-
derzoek betreft de structuur van de 
illegale distributie van heroine, co-
caine, amfetamine en bepaalde ge-
neesmiddelen in en vanuit Amster-
dam en de invloed die uitgaat van 
de diverse drugsbestrijdingsstrate-
gieen op deze illegale distributie. 
Vraagstellingen: Welke niveaus van 
drugshandel zijn op de illegale 
drugsmarkt te onderscheiden? Op 
welke wijze staan deze niveaus in 
onderling verband met elkaar? 
Welke typen ondernemingen zijn 
aan de aanbodzijde van de illegale 
drugsmarkt te onderscheiden? 
Welke functies zijn binnen de dis-
tributie van illegale drugs te onder-
scheiden? Door wie (welke groe-
pen) worden deze functies vervuld? 
Welke monodrugsmarkten zijn bin-
nen de illegale drugshandel te on-
derscheiden? Welke polydrugs-
markten zijn binnen de illegale 
drugshandel te onderscheiden? Op 
welke wijze en in welke mate wordt 
de distributie van illegale drugs 
beinvloed door drugsbestrijdings-
maatregelen? Welke maatregelen 
treffen handelaars ten opzichte van 
drugsbestrijders ter beveiliging van 
hun illegale drugshandel? Welke 
onbedoelde effecten gaan er uit van 
activiteiten van de drugsbestrij-
dingsorganen? 
Opzet: In de hier aan de orde zijnde 
eerste fase van het onderzoek ligt 
de nadruk op literatuurstudie, dos-
sieranalyse,interviews met deskun-
digen en zal een begin gemaakt 
worden met het veldonderzoek. 
Voor de tweede en derde fase van 
het onderzoek zal een beroep wor-
den gedaan op internationale fond-
sen. 
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293 
Politieke geweld in Nederland 

Supervisie: prof. dr. A.J.F. Kftbben 
(Rijksuniversiteit Leiden, COMT) 
Uitgangspunt en doe!: Sinds 1970 
heeft zich bier te lande eon reeks 
politieke aanslagen voorgedaan, 
waarvan de treinkapingen in 1975 
en 1977 slechts de meest spectacu-
laire zijn. Vat men de term 'politick 
geweld' ruim op en denkt men 
daarbij niet enkel aan politick ge-
weld tegen personen, maar ook te-
gen zaken, dan is zulk geweld wel-
haast aan de orde van de dag. In dit 
onderzoek werd de aandacht uit-
sluitend gericht op politick geweld 
(of dreiging daarmee) van inheem-
se herkomst. Verder is het van stra-
tegische aard: het wil nagaan welke 
omstandigheden in het Nederland 
van nu grotere of kleinere groepen 
ertoe brengen politick geweld toe te 

passen of te overwegen dat te doen. 
Hypothesen: De eerste is wat ge-
noemd wordt de 'keerzijde van de 
medaille-hypothese': volgens deze 
is het gebruik van politick geweld 
een uitvloeisel van de zozeer toege-
nomen vrijheid van en in de samen-
leving. Daartegenover staat de hy-
pothese die ervan uitgaat dat poli-
tiek geweld voortkomt uit het uit-
zichtloze karakter van geweldloze 
middelen. Overigens is een verkla-
ringsmodel waarin beide hypothe-
sen een rol spelen zeer we! denk-
baar. Tegen de achtergrond van de-
ze hypothesen is het verder van be-
lang te onderzoeken wat het feite-
lij k effect is van geweldgebruik: be-
reiken de actievoerders daarmee 
hun doe!, en welke zijn de onbe-
doelde neven-effecten? 
Thearetisch kader: Voor dit onder-
zoek meent men met vrucht gebruik 
te kunnen maken van de zgn. Re-
source Mobilization Approach 
(RM). De RM-benadering concen-
treert zich op de wijze waarop poli-
tiek-georienteerde groepen 'hulp-
bronnere mobiliseren en integreren 
in strategieftn om bun eisen gereali- 

seerd te krijgen. In het RM-per-
spectief is het mobiliseren van 
hulpbronnen de basis voor machts-
uitoefening en daarmee de voor-
waarde tot succes. Tegen deze ach-
tergrond wordt beoogd het ge-
weldsgebruik door activisten te 
analyseren, nl, als een middel waar-
van contestanten in een in menig 
opzicht 'resource-arme' positie me-
nen dat het bun in de strijd op zeker 
moment behulpzaam kan zijn. 
Werkwyze: Inventarisatie van de 
politieke acties in Nederland sinds 
1980, waarbij zich bewust instru-
menteel gebruik van geweld heeft 
voorgedaan; selectie voor nadere 
geweldsstudies van vier groepen 
die zulk geweld hebben toegepast; 
analyse van schriftelijke produkten 
van en over actievoerders, gesprek-
ken met aanhangers en andere in-
formanten. 

294 
Justitiele bemoeienis met (sek-
suele) kindermishandeling 
mr. drs. A. van Montfoort 

Supervisie: prof. dr. H. Baartman 
en prof. dr. J. Doek (Vrije Universi-
teit Amsterdam, Faculteiten der 
Psychologie en Pedagogische We-
tenschappen en der Rechtsgeleerd-
heid).. 
Aanleiding: Lange tijd is in de lite-
ratuur de opvatting overheersend 
geweest dat hi] lichamelijke kinder-
mishandeling justitieel ingrijpen 
slechts in uiterste gevallen diende 
plaats te vinden. Voor seksuele kin-
dermishandeling is thans deze op-
vatting verlaten. Er ligt veel meer 
nadruk op inschakelen van politie 
en het strafrecht dan voorheen toen 
de nadruk meer lag op vrijwillige 
hulpverlening aan kind en ouders. 
Vraagstelling: Wat zijn de kenmer-
ken van vermoedelijke gevallen van 
lichamelijke en seksuele kindermis-
handeling, die bekend worden bij 
de politic en hi] de Raad voor de 
Kinderbescherming? Hoe verloopt 
de selectie van zaken door deze in- 
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stellingen en door resp. het O.M. en 
de rechter? Welke factoren verkla-
ren de feitelijke selectie? Hoe ver-
houden zich strafrechtelijke en ci-
vielrechtelijke interventies? Welke 
knelpunten doen zich voor bij de 
afhandeling van zaken door justi-
tiele instellingen? 
Opzet: Het onderzoek beperkt zich 
tot het werkgebied van een Raad en 
de gegevens van een politiekorps : 
Rotterdam. Als methode van on-
derzoek wordt voornamelijk ge-
werkt met dossier-analyse, waar 
nodig aangevuld met vraaggesprek-
ken met betrokken functionarissen. 

295 
'Ueberschuldung' in het West-
duitse vennootschapsrecht 
mr. G. Noordraven 

Supervisie:prof. mr. J.M.M. Maey-
er (Katholieke Universiteit Nijme-
gen, Van der Heyden Instituut) 
Aanleiding: Tijdens de parlemen-
taire behandeling van de tweede en 
de derde misbruikwet heeft de Mi-
nister van Justitie toegezegd zich te 
beraden over de vraag of de West-
duitse 'Ueberschuldungs'-regeling 
een voor misbruikbestrijding aan te 
bevelen instrument is. Hij heeft 
daaraan verbonden de toezegging 
dit beraad te zullen voeren op basis 
van een extern te verrichten onder-
zoek. 
Omschrijving: Van 'Ueberschul-
dung' is sprake indien het vermo-
gen van een vennootschap zodanig 
is dat de activa niet meer toerei-
kend zijn om de passiva te dekken. 
De grootste moeilijkheid bij het 
controleren op de toestand van 
'Ueberschuldung', vormt de waar-
dering van de activa van de ven-
nootschap in kwestie. 
Werkwijze: In het te verrichten on-
derzoek zullen eerst de doelstellin-
gen en de achtergronden van de re-
geling van de 'Ueberschuldung' 
worden beschreven. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de plaats die 
de regeling inneemt in de moderne 

opvattingen over het insolventie-
recht. Daarna zal worden bekeken 
hoe de regeling in de praktijk blijkt 
te functioneren. Het onderzoek zal 
zich toespitsen op de waarderings-
problematiek, die in de Bondsrepu-
bliek wordt gezien als het grootste 
struikelblok daarbij. 

296 
Het vluchtverhaal in de asielpro-
cedure — le fase 
drs. A. Ramdas 

Supervisie: prof. T.A. van Dijk 
(Universiteit van Amsterdam, Insti-
tuut voor Algemene Literatuurwe-
tenschap, Afdeling Tekstweten-
schap). 
Probleemstelling: In dit onderzoek 
zal de problematiek rond het Ne-
derlandse toelatingsbeleid van 
asielzoekers uit de derde wereld in 
de periode 1982-1987 worden ge-
analyseerd aan de hand van con-
cepten uit de ideologie- en vertoog-
theorie. De volgende vragen komen 
onder andere aan de orde. In hoe-
verre kan de legale procedure om-
trent de erkenning van vluchtelin-
gen worden opgevat als een discur-
sief proces dat tot doel heeft de 
'aannemelijkheid' van het vlucht-
verhaal van vreemdelingen vast te 
stellen? Welke zijn de uitgangspun-
ten van het Nederlandse toelatings-
beleid ten aanzien van individuele 
asielzoekers? In hoeverre is er in 
bovengenoemde periode sprake 
van een systematische 'verscher-
ping' van het toelatingsbeleid, aan 
welke beleidsmatregelen is dat te 
merken en hoe zijn die gemoti-
veerd? 
Methoden: Combinatie van de lo-
kale en globale analyse uit de tekst-
wetenschap en de zgn. 'articulatie-
methode' uit de ideologie-theorie. 
Materiaal:Het te bewerken materi-
aal (de `teksten) zal wat betreft het 
erkenningsproces bestaan uit (1) de 
wetten en regels terzake (2) de alge-
mene ambtsberichten over de poli-
tieke toestand in de herkomst- en 
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buurlanden van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en (3) archief-
materiaal van de Adviescommissie 
Vreemdelingenzaken. Wat betreft 
het toelatingsproces zal het materi-
aal bestaan uit de jaarlijkse minis-
teriele beleidsnota's aan de Tweede 
Kamer (1982-1987) en de persbe-
richten inzake het vluchtelingenbe-
leid. Daarnaast zullen er open in-
terviews worden gehouden met 
sl e utel in formante n. 

297 
Beginselen interregionaal straf-
recht 
prof mr. TM. Schalken en dr. E.J. 
Hofstee (Universiteit van Amster- 
dam, Vakgroep Strafrecht) 

Aardeiding: Er doen zich in de 
praktijk in toenemende mate pro-
blemen voor hi] de bestrijding van 
de grenzen van de drie landen van 

het Koninkrijk overschrijdende cri-
minaliteit (drugs, fraude). 
Vraagstelling: In welk opzicht is het 
wettelijk kader voor de diverse be-
slissingen die door politie, Open-
baar Ministerie, rechter en admini-
stratie warden genomen ontoerei-
kend? Verdient het aanbeveling tot 
regeling bij Rijkswet te komen en 
hoe zou die kunnen warden inge-
richt? 
Opzet: Inventarisatie en analyse 
van de (ongepubliceerde) rechter-
lijke beslissingen in de drie landen 
van het Koninkrijk, en geselecteer-
de rondvraag bij de opsporings-, 
vervolgings- en uitvoeringsinstan-
ties naar specifieke praktijkproble-
men door middel van vragenlijsten. 
Bestudering van het bestaande wet-
telijke instrumentarium en de ter 
zake doende internationale verdra-
gen. 

298 
De prestatie van de uitgever in de 
informatiemaatschappij 
mr. W.J. Soetenhorst 

Supervisie: prof. mr . F.W. Groshei- 
de (Rijksuniversiteit Utrecht, Mo- 

lengraaff lnstituut voor Privaat-
recht). 
Aanleiding: De prestatiebescher-
ming van de producenten van cul-
tuurprodukten heeft zich in de laat-
ste jaren in het middelpunt van de 
belangstelling geplaatst. Het gaat 
daarbij dus om de producenten ge-
luid- en beelddragers, omroeporga-
nisaties en uitgevers van boeken. 
De prestatie van de uitgever kan op 
tweeerlei wijze beschermd worden. 
De eerste methode bestaat uit een 
indirecte bescherming via het over-
eenkomstenrecht en het recht van 
de oneerlijke mededinging (nadruk 
op de rol van de rechter in geval 
van het mededingingsrecht en op 
de wil vai) de partijen hi] het over-
eenkomstenrecht). De tweede me-
thode van bescherming kent daar-
entegen een zelfstandig uitgevers-
recht in de vorm van een zgn. nabu-
rig recht (verwant aan het auteurs-
recht). Bij de ontwikkeling van in-
directe, afgeleide tot di recte, 'eigen 
recht' bescherming, die zich heeft 
voorgedaan t.a.v. de hierboven als 
eerste drie genoemde producenten 
van cultuurprodukten, blijft de uit-
gever achter. Reden hiervoor was, 
dat zijn positie voldoende be-
schermd leek langs de weg van het 
contractenreeht en het mededin-
gingsrecht. 
Doe!: Rechtsvergelijkend onder-
zoek naar de twee genoemde be-
schermingsmethoden. De uit het 
onderzoek voortvloeiende resulta-
ten omtrent het functioneren van 
deze beide methoden worden ver-
volgens getoetst aan de rol van de 
uitgever op dit moment en de te 
verwachten rol die de uitgever zal 
gaan spelen in de informatie-maat-
schappij van de jaren negentig. 
Vraagstelling: De centrale vraag is, 
of de op dit moment internationaal 
overheersende indirecte methode 
van bescherming van de uitgever 
voldoende in de beschermingsbe-
hoefte van de uitgever-industrie 
voorziet, en zo ja, in hoeverre dit 
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contracten- en mededingingsrecht 
voldoende flexibel is om ook in de 
toekomst toereikend te kunnen 
functioneren. 

299 
Gerechtelijk vooronderzoek 
prof mr. P.J.P. Tak (Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Faculteit 
der rechtsgeleerdheid). 

Achtergrond: De Commissie her-
ijking Wetboek van Strafvordering 
heeft tot taak te adviseren over de 
vraag of de regeling in het WvSv in-
zake het gerechtelijk vooronder-
zoek moet worden herzien, in het 
bijzonder wat betreft het aantal ge-
vallen waarin thans instelling daar-
van voorwaarde is voor toekenning 
aan het O.M. van de bevoegdheid 
om bepaalde handelingen te ver-
richten. De mogelijkheden om het 
gerechtelijk vooronderzoek terug te 
dringen (het aantal) wordt onder-
zocht, alsmede de consequenties 
daarvan voor de positie van de 
rechter-commissaris. 
Vraagstelling: Aan bod komen o.a. 
de volgende vragen. Wat is de 
structuur van het gerechtelijk voor-
onderzoek? Welke autoriteit(en) is 
(zijn) met dit onderzoek belast? 
Kan de rechter in het vooronder-
zoek ook ambtshalve bevoegdhe-
den uitoefenen en zoja, welke? Wat 
is de rechtspositie van de verdachte 
in het vooronderzoek, welke rechts-
middelen staan de verdachte ter be-
schikking en heeft de verdachte de 
bevoegdheid om bepaalde onder-
zoekshandelingen uit te lokken? 
Welke mogelijkheden bestaan er 
om procedurefouten, begaan in het 
vooronderzoek, te herstellen? 
Opzet: Het rechtsvergelijkend on-
derzoek moet zich in ieder geval 
uitstrekken tot de Bondsrepubliek 
Duitsland, Frankrijk, Belgie en/of 
Engeland. 

300 
Sanctiestelsels in lidstaten van de 
Raad van Europa — 2e fase 
prof mr. P.J.P. Tak (Katholieke 
Universiteit Nijmegen, faculteit 
der rechtsgeleerdheid). 

Aanleiding:Deze rechtsvergelijken-
de studie wordt verricht op verzoek 
van de International Penal and Pe-
nitentiary Foundation. De eerste 
fase van de studie werd in 1988 ge-
publiceerd bij Kluwer Law and 
Taxation, co-auteur was drs. A.M. 
van Kalmthout. Voor de tweede fa-
se heeft de I PPF geen geld meer be-
schikbaar. 
Opzet: In de tweede fase zullen 
naast het sanctiestelsel van Neder-
land, ook de strafstelsels van Bel-
gie, Luxemburg, Oostenrijk, Italie, 
Ierland, het Verenigd Koninkrijk 
en de Bondsrepubliek Duitsland 
behandeld worden. 
Doe!: In ieder land van de Raad 
van Europa wordt gestreefd naar 
vernieuwingen in het sanctiestelsel 
waarbij als een van de doelen het 
terugdringen van de korte vrij-
heidsstraf is geformuleerd. Neder-
land heeft vanwege het liberale 
strafrechtelijke klimaat een voor-
beeldfunctie gevormd voor de lid-
staten. Grote aandacht bestaat er in 
het buitenland voor voorstellen op 
het terrein van het sanctierecht in 
Nederland. Dit klemt temeer voor 
zover het betreft de toekomstige 
wetgeving inzake de straf van onbe-
taalde arbeid. In een aantal te be-
handelen landen zijn voorstellen 
van wet inzake de dienstverlening 
in voorbereiding, onder andere in 
Noorwegen, Finland, Belgie en Ita-
lie. 

301 
Evaluatie van wetgeving (hoofdon-
derzoek) 
drs. H.B. Winter 

Supervisie: prof. mr . M. Scheltema 
(Rijksuniversiteit Groningen, Vak-
groep Bestuursrecht en Bestuurs-
kunde). 
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Aanleiding: De Minister van Justi-
tie nam in 1985 een aangenomen 
motie over die stelde dat het aanbe-
veling verdient de bestuurlijke en 
maatschappelijke effecten van be-
staande regelgeving regelmatig te 
bezien. De ter zake geformuleerde 
vragen legde de Minister van Justi-
tie ter advisering voor aan de Inter-
departementale Commissie voor de 
Harmonisatie van Wetgeving 
(ICHM), die vervolgens C.a. na 
overleg met het WODC oordeelde 
dat ter beantwoording van de be-
doelde vragen (voorbereidend) we-
tenschappelijk onderzoek geindi-
ceerd was. Met behulp van finan-
ciele steun van de Commissie Pro-
gramma Evaluatie (Ministerie van 
O&W) is toen een vooronderzoek 
tot stand gekomen met als doel cri-
teria vast te stellen voor situaties 
waarin evaluatie-onderzoek zinvol 
kan zijn en aanbevelingen te doen 
voor de meest wenselijke opzet van 
dergelijk onderzoek. De resultaten 
van dit vooronderzoek zijn gepubli-
ceerd in een Tussenrapport (RUG, 
1988). Op basis van de bevindingen 
ervan is een opzet voor een vervolg-
c.q. hoofdonderzoek tot stand ge-
komen. 
Doe! en vraagstelling: Het hoofdon-
derzoek bouwt wat dat betreft ge-
heel voort op het vooronderzoek, 
dat een eerste orientatie bedoelde 
te zijn naar aanleiding van de vra-
gen naar de hiervoor genoemde cri-
teria en aanbevelingen tegen de 
achtergrond van de vragen naar ge-
bleken uitvoerbaarheid, kosten en 
effecten van eerder ondernomen 
wetsevaluaties. 
Opzet: Er is voorzien in een voort-
gezette literatuurstudie betreffende 
theorie en methodologie van be-
leids- en wetsevaluaties; in dit ka-
der wordt ook een typologie van 
wetgeving ontwikkeld. Voorts 
wordt een aantal cases van afgeslo-
ten evaluatieprojecten bestudeerd. 
Deze projecten zijn geInventari-
seerd door middel van een in sa- 

menwerking met het WODC ge-
houden enquete bij alle departe-
menten. Overwogen wordt om in 
een later stadium een aantal sleu-
telpersonen te interviewen, ter aan-
vulling en toetsing van de dan ver-
kregen inzichten. 

Wachtende subsidie-aanvra-
gen 

302 
Juridische aspecten van voor-
keursbehandeling van vrouwen in 
het arbeidsproces 

Aanvrager: Werkgroep Vrouw en 
Recht, Rijksuniversiteit Groningen. 
Doe!: Het onderzoek beoogt ten 
eerste inzicht te verschaffen in de 
juridische toelaatbaarheid van de 
verschillende vormen van voor-
keursbehandeling en de verhou-
ding tussen de mate van feitelijke 
achterstand en de sterkte van de va-
riant van voorkeursbehandeling. 
Ten tweede zullen criteria ontwik-
keld en uitgewerkt worden aan de 
hand waarvan in een concreet geval 
de feitelijke achterstand vastgesteld 
kan worden. Tenslotte zullen bui-
tenlandse (wettelijke) systemen van 
voorkeursbehandeling getoetst 
worden op hun toepasbaarheid 
binnen een Nederlands (wettelijk) 
kader. 

303 
Reclassering in Nederland, 
1823-heden 

Aanvrager: Instituut voor Geschie-
denis, Rijksuniversiteit Groningen. 
Uit vooronderzoek kwam ander 
andere naar voren dat de behande-
ling van de delinquent gedurende 
de negentiende en twintigste eeuw 
in Nederland een ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. De reclasse-
ring, zo werd duidelijk, heeft daarin 
een belangrijke rol gespeeld. De 
vraag is alleen: wat was en is die rol 
precies? Wat was en wat is de maat-
schappelijke relevantie van de re- 
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classsering in de periode 1823-he-
den? Om deze vraag te beantwoor-
den is een veel nauwkeuriger on-
derzoek naar de ontwikkeling van 
de Nederlandse reclassering nood-
zakelijk. Zaken die daarbij aan de 
orde dienen te komen zijn onder 
andere: een machtspolitieke analy-
se van de reclassering; de relatie 
tussen de overheid en de reclasse-
ring; relatie rechterlijke macht-re-
classering; de verzuiling in de re-
classering; motieven van de reclas-
sering/reclasseerders; de sociale 
status van de reclasseerders; de 
contacten van de reclasseringsorga-
nisaties met het buitenland. 

304 
Tijdsrekening, datering en indivi-
dueel chronologisch besef bij Afri-
kanen 

Aanvrager: LIDESCO, Rijksuni-
versiteit Leiden. 
Doe!: De onderzoeksproblematiek 
centreert zich rond moeilijkheden, 
onduidelijkheden en wederzijds 
onbegrip tijdens de verhoren die de 
vreemdelingenpolitie afneemt van 
vluchtelingen die zich melden voor 
het verkrijgen van de status van 
(politiek) vluchteling. Aan het • 
voorgestelde onderzoek ligt de ver-
onderstelling ten grondslag dat met 
het vergroten en verspreiden van 
kennis en begrip over het tijdsbesef 
van Afrikanen, dergelijke verhoren 
op een betere manier kunnen wor-
den gevoerd en toegespitst op de 
werkelijk reden van aanvraag. 

305 
Herziening wetgeving zware ze- 
dendelicten en het probleem van 
seksueel geweld in partnerrelaties 

Aanvrager: Universiteit van Am-
sterdam, Faculteit der Pedagogi-
sche, Andragogische en Onderwijs-
kundige Wetenschappen. 
Doe!: Van de kernbegrippen (zoals: 
ontuchtige handelingen, dwang, 
seksueel geweld e.d.) wordt een be-
paalde betekenis aangenomen, ter- 

will systematische informatie over 
de juistheid hiervan vooralsnog 
ontbreekt. Op dit moment ont-
breekt systematische informatie 
over het verloop van de strafrechte-
lijke benoemingsprocessen door de 
(justitiele en hulpverlenende) auto-
riteiten, die beroepsmatig te maken 
krijgen met situaties van 'seksueel 
geweld'. Deze informatie is nodig 
voor de rationalisering van het be-
leidsproces. Aan de hand daarvan 
kan men immers pas nagaan of de 
veronderstellingen over de huidige 
praktijk zoals geuit in de Memorie 
van Toelichting bij het wetsvoorstel 
van november 1988 tot wijziging 
van enige bepalingen betreffende 
zware zedendelicten, ook opgaan. 
Voorts is deze informatie nodig om 
na te gaan of en in hoeverre de 
voorgestelde wetswijzigingen ook 
een bijdrage leveren aan de veran-
dering van deze praktijk in de be-
oogde richting. 
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Jaarverslag ACEWO 1988-1989 

De ACEWO in haar nadagen 

Verzoeken, adviezen en besluiten 

In de verslagperiode kwam de ACEWO drie maal 
in vergadering bijeen. Ter tafel kwamen in totaal 37 
subsidieverzoeken, waarvan er 27 betrekking hadden 
op nieuw te starten onderzoek, 6 op de organisatie 
van een congres, 2 op een studiereis en nog eens 2 op 
een publikatie. 

Het aantal aan de Minister van Justitie uitgebrachte 
adviezen bedroeg in totaal 34; ten aanzien van 3 
verzoeken is de beoordeling opgeschort in afwachting 
van verzochte nadere informatie. Van die 34 adviezen 
waren er 18 positief en 16 negatief; in vrijwel alle 
gevallen werd het advies door de Minister overge-
nomen. Zie verder het `Overzicht van de behandelde 
subsidieverzoeken' aan het slot van dit verslag. Voor 
belanghebbenden en belangstellenden bestaat de 
mogelijkheid een kopie van de diverse adviezen op te 
vragen bij het secretariaat van de ACEWO. 

Ten behoeve van de begeleiding van het onderzoek 
Psychische stoornissen in 'Nieuw Vosseveld" werd 
een commissie ingesteld onder voorzitterschap van 
prof. dr. N.W. de Smit. 

Hoe verder met de ACEWO? 

Per 1 mei 1989 liep formeel de tweede termijn van 
de ACEWO af. Zij zal hoogstwaarschijnlijk niet in de 
huidige samenstelling en met de bestaande taakop-
dracht opnieuw voor een periode van vier jaar 
worden ingesteld. 

Er bestaan ten departemente plannen tot herstruc-
turering van het wetenschappelijk werk, waarbij 
[evens gestreefd wordt naar een forse uitbreiding van 
het betreffende budget, zodat naast subsidie-
onderzoek meer financiele ruimte zal komen voor 
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echt opdracht-onderzoek (dat wil zeggen initiatief 
intern, uitvoering extern, begroting inclusief 
'overhead' en BTW, intensieve begeleiding). Tevens 
zal daarbij een integratie van de programmering van 
het interne (WODC-) en het externe onderzoek tot 
stand worden gebracht. Ten behoeve van deze totale 
wetenschappelijke inspanning zal een programme-
ringscollege van hoog niveau worden ingesteld, 
waarin de ACEWO op een of andere wijze zal 
opgaan. Men overweegt een paritair samengestelde 
commissie van (hoge beleids-)ambtenaren en univer-
sitaire vertegenwoordigers, en een thematisch 
opzetten van onderzoeksvelden, eventueel in combi-
natie met NWO en andere departementen. 

Al deze plannen verkeren nog in statu nascendi, 
onduidelijk is hoe en wanneer zij hun beslag zullen 
krijgen. De ACEWO spreekt gaarne de hoop uit dat 
in de toekomstige commissie de wetenschappelijke 
onafhankelijkheid van het onderzoek gehandhaafd 
blijft. In dit verband verdient het hares inziens 
overweging om twee commissies te formeren: een die 
bepaalt wat er onderzocht gaat worden (een beleids-
of themaplanningscommissie) en een die zich bezig-
houdt met de vraag aan wie er opdrachten zullen 
worden verstrekt - eventueel op basis van de 
uitkomsten van een inschrijvingsronde. 
Inmiddels verwacht de ACEWO dat haar tweede 
termijn zal worden verlengd tot aan het moment 
waarop een herstructureringsplan tot uitvoering kan 
komen. Vanwege zijn vertrek bij het WODC zal dr. 
J.J.M. van Dijk in deze interimperiode worden 
vervangen door mevrouw dr. J. Junger-Tas, 
waarnemend hoofd WODC. 

Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken 

In dit overzicht komen achtereenvolgens aan de 
orde de subsidieverzoeken ten behoeve van onder-
zoeken, congressen, studiereizen 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 
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sprake van een voorlopig oordeel van de ACEWO 
aangaande een (concept)voorstel dat aan de subsidie-
verzoeker schriftelijk kenbaar is gemaakt. Gegevens 
omtrent het onderzoekplan van een 
subsidie-aanvrager treft men aan in voorgaand 
overzicht van ACEWO-onderzoek. 
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Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken van 1 juli 1988 tot 1 juli 
1989 
(in volgorde van behandeling) 

Titel (verzoeker) Advies 	Besluit 
ACEWO 	MvJ 

Onderzoeken: 
1. Politiek geweld in Nederland (COMT, 	inwilligen 	cf. advies 

Rijksuniversiteit Leiden) 
2. Psychische stoornissen in 'Nieuw 	 inwilligen 	cf. advies 

Vosseveld' (Vakgroep Psychiatrie AZUA, 
Universiteit van Amsterdam) 

3. Sociaal netwerk harddruggebruikers 	afwijzen 	cf. advies 
(Transferbureau van de Rijksuniversiteit 
Limburg) 

4. Ueberschuldung (Van der Heijden 	 inwilligen 	cf. advies 
Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen) 

5. Druggebruikers in detentie (Vakgroep 	afwijzen 	gedeeltelijk 
Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer, 	 ingewilligd 
Katholieke Universiteit Nijmegen) 

6. Juridische afhandeling vermoede 	 afwijzen 	cf. advies 
zedendelicten met minderjarigen (Willem 
Pompe Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht) 

7. Identificatieproblemen in de diagnostiek 	afwijzen 	cf. advies 
(particuliere aanvrager) 

8. Zelfcontrole drugsverslaafde 	 inwilligen 	cf. advies 
gedetineerden (Vakgroep Klinische 
Psychologie en Persoonlijkheidsleer, 
Katholieke Universiteit Nijmegen) 

9. Homomoord (Faculteit der Politieke en 	gedeeltelijk 	cf. advies 
Sociale Wetenschappen, Universiteit 	 inwilligen 
Nijmegen) 
10. Maatschappelijke context 	 gedeeltelijk 	op termijn 
euthanasiebeslissingen (Vakgroep 	 inwilligen 	voorwaarde- 
Rechtsfilosofie en Rechtssociologie, 	 lijk inge- 
Rijksuniversiteit Groningen) 	 willigd 
11. ABP-strafzaak (Vakgroep Strafrecht en 
Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
— oorspronkelijk verzoek 	 gedeeltelijk 	cf. advies 

inwilligen 
— aanvullend verzoek 	 afwijzen 	cf. advies 
12. Vluchtverhaal (Instituut voor Algemene 	inwilligen 	cf. advies 
Literatuurwetenschap, Universiteit van 
Amsterdam) 
13. De prestatie van de uitgever in de 	 inwilligen 	cf. advies 
informatiemaatschappij (Molengraaff Instituut, 
Rijksuniversiteit Utrecht) 
14. Alleenstaand en lesbisch moederschap 	afwijzen 	cf. advies 
(Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie, 
Rijksuniversiteit Utrecht) 
15. Algemene regels administratief 	 afwijzen 	cf. advies 
procesrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vrije Universiteit Amsterdam) 
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16. Justitiele bemoeienis met (seksuele) 	inwilligen 	cf. advies 
kindermishandeling (Vakgroep Pedagogiek, 
Sectie Special° Pedagogiek, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
17. Strategiedn van misdaadbestrijding in de 	inwilligen 	cf. advies 
19e en 20e eeuw - vooronderzoek (Vakgroep 
Strafrecht en Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
18. Het notariaat tussen ambt en ondernemer afwijzen 	cf. advies 
(Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit 
van Amsterdam) 
19. Gerechtelijk vooronderzoek (Commissie 	inwilligen 	cf. advies 
Herijking Wetboek van Strafrecht) 
20. Georganiseerde criminaliteit (Faculteit der afwijzen 	cf. advies 
Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg) 
21. Sanctiestelsels (indirect: International 	inwilligen 	cf. advies 
Penal and Penitentiary Foundation) 
22. Voorkeursbehandeling van vrouwen 	brief aan 	- 
(Werkgroep Vrouw en Recht, Rijksuniversiteit indiener 
Groningen) 
23. Reclassering in Nederland, 1823 tot 	brief aan 	- 
heden (lnstituut voor geschiedenis, 	 indiener 
Rijksuniversiteit Groningen) 
24. Re!atlas van vermiste personen (Vakgroep gedeeltelijk 	cf. advies 
Klinische Psychologie en Wetenschapswinkel 	inwilligen 
Societe Faculteit, Rijksuniversiteit Groningen) 
25. Afhandeling verkrachtingszaken in de 	afwijzen 	cf. advies 
rechtszaal (Criminologisch instituut 'Bonger', 
Universiteit van Amsterdam) 
26. Tijdsrekening bij Afrikanen (LIDESCO, 	brief aan 	- 
Rijksuniversiteit Leiden) 	 indiener 
27. Open inrichting voor vrouwen (Sociale 	inwilligen 	cf. advies 
Faculteit Rijksuniversiteit Utrecht) 

Congressen 
1. VIllth International workshop on juvenile 	gedeeltelijk 	cf. advies 

criminology (WODC) 	 inwilligen 
2. Themis en Europa (Faculteit der 	 inwilligen 	cf. advies 

rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit 
Brabant) 

3. Samenwerking overheid en bedrijfsleven 	afwijzen 	cf. advies 
(BIL, Rijksuniversiteit Leiden) 

4. Toward a European response to terrorism cf. besluit 	inwilligen 
(AEGEE. Leiden) 

5. 100 jaar Internationale Kriminalistische 	afwijzen 	cf. advies 
Vereinigung (Vakgroep strafrechts- 
wetenschappen, Katholieke 
Universiteit Brabant) 

6. Voorbereiding workshop Electronic 	afwijzen 	cf. advies 
Monitoring - onderdeel Ville VN-congres 
Prevention of crime and treatment of 
offenders (particuliere aanvrager) 
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• Studiereizen 
1. Plegers van seksueel geweld — 	 inwilligen 	cf. advies 

congressen over en programma's voor daders 
in de VS (particuliere aanvrager) 

2. Organisatie van het recherchewerk in 	inwilligen 	cf. advies 
Canada (Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam) 

Publikaties 
1. Criminaliteit en strafrechtsgeschiedenis in inwilligen 	cf. advies 

de 19e eeuw, Hollandse studien, deel 22 
(Historische Vereniging Holland, Haarlem) 

2. Twee eeuwen gevangen (promotor van de in deze vorm cf. advies 
auteur/onderzoeker) 	 afwijzen 
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Index 

Criminaliteit(sontwikkeling) 

Belofte als centraal begrip 	 162 
Bende en orde 	 233 
Bestrijding van voetbalvandalisme in Den Bosch 196 
Bestrijding van voetbalvandalisme in Deventer 
en omgeving 	 219 
Bestuurlijk criminaliteitspreventieprojekt 
Randwijck 	 143 
Bestuurlijke preventie m.b.t. recreatiecriminaliteit 
in de provincie Zeeland 	 155 
Boulevard Zuid en zijn omliggende buurten 	173 
Careercriminals in the Netherlands 	 16 
Criminaliteit en strafgevoeligheid 	 117, 277 
Criminaliteit versus psychopathologie 	 118 
Criminaliteitsbeheersing in Enschede 	 50 
Criminaliteitspreventie 	 259 
Crimineel gedrag van Turken en Marokkanen 	156 
Criminele loopbanen 	 158 
Crisis, criminaliteit en sociale controle in 
Heerlen in de periode 1965-heden 	 152 
Decriminalisering van actieve euthanasie 	174 
Etiologische verklaringen in de 18e eeuw 	94 
Evaluatie van het criminaliteits-preventiebeleid 
bij de gemeente Amsterdam 	 80 
Evaluatie-onderzoek preventieprojekt Zuidplein 
(Rotterdam) 	 257 
Evaluatie-onderzoek stimuleringsregeling 
huismeesters 	 28 
Evaluatie preventiemaatregelen Coevorden 	99 
Fraude en misbruik in de sociale zekerheid; 
aspecten van strafrechtelijke handhaving 	63 
Fraudebewustzijn 	 194 
Gemeentelijk driehoeksoverleg en veel 
voorkomende criminaliteit 	 245 
Homomoord 	 290 
In de marge van samenleving en criminaliteit 	232 
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Jongensprostitutie 	 216 
Kleine criminaliteit in winkelcentra 	 2 
Lange termijn-ontwikkelingen in het gebruik 
van fysiek geweld 	 62 
Maatschappelijke ongelijkheid en criminaliteit 	107 
Methodologieen in de criminologie 	 161 
Misdaadverslaggeving in Nederland 	 56 
Onderwijs en delinquentie; relatie tussen het 
functioneren op school en delinquent gedrag 	100 
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit II 	32 
Ontwikkelingen in geregistreerde criminaliteit 	96 
Open jongerencentrum 	 157 
Politiek geweld in Nederland 	 293 
Preventieproject randgroepjongeren 	 87 
Recidive van ex-TBR-gestelden op lange termijn 101 
School en precrimineel gedrag 123 
Seksueel misbruik van kinderen in het gezin - 
deel project Justitie 	 267 
Sociale onveiligheid en gebouwde omgeving 	264 
Sociale positie en criminaliteit 	 112 
Strategieen van misdaadbestrijding in de 
19e en 20e eeuw 	 288 
Vandalisme internationaal gezien 	 122 
Vergelijkende studie naar het beleid op het 
gebied van de preventie van criminaliteit in 
Nederland en Groot-Brittanie 	 150 
Voetbalvandalisme 	 98 
Vrouwencriminaliteit 	 159 
Weglopen en criminaliteit 	 116 
Winkeldiefstal, een (te) riskante zaak 	 178 

Verslaving 

Beleid en netwerken in de drugsscene 	 268 
Criminaliteit onder buitenlandse dagelijkse 
opiaatgebruikers in Amsterdam 	 279 
Drugshandel en drugsbestrijding, fase I 	59, 292 
Economisch gedrag van regelmatige 
opiatengebruikers 	 42 
Evaluatie drugsgebruikers in detentie 	 283 
Evaluatie drugs related crime project (DRC) te 
Rotterdam 	 255 
Evaluatie CAD-projekt 	 111 
Follow-up onderzoek onder langdurige 
heroInegebruikers 	 115 
HeroInegebruik onder jongeren met cultureel 
deviante levensstijlen 	 106 
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Internationale aspecten van de handhaving van 
wetgeving inzake verdovende middelen 
Reproductie en onwikkeling van het 
herolnegebruik in Nederland 
Onderzoek naar harddrugsgebruik en 
criminaliteit in Rotterdam 

Gevangeniswezen 

Jeugdbescherming en -delinquentie 
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70 

114 

256 

Actualiteiten rond detentieproblematiek 	208 
Afzondering binnen het Nederlandse 
gevangeniswezen 	 213 
Beklagrecht van gedetineerden 	 19 
Evaluatie experiment dagdetentie 	 26 
Gevolgen van detentie voor relaties van 
gedetineerden 	 214 
Medische rechtspositie van gedetineerden 	207 
Ontwikkeling van de gevangenisstraf vanaf het 
eind van de 18e eeuw in Nederland 	 57 
De penitentiaire open inrichting voor vrouwen 	284 
Werksituatie en functioneren van bewaarders 	35 
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedetineerden 287 

Aard en omvang van jongerenproblematiek op 
locaal niveau: marginalisering, deviante 
discoursen en druggebruik onder jongeren 	113 
Achtergronden van chronische jeugddelinquentie 119 
Achtergronden van spijbelgedrag 	 124 
Alternatieve sancties voor jeugdigen/recidive 	40 
Beschermingsbewind; een vergelijking met de 
curatele 	 45 
Buitenlandse pleegkinderen 	 241 
Carrierepatronen van Marokkaanse jongeren 	81 
Capaciteitsproblemen residentiele 
jeugdhulpverlening 	 39 
Deviant gedrag en slachtofferschap bij jongeren 
uit ethnische minderheden 	 29 
Evaluatie experiment ter preventie van jeugdcrimi- 
naliteit in een middelgrote gemeente 	 126 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering 	 49 
Evaluatie-onderzoek Kwartaalkursus 	 41 
Evaluatie preventieproject t.b.v. Marokkaanse 
jongeren in Gouda 	 51 
Evaluatieprojekt winkeldiefstal 12-17 jarigen 	36 



Gronden voor ondertoezichtstelling 	 43 
Implicaties verlaging meerderjarigheidsgrens 	5 
In het belang van het kind: de rechtsbescherming 
van de minderjarige 	 242 
Jeugdigen en rechtspraak 	 185, 201 
Justitiele bemoeienis met (seksuele) 
kindermishandeling 	 294 
Marginale jongens/jongvolwassen mannen 
en criminaliteit 	 109 
Marginale meisjes/jongvolwassen vrouwen en 
criminaliteit 	 110 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM 	240 
Normering en ijking COM-procedure 	 247 
Posities, houdingen en perspectieven van 
probleemjongeren 	 103, 289 
Positie van minderjarigen op het terrein van de 
geestelijke gezondheidszorg 	 211 
Prejop Amsterdam 	 17 
Psychologische factoren in verband met 
afwijkend gedrag van jongeren 	 125 
Rechtspositie van minderjarigen in de 
strafrechtspraak 	 200 
Rechtspositie jeugdigen in 
jeugdbeschermingsinrichtingen 	 220 
Residentiele carriere van jongeren in de 
kinderbescherming 	 10 
Seksuele ervaringen in de vroege jeugdjaren 	273 
Tehuisweglopers 	 88,100 
Veranderende maatschappelijke positie van 
jongeren 	 105 
Verschillende behandeling van jongens en 
meisjes in de residentiele kinderbescherming 	248 
Vrijwillige pleegzorg I 	 8 
Vrijwillige pleegzorg II 	 9 
Weglopers 	 89 

Politie 

Afhandeling door de kinderpolitie en de 
jeugdrechter 	 121 
De arbeidssituatie voor vrouwen bij de 
Rotterdamse gemeentepolitie 	 258 
Attitudes bij politiepersoneel 	 262 
Automatisering bij de politie 	 75 
Bevoegdheid tot aanwenden van geweld 
door ambtenaren van politie 	 130 
Bijzondere opsporingsdiensten 	 131 

Index 113 



Geweldsescalatie en politie-optreden 	 282 
Juridische begrenzing van de politiele 
informatievoorziening 	 222 
Ophelderingspercentages 	 54 
Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad 84 
Politie en de rol van commandanten van 
landgroepen bij het korps rijkspolitie 	 3 
Politie en gemeente 	 251 
Politie en haar clienten 	 176 
Politie en milieuwethandhaving 	 15 
Politie-optreden inzake vrouwenmishandeling 
door Turkse en Marokkaanse (ex-)echtgenoten 	74 
Politietransactie bij winkeldiefstal 	 6 
Posttraumatische stress stoornissen 	 265 
Recherche en automatisering 	 77 
Voorspellen van de lokale politiedruk: 
veranderingen en uitzonderingen 	 261 
Werkdruk assistentie-surveillance 	 263 

Psychiatrische zorg/TBS 

Forensisch psychiatrische rapportage 	 210 
Gedwongen psychiatrische opname en dwang 
bij de behandeling in forensische 
psychiatrie 	 270, 210 
Inhoud en verloop van de tenuitvoerlegging 
van de TBS 	 91 
Kernproblemen in de forensische psychiatrie 	136 
Prevalentie van psychische stoornissen in de 
jeugdgevangenis `Nieuw Vosseveld' 	 285 
Rechtspleging in het kader van de 
Krankzinnigenwet - afronding 	 82, 280 
Rechtspositie van de psychiatrische patient, de 
psychisch gestoorde delinquent en de geestelijk 
gehandicapte 	 135 
Rechten van opgenomen psychiatrische patienten 206 
De rol van de psychiatrie (en de gedragsweten-
schappen) bij de beslissing omtrent 
verlenging c.q. beeindiging van de TBS 	102, 278 
Verlenging van de TBS 	 97 

Rechtsbijstand 

Prijs van het beroep op rechtshulp 
Rechtshulpvraag en rechtshulploop in de jaren 
tachtig 
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34 



Vraag naar rechtshulp 	 4 
Vroeghulp-project ARGUS in de stad Utrecht 	187 

Reclassering 

Reclassering in Nederland, 1923-heden 	303 
Reclasseringszorg voor verslaafden 	 7 

Slachtofferstudies 

Criteria bij vervolging en berechting inzake 
zwaar lichamelijk en psychisch letsel 	 215 
Informatieverschaffing en schadebemiddeling 
door de politie 	 55 
Politie en slachtoffers van woninginbraken 	244 
Schadebemiddeling ten behoeve van slachtoffers 31 
Deviant gedrag en slachtofferschap bij jongeren 
uit etnische minderheden 	 35 
Slachtofferenquete in Coevorden 	 90 
Slachtofferhulp in het arrondissement Breda 237, 281 
Slachtofferhulp zonder omwegen 	 127 
Slachtofferzorg bij het Openbaar Ministerie 	30 

Strafrechtspleging 

'Abolitionisme' in de jaren twintig van deze 
eeuw in Nederland 	 177 
Afdoening buiten geding 	 230 
Afluisteren van telefoongesprekken t.b.v 
justitiele doeleinden 	 147 
Automatisering en strafrechtspleging 	 217 
Beginselen interregionaal strafrecht 	 297 
Beginselen van een goede procesorde 	 133 
Betekenis van internationale (mensenrechten) 
verdragen voor Nederlands materieel strafrecht 	134 
Berechting van de psychisch gestoorde delinquent 64 
Bescherming van getuigen in het strafproces 	192 
Betreden van woningen met toestemming en 
tegen de wil van de bewoner in het kader van 
de strafvordering 	 169 
Bezwaarschrift tegen de dagvaarding 	 235 
Buitengerechtelijke afdoening van strafbare 
feiten door het O.M. 	 144 
Cassatie in strafzaken 	 22 
Civiele rechtspleging 	 23 

Index 	 115 



Community Service in Western Europe 	227 
Conflict en coOperatie in de rechtszaal 	 58 
CuIpa in causa 	 140 
Dwangarbeid; strafrechtelijk gedwongen 
tewerkstelling in Nederland 	 146 
Evaluatie Filterproject arrondissementsparket 
Rotterdam 	 179 
Evaluatie HALT-projecten 	 37 
Evaluatie-onderzoek alternatieve afdoening van 
winkeldiefstal onder strafrechtelijk minderjarigen 38 
Filters in het strafproces: onderzoek naar de 
behandeling van buitenlanders in het strafproces 
en naar ontwikkelingen in het sepotbeleid 	73 
Financieel strafrecht 	 165 
Gebruik van strafprocesrecht 	 53 
Gerechtelijk vooronderzoek 	 299 
Geschiedenis en actualiteit van het 
legaliteitsbeginsel in het strafrecht 	 224 
Getuigen in strafzaken 	 149 
Gewetensbezwaren en strafuitsluiting 	 168 
Grensoverschrijdende milieudelicten 	 145 
Roger beroep bij de hoven 	 24 
Roger beroep in strafzaken 	 25 
Infiltratie als opsporingsmethode 	 166 
Jeugdstrafprocesrecht 	 71 
Justiz- und N.S.- Verbrechen 	 69 
Leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving 	183 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 	 18 
Lopende vonnissen 	 19 
Maatregelen in het belang van het onderzoek 
in strafzaken en de rechtspositie van 
de verdachte 	 65, 193 
Militaire justitie (straf- en tuchtrecht) in 
oorlogstijd 	 66 
Nederlandse rechtspleging in Groot-Brittannie 
gedurende W.O. II 	 170 
Opsporing en legaliteitsbeginsel 	 234 
Overdracht en overname van strafvervolging 
naar Nederlands recht 	 67 
Overdracht van de tenuitvoerlegging van 
strafvonnissen 	 195 
Politierechter tussen rechtsbeginselen en 
normhandhaving 	 83 
Recente ontwikkelingen straf(proces)recht 	190 
Rechten van de mens en het Nederlandse 
straf(proces)recht 	 189 
Rechter en executie van gevangenisstraf 	163 
Rechtspersoon in het strafproces 	 139 
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Rechtspleging in handelszaken 	 21 
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de 
strafbaarheid van rechtspersonen en hun 
leidinggevend personeel in het 
Anglo-Amerikaanse recht 	 202 
Rol van voorlichting omtrent de dader in 
de strafrechtspleging 	 199 
Sanctiestelsels in lidstaten van de Raad van 
Europa - 2e fase 	 300 
Schets materieel strafrecht 	 229 
Selectiviteit in het transigeren van strafzaken 	78 
Staat en geweld: een vergelijking tussen 
Glasgow en Rotterdam 	 172 
Straf en maatregel 	 228 
Strafbaarstellirig van (gevaar voor) benadeling 
van schuldeisers in het kader van faillissement 
en surseance van betaling 	 167 
Strafrecht en computermisbruik 	 85 
Strafrecht en drugs 	 223 
Strafrecht en kort geding 	 184 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
medicus 	 154 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van natuurlijke personen voor strafbare feiten 
begaan door een rechtspersoon 	 236 
Strafrechtelijke handhaving van Europees 
economisch recht 	 198 
Strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregelen 171 
Strafrechtshervormingen en kritische criminologie 180 
Straftoemeting en persoonsfactoren 129 
Strategieen van misdaadbestrijding in 
de 19e en 20e eeuw 	 79 
Transactie- en sepotbeleid van het O.M. 	92 
Verdediging in strafzaken; een empirisch 
onderzoek naar het functioneren van 
advocaten in strafzaken 	 151 
Verhouding tussen het O.M. en het bestuur 
van 's Rijksbelastingen terzake van de 
opsporing en afdoening van fiscale delicten 	86 
Verscheidenheid en strafrecht 	 175 
Vervolgbaarheid/ontvankelijkheid; 
kwalifikatiebeslissing 	 137 
Voorbereidend onderzoek in strafzaken 	148 
Werkloosheid en straftoemeting 	 108 
Werklozen in de rechtszaal; interviewronden 	269 
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Wetgeving 

Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 WvSv 	 188 
Bedrogs- en valsheidsdelicten 	 226 
Beroepen inzake artikel 57 AAW 	 48 
Effectiviteit van strafrechtelijke handhaving 
van de wetten die het vervoer over de weg 
reguleren 	 204 
Evaluatie tweede en derde wet tegen misbruik 
van rechtspersonen 	 20 
Depenalisering en regelgeving 	 160 
Evaluatie van wetgeving 	 301 
Functioned daderschap en strafrechtelijke 
deelneming 	 72 
Herziening van het RVV 	 231 
Herziening wetgeving zware zedendelicten 
en het probleem van seksueel geweld in 
partnerrelaties 	 305 
Losbladig commentaar op het Wetboek van 
Strafvordering 	 225, 132 
Preventieve bevoegdheden in verkeers- en 
vervoerswetgeving 	 164 
Rechtshandhaving bij visquotering; een case 
studie op het gebied van nationale en Europese 
regelgeving 	 260 
Regles d'exclusion relatives a la preuve 	191 
Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen 	138 
Strafbaarstelling discriminatie op grond van 
seksuele voorkeur 	 212 
Strafbaarstelling van fysiek geweld 	 61 
Vertaling Wetboek van Strafrecht naar het Engels 141 
Voor- en achteruitzien; over enkele middelen 
van wetsevaluatie 	 52 

Diversen 

ABP-affaire 	 76, 286 
Allocatie kwartaire sector 	 250 
Analyse personeels- en kostenontwikkeling 
kwartaire sector 	 249 
Aspecten van voorwaardelijke straffen 	 120 
Besluitvorming in medisch-legale 
aangelegenheden 	 239 
Denkbeelden van kinderen over misdaad en 
straf in internationaal vergelijkend perspectief 	60 
Electronic monitoring 	 274 
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Evaluatie project Teter staat Centraal' 	128 
Evaluatie van de 'SEC-special' voor het 
onderwijs 	 47 
Functioneren van de Arbeidsinspectie 	 104 
Gall in Holland 	 93 
Heling 	 266 
Juridische aspecten van kunstmatige 
voortplantingstechnieken 	 186 
Juridische aspecten van voorkeursbehandeling 
van vrouwen in het arbeidsproces 	 302 
Justitie en verzekeringen 	 252 
Kantonrecbter en het familierecht 	 243 
Massamoord en motivatie 	 68 
Meta-evaluatie van SEC-projecten 	 46 
Motieven en keuzes van overvallen 	 27 
Naturalisatiebeleid 	 12 
Ongelijkheidsopvattingen in de 18e eeuw 	95 
Ontwikkeling en afwikkeling van 
privaatrechtelijke geschillen 	 275 
Ontwikkelingen binnen het afstammingsrecht 	238 
Ontwikkelingen met betrekking tot juridisch 
ouderschap 	 197 
Personen-, familie- en jeugdrecht 	 182 
Prestatie van de uitgever in de informatiemaat- 
schappij 	 298 
Relaties van vermiste personen 	 291 
Resocialisatiebevorderende en -belemmerende 
factoren bij ex-gedetineerde vrouwen 	 153 
Samenwerkingsproject in Overijssel-Oost 
gericht op voorlichting en beInvloeding van 
het publiek om de nadelige effecten van 
criminaliteit te bestrijden 	 246 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bijvoor-
beeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele Verken-
ningen 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 voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. 
JV8, oktober/november 1989: 
Criminaliteit in de grote stad 
JV9, december 1989: Hulpver-
!ening plegers seksueel geweld 
JV1, januari/februari 1990: 
Legitimeit van het strafrecht in de 
jaren negentig (JV-congres) 
JV2, maart 1990: Ondertoezicht-
stelling 
JV3, april 1990: Milieucriminaliteit 

De WOD6rapporten 

Om zoveel mogelijk belangheb-
benden 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. 

Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor 
een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen 
bij Gouda Quint BV, postbus 
1148, 6801 MK Arnhem, telefoon: 
085-45 47 62. De WODC-rappor-
ten, verschenen in 1988 en daar-
voor, zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling Ver-
koop, tel: 070-78 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-70 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de meest recent 
verschenen rapporten. 
Junger-Tas, J., M. Kruissink 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit 
1988, WODC 79 
Rook, A., J.J.A. Essers 
Vervolging en strafvordering by 
Opium wetdelicten 
1988, WODC 80 
Klijn, A., G. Paulides 
Duurder recht, minder vraag? 
1988, WODC 81 
Junger, M., T. van Hecke 
Schadevergoeding binnen het straf-
recht 
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1988, WODC 82 
Brouwers, M., M. Sampiemon 
Vrouwen in delen tie 
1988, WODC 83 
Werff, C. van der, E.M. Naborn, 
B.J.W Docter-Schamhardt 
Rechterlyke uitspraken over de 
regeling van het gezag en de 
omgang by scheiding 
1988, WODC 84 
Hoogenboom, A.B. 
Particuliere recherche: een 
verkenning van enige ontwikke-
lingen 
1988, WODC 85 
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., A. 
Slothouwer 
Een blik op de toekomst van de 
CRI: verslag van een onderzoek by 
politie en Openbaar Ministerie 
1988, WODC 86 
Colder, J.C., E.G.M. Nuijten-
Edelbroek 
Het winkelcentraproject: preventie 
van kleine criminaliteit 
1988, WODC 87 
Cozijn, C. 
Schadevergoeding door het Schade-
fonds of door de dader: het oordeel 
van het slachtoffer 
1988, WODC 88 
Veerman, G.J., G. Paulides, E.J. 
Hofstee 
Ik zal eens even vragen naar zyn 
naam; voor- en nadelen van een 
legitimatieplicla 
1989, WODC 89 
Junger, M., M. Zeilstra 
Deviant gedrag en slachtofferschap 
ander jongens uit etnische minder-
heden I 
1989, WODC 90 
Kapteyn, P. 
Winkeldiefstal in Europees 
perspectief: een vergelijkend 
onderzoek in Amsterdam, Zurich en 
Miinchen 
1989, WODC 91 
Van Emmerik, J.L. 
Groepscommandan ten by de 
Rijkspolitie; een beschrijvend 
onderzoek naar hun werk en 
werkbeleving 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-
Eind, 070-70 65 54 tot 15.00u). 

Essers, A.A.M., P.H. van der Laan 
Jeugd & Justitie 
1988, WODC-interim 
Van Emmerik, J.L. 
Opleidingsbehoeften van Groeps-
commandanten by het Korps 
Rijkspolitie 
1988, WODC-interim 
Andel, H. van 
Crime prevention that works: the 
care of public transport in the 
Netherlands 
1988, WODC 
L.J.M. Koolen, C.J. Wiebrens, 
E.A.I.M. van den Berg 
Geschikt of niet geschikt? Een 
evaluatie van de lik-op-stuk-experi-
menten 
1989, WODC/K1 
Ooyen-Houben, M. van, H. de 
Kort, I. Stolp 
Meer jonge kinderen in pleegge-
zinnen 
1987, CWOK, 38“1 9 
Laan, P.H. van der 
Leerprojecten onderzocht 
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1989, WODC 92 
Hekman, E.G.A., A. Klijn 
Scheidingsmanieren; het Buro 
Echtscheiding Groningen als 
experiment in multidisciplinaire 
vroeghulp 
1989, WODC 93 
Aalberts, M.M.J. 
Operationeel vreemdelingentoezicht 
in Nederland 
1989, WODC 94 
Van Emmerik, J.L. 
Tbs en recidive; een vervolgstudie 
naar de recidive van ter beschikking 
gestelden van wie de maatregel is 
beeindigd in de periode 1979-1983 
1989, WODC 95 



1987, CWOK, J&J 10 
Reeuwijk, P.M.C., E.G.M.J. 
Berben 
Vrijwillige pleegzorg 
1988, CWOK, J&J 11 
Vissers, J. 
De residentiele carriere van 
jongeren in de kinderbescherming 
1988, CWOK, J&J 12 
Spaans, E.C., E.G.M.J. Berben, 
P.C.M. Reeuwijk 
Vrijwillige pleegzorg; ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en 
ouders van pleegkinderen 
1989, J&J 13 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Gestructureerd politiesepot in jeugd-
zaken 
1989, WODC/K2 
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel 
Evaluatie van het schadebemidde-
lingsprojekt bij de Leidse politie 
1989, WODC/K3 

Congressen 

Kleine criminaliteit en overheids-
beleid 
Op 29 en 30 maart 1990 organi-

seert de Nederlandse Vereniging 
voor Kriminologie een congres 
`kleine criminaliteit en overheids-
beleid'. Het congres heeft tot doel 
een overzicht te bieden van het 
criminologisch/sociaal weten-
schappelijk onderzoek dat in het 
kader van de bestuurlijke 
preventie plaatsvindt. Voor wat 
betreft de (evaluatie van) preven-
tieprojecten worden bijdragen 
verwacht van onderzoekers die 
hierbij betrokken zijn. Door de 
congrescommissie zal een aantal 
van de bijdragen worden geselec-
teerd voor opname in een congres-
bundel. De bundel zal vooraf-
gaand aan het congres aan de 
deelnemers worden toegestuurd. 
Bijdragen die in aanmerking 
willen komen voor opname in de 
bundel moeten voor 1 september 
1989 worden ingeleverd; alle 

Mededelingen 

andere bijdragen voor 1 januari 
1990. Onderzoekers die een 
bijdrage willen leveren kunnen 
contact met de congrescommissie 
opnemen via dr. M.A. 
Zwanenburg, Criminologisch 
Instituut KUN, Postbus 9049, 
6500 KK Nijmegen, tel. 080-51 57 
06/57 01, of mevr. mr . drs. A. 
Smit, 080-51 21 89/21 85. 

De forum-functie bij de 
sociaal-wetenschappelijke 
bestudering van het recht 
De Vereniging voor de 

Sociaal-Wetenschappelijke bestu-
dering van het Recht, de Neder-
landse Vereniging voor Krimino-
logie en de Werkgemeenschap 
Recht en Samenleving 
(NESRO/NWO) houden een 
congres in Groningen over boven-
staand thema. 
Data: 13, 14 en 15 december 1989 
Plaats: De Harmonie, Oude Kijk 
in 't Jatstraat 26, Groningen 
Opgave en informatie: mw. J. 
Kainama, 050-63 56 30. 

Bijzondere opsporingsdiensten en 
hun relevante omgeving 
De problematiek van algemene 

en bijzondere rechtshandhaving - 
politie en bijzondere opsporings-
diensten - is de afgelopen jaren 
steeds meer in de belangstelling 
gekomen. Vragen over hoe zo 
optimaal mogelijk kan worden 
samengewerkt en hoe een 
vruchtbare informatie-uitwisseling 
vorm zou kunnen worden gegeven 
komen daarbij aan de orde. Op 
het congres komen aan de orde 
vragen als: wat is de rol van het 
O.M. bij deze samenwerking? wat 
is de plaats en taak van het lokaal 
bestuur hierbij? wat is de 
verhouding van dit samenwer-
kingsmodel voor de Europese 
rechtshandhaving? hoe past de 
particuliere politiefunctie in dit 
plaatje of valt deze er geheel 
buiten? Het congres is bestemd 
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voor medewerkers van bijzondere 
opsporingsdiensten, gemeente- en 
rijkspolitiefunctionarissen, leden 
0.M., (lokale) bestuurders en 
beleidsambtenaren van verschil-
lende ministeries. 
Datum: 23 november 1989 
Plants: De Reehorst, Ede 
Opgave en informatie: Vermande 
Studiedagen, Antwoordnummer 
234, 8200 VB Lelystad, 
03200-22 9 44, tst. 245. 

Verslavingszorg, een apart vak 
Het congres over de 'state of 

the art' en de toekomst van de 
verslavingszorg in Nederland, 
wordt door het Nederlands 
centrum Geestelijke volksge-
zondheid georganiseerd in samen-
werking met de Nationale Zieken-

huisraad, de Kommissie 
Gezamenlijk Overleg Drugshulp-
verlening, de Nederlandse 
Vereniging voor Consultatie-
bureau's voor Alcohol en Drugs 
en het Tijdschrift voor Alcohol, 
Drugs en andere Psychotrope 
stoffen. Sprekers zijn onder 
andere: prof. drs. J. van Londen 
(directeur-generaal Volksge-
zondheid, WVC), prof. dr. P. 
Schnabel (NcGv en Rijksuniver-
siteit Utrecht), drs. C. Coos 
(World Health Organization, 
Kopenhagen), prof. dr. T.ED, van 
der Grinten (directeur NcGv 
Utrecht en werkzaam aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam), 
dr. J.A. Walburg (directeur leIli-
nekcentrum Amsterdam), drs. P.J. 
Geerlings (psychiater AMC 
Amsterdam). 
Datum: 16 maart 1990. 
Plants: De Reehorst, Ede 
lnlichtingen: drs. J. Derks of Mw. 
D. Admiraal, NcGv, Postbus 5103, 
3502 JC Utrecht, tel. 030-935! 41. 

Differentiatie en selectie 
De najaarsvergadering van de 

Vereniging voor Penitentiair Recht 

en Penologie heeft als thema: 
differentiatie en selectie. Over dit 
onderwerp is deze zomer door de 
Centrale Raad voor Strafrechts-
toepassing een advies aan de 
Staatssecretaris van Justitie uitge-
bracht. Mr. P.C. Vegter die 
promoveerde op het proefschrift 
getiteld Wormen van Detentie' zal 
over het onderwerp een inleiding 
houden. Mr. J.P. Balkema en prof 
mr. C. Relic, beiden lid van de 
CRS zullen enkele punten uit de 
nota van de CRS (kritisch) 
toelichten, waarna er gelegenheid 
is voor een plenaire discussie. 
Leden en belangstellenden zijn 
van bane welkom. 
Datum: 24 november 1989, 14.00u 
Plants:.  Juridisch Studiecentrum 
'Hugo de Groot', Hugo de Groot-
straat 27a, zaal I, Leiden 
Inlichtingen: mw. S.M. Wurzer-
Leenhouts, tel.: 071-27 75 24 (di. 
en vrij.) of 010-4 61 09 04 

Het recht of het belang van 
het kind 
De sektie Kinder- en Jeugdpsy-

chologie van het Nederlands 
Instituut van Psychologen en de 
Vereniging voor Familie - en 
Jeugdrecht organiseren 
gezamenlijk een congres over het 
thema 'het recht of het belang van 
het kind'. Het congres richt zich 
op het raakvlak van justitie en 
psychologie. Centraal staan de 
juridische en psychologische 
problemen die naar voren komen 
bij echtscheiding en bij het 
straffen van kinderen, alsmede de 
samenwerking tussen psychologen 
en juristen op deze terreinen. Bij 
elk onderwerp zal zowel een 
psycholoog als een jurist een 
lezing verzorgen. In het ochtend-
programma zijn er plenaire 
lezingen over echtscheiding (prof 
dr. H.F.M. Crombag en mw. dr. 
C.G.M. van Warnelen) en straffen 
(mw. drs. 0. Waaldijk-Holl en mr. 
J.A.C. Bartels). In de middag zijn 
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er 2 series van 3 workshops, te 
weten: Al: Praktische vragen 
rondom echtscheiding; A2: 
Keuzemomenten in het jeugd-
straf(proces)recht; A3: Kinderen 
als getuigen; Bl: Omgangsrecht; 
B2: Toepassing van (alternatieve) 
sankties in het jeugd-
straf(proces)recht; B3: 
Rapportage. 
Datum: 1 december 1989, 
09.00-17.30u. 
Plaats: VU Amsterdam. 
Aanmelding: geschiedt door 
overmaking van 75 gulden (voor 
leden van K&J of FJR) of 100 
gulden (voor niet-leden) op de 
girocongresrekening 2799924 t.n.v. 
drs. P.C. Waals te Utrecht o.v.v. 
naam en adres van de deelnemer 
en van de twee workshops die u 
wilt bezoeken. 
Inlichtingen: mw. drs. C.S.M 
Oudshoorn-Brands (02153-8 75 53) 
of mr. K. Blankman 
(020-5 48 54 18). 
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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 
Sectie straf- en strafprocesrecht 
Postbus 9049 
6500 KK Nijmegen 

Rijksuniversiteit Groningen 
Criminologisch instituut 
Haddingestraat 2 
9711 KD Groningen 

Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep strafrechtswetenschappen 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Katholieke Universiteit Brabant 
Sectie jeugdrecht 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch instituut Bonger 
Kloveniersburgwal 72 
1012 CZ Amsterdam 
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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 
Afdeling straf- en strafprocesrecht 
Hugo de Grootstraat 27 
2311 X K Leiden 

Rijksuniversiteit Leiden 
Ciminologisch instituut 
Garenmarkt la 
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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Universiteit Twente 
Faculteit bestuurskunde 
Vakgroep recht 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

Universiteit Twente 
Faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen 
Vakgroep psychologie 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

Programmerings College Onderzoek Jeugd 
Postbus 9696 
3506 GR Utrecht 

Sociaal en Cultureel Planbureau 
Postbus 37 
2280 AA Rijswijk 

Intraval 
Buro voor onderzoek en advies 
Nw. Boteringestraat 96 
9712 PS Groningen 

AGB/Nederland 
Noordse Bosje 13/15 
1211 BD Hilversum 

Gemeentepolitie Den Haag 
Dienst Beleidszaken en Onderzoek 
Postbus 264 
2501 CG Den Haag 

WO DC 
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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