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Voorwoord

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de
redactie van Justitiele Verkenningen een overzicht
van Nederlands wetenschappelijk onderzoek - althans
voor zover bekend (gemaakt) aan de redactie - op
justitieel terrein. Een nauwkeurige inhoudelijke
afbakening van het beschreven onderzoek is moeilijk
te geven, daarvoor is het te gevarieerd van aard. Zo
treft men onderzoek aan op het gebied van strafrecht,
criminologie en de justitiele praktijk, maar ook op het
gebied van personen- en familierecht, wetgeving en
kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet
uitsluitend) betreft het onderzoek met een
sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbakeningsprobleem is - evenals voorgaande jaren gekozen voor een formele indeling. Dat wit zeggen
dat wordt uitgegaan van de programma's van de
relevante onderzoeksinstellingen.
In februari jl. is bij Justitie de Centrale Directie
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling ingesteld. De
taak van de nieuwe directie is te bevorderen dat, meer
dan voorheen, door universiteiten en onderzoeksinstituten activiteiten worden verricht die voor de beleidsvorming op het terrein van Justitie van belang zijn.
De directie zal ook actief zijn waar het gaat om het
laten doorwerken van de verkregen wetenschappelijke
kennis in het beleid. Bij het bepalen welke wetenschappelijke activiteiten gewenst zijn ondersteunt de
directie het werk van een nog in te stellen Programmeringscollege. Dit college zal de minister van
Justitie gaan adviseren over de thema's waarnaar
intern (door het WODC) of extern studies moeten
worden verricht.
In het eerste hoofdstuk worden beschrijvingen
gegeven van onderzoek dat op het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), nu
onderdeel van de hierboven beschreven Centrale
Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling, wordt
verricht. In het tweede hoofdstuk treft men
vervolgens de onderzoeksprogramma's aan van
vakgroepen van de Nederlandse universiteiten, die
voor dit onderzoeknummer relevant onderzoek
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uitvoeren. Hierbij zijn evenals vorig jaar de afgesloten
onderzoeken opgenomen. Ter beperking van de
omvang van het nummer wordt volstaan met een
verwijzing naar de beschrijving zoals te vinden in
Justitiele Verkenningen nr. 7, 1989. Het derde
hoofdstuk biedt een overzicht van justitieel onderzoek
zoals dat door verschillende onderzoeksinstituten
wordt uitgevoerd. Hieronder is onderzoek
opgenomen dat onder verantwoordelijkheid van het
Programmerings College Onderzoek Jeugd (PCOJ)
wordt gedaan. Verder vindt u onderzoek van het
Sociaal Plan Bureau, de Gemeentepolitie Den Haag,
het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid
en particuliere onderzoeksbureaus.
Het onderzoek dat vorig jaar onder het hoofd
ACEWO (Advies Commissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek) werd opgenomen treft u dit jaar
aan onder het hoofd Gesubsidieerd Extern Wetenschappelijk Onderzoek (het gaat hierbij om door
Justitie gesubsidieerd onderzoek). De ACEWO heeft
immers op 9 januari 1990 haar taak moeten beeindigen. De na die datum binnengekomen subsidieverzoeken zijn beoordeeld door het hoofd van de
Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling
na overleg met betrokken WODC-raadadviseurs en
departementale beleidsafdelingen. Afgesloten wordt
met het ACEWO-drie-kwart-jaarverslag.
De 327 onderzoeksbeschrijvingen zijn per
hoofdstuk of paragraaf alfabetisch gerangschikt naar
de eerst genoemde onderzoeker. Achterin het
nummer zijn in de index onderzoekstitels alfabetisch
gerangschikt binnen dertien inhoudelijke categorieen.
De nummers in deze index verwijzen naar het
nummer van het desbetreffende onderzoek in het
overzicht. De informatie over de onderzoeken heeft
betrekking op de periode van juli 1989 tot juli 1990.
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Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie
Centrum

Afgesloten onderzoek

Zie JV 7, 1989, nr. 32

1
5
De wetgeving en de toepassing
Discriminatie in de rechtshulp?
van de wet ten aanzien van de
Financiele afhankelijkheid als
strafbaarheid van voorbereidingsmogelijke drempel
handelingen en samenspanning in
drs. A. Klijn (WODC) en F.P. van
enkele landen van de Europese
Tulder (SCP)
Gemeenschap
Rijswijk, SCP, SCP-cahier nr. 73,
E.J.M. Barendse-Hoornweg en
1990
B.J.W. Doctor-Schamhardt
Zie JV 7, 1989, nrs. 33 en 34

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC (intern rapport), 1989
2
Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in
Nederland
P.C. van Duyne, R.F.
Kouwenberg en G. Romeijn

Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 103, 1990
Niet eerder opgenomen geweest

6
Afzien in afhankelijkheid? Over
veronderstelde discriminatoire
effecten van de WROM
drs. A. Klijn en F.P. van Tulder

Rechtshulp, nr. 2, 1990, pp. 2-10
Zie JV 7, 1989, nrs. 33 en 34
7
Klemmend advies? Een leidraad
voor discussie inzake de ontwikkeling van het aantal adviesdeclaraties 1982-1987
drs. A. Klijn

3
Slachtofferzorg bij het Openbaar
Ministerie bij een groot parket in Den Haag, Ministerie van Justitie,
het westen des lands; verslag van HDORR/WODC, 1990
een verkennend onderzoek
Het onderzoek naar ontwikkeling
T. van Hecke, J.A. Wemmers en
in de buitengerechtelijke afhanM. Junger
deling van toevoegingen in het

Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC/K10, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 30
4
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
J. Junger-Tas en M. Kruissink

Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 100, 1990

WODC

kader van de WROM is niet
eerder opgenomen geweest
8
De Balie en de zorgen over de
rechtsbijstandsverzekering; Een
opmaat tot discussie
drs. A. Klijn (WODC) en prof
E.R. Blankenburg (VU)

Pre-advies voor de Orde van

7

Advocaten, 1990
Niet eerder opgenomen geweest

misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven

M.L Zeilstra en HG. van Andel
9
Halt: een alternatieve aanpak
van vandalisme. Eindrapport van
een evaluatie-onderzoek naar
Halt-projecten

Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 101, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 55

Lopend onderzoek

AA. Kruissink en C. Verwers
Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 97, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 37

14
Vergelijkende studie asielbeleid

10
De Kwartaalcursus en recidive;
een onderzoek naar de effecten
van het experiment Kwartaalcursus

EH. van der Lean en A.A.M
Essers

.

Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 99, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 41
11
Beschermingsbewind; een vergelijking met de curatele

E.M. Naborn
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K6, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 45
Beschermingsbewind vergeleken
met de curatele

E.M. Naborn
Tijdschrift voor familie & jeugdrecht, 12e jrg., nr. 4, 1990, pp.
78-80
12
Over regels en appel; de conflictopwekkendheid van artikel
57 AAW

H.R. Schimmel en G.J. Veerman
Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 102, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 48
13
Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie;
evaluatie-onderzoek van een
experiment bij slachtoffers van

8

dr. M.M.J. Aalberts, mr. N.
Dijkhoff en H. Simons
Achtergrond: Het aantal asielverzoeken, of juister geformuleerd de
snelle toename daarvan, speelt een
niet onbelangrijke rol in het beleid
dat ten aanzien van asielzoekers
zowel in Nederland als in andere
Ian den wordt uitgevoerd. Uit het
feit dat er per land scherpe
steigingen en dalingen
voorkomen, kan worden afgeleid
dat Cr sprake is van verschuivingen tussen landen. Het ligt in
de reden te verwachten dat
wijzigingen in omstandigheden en
procedures in het ene land
gevolgen hebben voor ht aantal
asielzoekers elders. Een dergelijke
verwachting ligt des te meer voor
de hand nu de Europese
eenwording via het Schengenakkoord vastere vormen gaat
aannemen. Door de groei van het
aantal asielverzoeken beraden de
westerse landen zich op mogelijkheden tot beperking daarvan. Dit
lijkt er ondermeer toe te leiden dat
landen minder dan voorheen
bereid zijn voor opvang te zorgen.
Een van de gevolgen hiervan is
een toename van het aantal
refugees in orbit.
Doe!: In het licht van het bovenstaande wordt momenteel een
vergelijkend onderzoek naar asielbeleid in diverse landen
voorbereid. Gegeven de
naderende Europese eenwording
en de daarmee verbonden
noodzaak te komen tot harmonisatie van wetgeving, is de keuze
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voorlopig gevallen op die landen
die het Schengen-akkoord
getekend hebben. Voorts zullen
enige landen worden opgenomen
die nu voor regionale opvang
zorgen.
Opzet: Literatuurstudie zal
uitwijzen welke landen dit zijn. De
literatuurstudie is vrijwel
afgerond. Op basis hiervan vindt
de definitieve vormgeving van het
empirisch hoofdonderzoek plaats.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Rapport.

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
leerlingen op basis van een keuze
voor sociale banden, al of niet tot
klein crimineel gedrag overgaan.
Daarbij kan gekozen worden voor
een sterkere band met de
`schoor/schoolouderen (met
preventief effect) tegenover een
sterkere band met medeleerlingen
(met onbepaald effect). De
schoolse organisatie (leiding,
15
leerlingenbegeleiding, onderwijsVerschillen in cijfers CBS-DVZ
organisatie, activiteiten), de inzet
dr. M.M.J. Aalberts en drs. R.
van docenten, de interactie tussen
Staring
docent en klas en de aard van het
Doe!: De immigratiecijfers van het leerlingennetwerk, worden geacht
CBS en de DVZ kennen onderling deze keuze te beInvloeden en
een aantal verschillen. Voor
daarmee ook de delinquentensommige groepen zijn deze
graad van de school.
aanzienlijk. Aan de hand van de
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
gegevensbestanden van het CBS
twee deelonderzoeken: fase 1, een
en de DZV en aan de hand van de verkennend breedte-onderzoek op
bij gemeenten en vreemdelingen52 scholengemeenschappen
diensten voorhanden zijnde
mavo/havo/vwo in de grotere
gegevens, is achterhaald waarop
steden en fase 2, een verdiepend
toetsend onderzoek op 14 van die
de verschillen tussen de
CBS-cijfers en de DZV-cijfers
52 scholengemeenschappen. In
fase 1 (afgerond in 1987) werd
berusten.
Einddatum: 1990.
gebruik gemaakt van een leerlinPublikatievorm: Interimrapport.
gensurvey, administratieve
gegevens en verkennende
16
gesprekken met mavo-conrecVergelijkend scholenonderzoek
toren. In fase 2 werden meer
leerlingen per school bevraagd
drs. Chr. Baerveldt
Promotor: prof. dr. R. Wippler,
met het survey, werden gegevens
Rijksuniversiteit Utrecht (het
voor een sociogram verzameld,
werden observaties in de klas
onderzoek is een gewoon
verricht, werd een survey onder
WODC-onderzoek).
Doe!: Het verkrijgen van zodanige docenten gehouden en werden
kennis over de relatie tussen
interviews met sleutelinformanten
schoolkenmerken en de kleine
per school gehouden.
criminal iteit van leerlingen, dat
Einddatum: In 1987 verscheen een
aangegeven kan worden waar
tussentijds verslag over fase I. Het
scholen mogelijkheden hebben om eindverslag kan rond oktober 1990
kleine criminal iteit van leerlingen
verwacht worden.
Publikatievorm: Tussentijds verslag
te voorkomen.
(reeds verschenen). WetenschapProbleemstelling: Het onderzoek
heeft als probleemstelling de vraag pelijk verslag, populair rapport.
in hoeverre en hoe schoolse varia- Dissertatie.
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18
Effecten van voorlichting over
criminaliteit aan jongeren:
verslag van een onderzoek naar
aanieiding van een campagne in
het voortgezet ondenvijs

17
Naturalisatiebeleid
mr. drs. R.F.A. van den Bedem
Aanleiding: Naturalisatie wordt
algemeen gezien als een belangrijk
middel ter verbetering van de
rechtspositie van leden van
minderheidsgroeperingen. De in
1985 van kracht geworden
Rijkswet op het Nederlanderschap
wordt daarbij van groot belang
geacht. Met deze wet wordt onder
meer beoogd dat meer mensen
dan voorheen, middels optic of
naturalisatie, Nederlander
worden. Het aantal verzoeken tot
naturalisatie stijgt dan ook sterk,
zij het juist niet onder die groeperingen die gemeenlijk tot de
minderheidsgroepen worden
gerekend. Met name onder
Turken en Marokkanen blijft de
stijging van het aantal naturalisaties en opties ver achter bij de
algemene stijging.
Probleemstelling: Welke zijn de
motieven van leden van minderheidsgroeperingen om al dan niet
een verzoek tot naturalisatie in te
dienen, of te opteren voor het
Nederlanderschap; hoe verhouden
deze motieven zich tot het Nederlandse vreemdelingen- en minderhedenbeleid; hoe verhouden deze
motieven zich tot persoonlijke en
met name culturele achtergronden
van betrokkenen; hoe verhoudt
zich de Nederlandse situatie tot
die van andere, met name
Europese landen?
Opzet: Er zal naast een literatuurstudie een aantal gesprekken
worden gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die
minderheidsgroeperingen vertegenwoordigen, en eventueel met
een representatief deel van de
betrokken bevolkingsgroepen.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Rapport.
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mr. drs. R.F.A. van den Bedem,
drs. H. Schelling en drs. A.
Schiewold
Aanleiding: Aanleiding voor het
onderzoek is de speciale uitgave
van SEC, kwartaalblad over
samenleving en criminaliteit. Dit
speciale nummer was bestemd
voor alle leerlingen in de leeftijd
van 12 t/m 15 jaar. Aan de hand
van dit (gratis) tijdschrift konden
leerlingen iets meer te weten
komen over de werking van het
justitieel apparaat en over de
gevolgen van vandalisme.
Probleemstelling: Heeft de
SEC-special effect gehad op
kennisniveau, houding en gedrag
van de jongeren. De uitkomsten
worden gebruikt om een bijdrage
te leveren aan de discussie hoe de
doelgroep in de toekomst zo
effectief mogelijk benaderd kan
worden.
Opzet: Uit de scholen die de
special hebben aangevraagd is een
steekproef getrokken. Op deze
scholen is een voor- en nameting
gehouden. Op een aantal scholen,
die de special niet aanvroegen, is
een controle-meting gehouden.
Daarnaast is onder de leerlingen
en leerkrachten een enquete
afgenomen, die betrekking had op
de vorm en inhoud van het blad.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm:
WODC/SEC-rapport.

19
Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I.M. van den Berg
Samenwerkingsverband:
Onderzoek- & Adviesbureau
Geerts (Nijmegen).
Doe!: Door middel van dit
onderzoek wordt gepoogd de
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politic een helpende hand te
invorderingsbeleid rijbewijs door
bieden bij de invulling van haar
het 0.M., lik op stuk, publicitaire
taak ten aanzien van milieuwetbegeleiding. De algemene onderhandhaving zoals geformuleerd
zoeksvraag luidt: welk effect
door het Co6rdinerend Politic
hebben de getroffen maatregelen
Beraad.
op het gedrag van de automobiProbleemstelling: Het onderzoek is listen en loopt het project
crop gericht factoren te achterconform het oorspronkelijke plan?
halen die van invloed kunnen zijn Opzet: Het onderzoek is gericht op
op een (niet) succesvolle
de doelgroep van het project en
handhaving van milieuwetten
de uitvoerders ervan
door de politic. Getracht wordt de (politie/O.M.). Ten aanzien van
vraag te beantwoorden hoe ervoor de doelgroep wordt onder een
gezorgd kan worden sdat de,politie representatieve steekproef (800 in
zich zo efficient en effectief
Drenthe/ controlegroep: 200 in
mogelijk op het terrein van het
Zeeland en 200 in Gelderland) via
milieu gaat begeven.
een telefonische enquete voor- en
Opzet: Het onderzoek is sterk
nameting gemeten of de subjecpraktijkgericht en is voornamelijk tieve pakkans verhoogd/verlaagd
kwalitatief van aard. Door middel is (voor- najaar 1990). Wat betreft
van (gestructureerde) interviews
de uitvoerders: via dossieronmet politiefunctionarissen die een derzoek, politierapporten,
specifieke functie op het gebied
CBS-cijfers en interviews met
van het milieu vervullen, worden
politic en 0.M.-personeel zal de
factoren achterhaald die een
tweede vraag beantwoord worden
(najaar 1990).
succesvol milieubeleid
beInvloeden. Tijdens deze
Einddatum: Eind 1990.
gesprekken zal de evaluatie van de Publikatievorm: Rapport.
door het Ministerie van VROM
gesubsidieerde projecten 'politic
21
en milieuwethandhaving' centraal
Career criminals in the Netherstaan.
lands (Loopbaancriminelen in
Einddatum: Najaar 1990.
Nederland)
Publikatievorm: OnderzoeksC.R. Block, Ph.D. en dr. C. van
der Werff
rapport en publikatie op gezette
tijden van voorlopige resultaten in Doe!: In 1986 heeft het WODC
politiele tijdschriften.
recidivecijfers gepubliceerd van
personen die in 1977 waren
veroordeeld of waarvan de
20
Preventieve aanpak rijden onder
strafzaak in 1977 was geseponeerd
invloed in het arrondissement
(WODC-rapport nr. 67). Thans
Assen
wordt getracht meer inzicht te
drs. E.A.I.M. van den Berg
verschaffen in het verloop en de
Samenwerkingsverband: Intomart aard van de misdrijven die zijn
voor telefonische enquetes.
gepleegd door de delinquenten in
Doe!: Doe van het onderzoek is
de steekproef.
Probleemstelling: Is er een groep
het effect te meten van de
getroffen maatregelen in het kader bijzonder actieve of gevaarlijke
van het project `Preventieve
personen in de steekproef uit 1977
aanpak rijden onder invloed in het en zo ja, wat zijn de kenmerken
arondissement Assen'. De maatre- van deze groep en vertonen de
gelen zijn: grootscheepse a-selecte criminele loopbanen van de
alcoholcontroles, verscherping
personen in deze groep een

WODC
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speciaal patroon?
Opzet: Het onderzoek is gebaseerd
op een steekproef van 4% van alle
misdrijfzaken die in 1977 in
Nederland onherroepelijk zijn
afgedaan. De gegevens van alle
strafzaken die in 1983 stonden
vermeld op de uittreksels uit het
Algemeen Documentatieregister
van de Justitiele Documentatiedienst zijn in de analyses
betrokken. Bij de analyses is
onder meer gebruik gemaakt van
'survival analyse' en van tijdreeksanalyse.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: WODC-rapport.
In 1988 is een voorpublikatie
verschenen in Justitiele . Verkenningen nr. 4.
22
Prejop Amsterdam

drs. L. Boendermaker en S.
Schneider
Doe!: Nagaan wat de effecten zijn
van een preventieproject tbs.
jongeren met politiecontacten in
Amsterdam.
Protneemstelling: Wat is het effect
van de door Prejop Amsterdam
verleende hulp op de naar het
project doorgestuurde jongeren.
Opzet: Gedurende de onderzoeksperiode wordt materiaal
verzameld ter beantwoording van
de volgende vragen: hoe is het
project opgezet en georganiseerd?
Hoe groat is de doelgroep van het
project en uit wat voor soort
jongeren bestaat die doelgroep?
Welke werkwijze hanteert men
binnen het project? In hoeverre
draagt de vanuit het project
geboden hulpverlening en
begeleiding bij aan het verbeteren
van de situatie van de aan het
project deelnemende jongeren? In
hoeverre heeft de geboden hulp
effect op aantal een aard van de
politiecontacten van de aan het
project deelnemende jongeren?
Opzet: De gegevens omtrent deze
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vragen worden verkregen door
interviews met de projectmedewerkers en de politic, het
registreren van de hulpverleningsactiviteiten, een voor- en nameting
onder de jongeren die met de
politie in aanraking komen en
naar het project worden doorverwezen en onder een controlegroep
van niet-doorverwezen jongeren
(self report). Tevens zal gebruik
gemaakt worden van de politieregistratie.
Einddatum: December 1990.
Publikatievorm: Tussenrapport mei
1990, eindrapport december 1990.
23
Leeffijdsgrenzen in het strafrecht
drs. M.W. Bol

Promotoren: prof. mr. J.E. Doek
(VU) en prof. dr. W. Koops (VU).
Doe!: Nagaan of juridische
aannames die ten grondslag liggen
aan de keuze van leeftijdsgrenzen
in het strafrecht (met name onderen bovengrens van het jeugdstrafrecht) te rechtvaardigen zijn
vanuit (ontwikkelings)psychologische inzichten.
Opzet: Onderzoek van literatuur
(juridisch, psychologisch) en van
wetgeving (geschiedenis, huidige
wet, wetsvoorstellen)
Einddatum: 1990/1991.
Publikatievorm: Dissertatie, al dan
niet in combinatie met een
WODC-rapport.
24
Evaluatie tweede en derde Wet
tegen 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
instellen van een persoonlijke
aansprakelijkheid van de •
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bestuurders van rechtspersonen in
geval van faillissement en het
invoeren van een meldingsplicht
indien de rechtspersoon in
feitelijke betalingsonmacht
verkeert. In de tweede
misbruikwet is de bepaling
opgenomen dat uiterlijk binnen
vijf jaar de wet op zijn werking
wordt geevalueerd.
Opzet: Naar aanleiding van de
resultaten van het vooronderzoek
is besloten drie afzonderlijke
onderzoeken te verrichten, te
weten een onderzoek naar de
uitvoering van de WBA door de
bedrijfsverenigingen, de bedrijfspensioenfondsen en de fiscus
(uitgevoerd door de SVR), een
onderzoek onder bestuurders van
rechtspersonen-ondernemingen
(uitgevoerd door het ITS) en een
onderzoek naar de uitvoering van
de WBF door de curatoren in
faillissementszaken. Dit laatste
onderzoek wordt uitgevoerd door
het WODC. In het
WODC-onderzoek worden alle
faillissementen bestudeerd van
rechtspersonen-ondernemingen
die in het eerste halfjaar van 1987
zijn uitgesproken. In aansluiting
op dit dossieronderzoek worden
vraaggesprekken gevoerd met
curatoren en rechters-commissarissen.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: WODC-rapport.
25
Doen en laten, beleidsmaatregelen en reacties van autokrakers

drs. F. van Gemert en drs. R.
Hesseling
Doe!: Veel experimenten die in het
kader van het (preventie)beleid
worden of zijn uitgevoerd, zijn
geent op rationele-keuzetheorieen.
Aan deze theorieen ligt onder
andere de impliciete veronderstelling ten grondslag dat het
verhogen van fysieke en sociale
drempels de potentiele dader doet
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afzien van een misdrijf. Dergelijke
veronderstellingen worden in het
huidige (evaluatie)onderzoek
echter zelden expliciet getoetst.
Reageert de dader zoals hij op
grond van preventiemaatregelen
wordt geacht te reageren? Stopt
de dader met het delict, gaat hij
door of treedt er verplaatsing op?
Willen maatregelen goed gefundeerd kunnen worden dan dient
op deze vragen een antwoord
gegeven te worden door onder
andere het bevragen van de
daders zelf.
Opzet: Om een antwoord te
krijgen op de gestelde vragen
wordt een onderzoek opgezet naar
autokraak en autokrakers in de
gemeente Arnhem. Hierbij gaat de
aandacht uit naar: de veronderstellingen die aan het (locale)
preventiebeleid ten grondslag
liggen; zorgvuldig, kwantitatief en
zo volledig mogelijk onderzoek
naar de bedoelde en onbedoelde
(zoals verplaatsings)effecten van
beleid en onderzoek naar en
onder daders, waarbij de vraag
centraal staat hoe zij beinvloed
worden door beleidsmaatregelen.
Einddatum: Zomer 1991.
Publikatievorm: Eindrapportage en
artikelen.
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 dagdetentie een substantiele bijdrage
aan een goede overgang van
detentie naar vrijheid? Zo ja, heeft
deze bijdrage een meerwaarde ten
aanzien van andere strafexecutie-
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modaliteiten met hetzelfde doel?
Opzet: Interviews met leden van
de experimentele groep en een
controlegroep 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.
Kroese, drs. R. Staring en drs. C.
Wiebrens
Doe!: 1nzicht verkrijgen in de
motieven die leiden tot een
overval en de keuzes en overwegingen die ten grondslag liggen
aan de uitvoering ervan.
Opzet: Kwalitatieve interviews met
gedetineerde overvallers; dossieranalyse; kwantitatieve analyse van
beschikbare gegevens over
overvallen.
Einddatum: Eind 1990/begin
1991.
Publikatievorm: Boek, artikelen.
28
Drugstoerisme in Arnhem
drs. Al. Grapendaal
Doe!: Inzicht verkrijgen in
beweegredenen van Duitse
harddrugsgebruikers om in
Arnhem drugs te kopen en te
consumeren.
Opzet: Vraaggesprekken met
ongeveer 80 Duitse harddrugsgebruikers in Arnhem.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: (Intern) rapport,
artikel.
29
Schadebemiddeling ten behoeve
van slachtoffers
air. Th.A.G. van Hecke en drs.
J.A. Wemmers
Doe!: In het arrondissement
Middelburg wordt per 1 juni 1989
een schadebemiddelaar aangesteld
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die bij misdrijven die vallen onder
de noemer "veel voorkomende
criminaliteit' 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 Criminaliteit'.
Doel van het onderzoek is de
organisatie en het verloop van het
schadebemiddelingsproject te
evalueren.
Probleemstelling: De centrale
onderzoeksvragen luiden: hoe
verloopt de organisatie van het
schadebemiddelingsproject 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 dossieronderzoek zullen gegevens over
dader, slachtoffer, over de
procedure en over de justitiele
afdoening verzameld worden.
Daarnaast zullen interviews met
de partijen die betrokken zijn bij
de uitvoering van het project
worden gehouden teneinde na te
gaan hoe het project is geintroduceerd en wat de ervaringen zijn
met het project. Ook zullen slachtoffers en daders gelnterviewd
worden omtrent hun mening over
de schadebemiddeling.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: WODC rapport.
30
Strafrechtelijke dading
air. Th.A.G. van !lecke en drs.
J.A. Wemmers
Probleemstelling: Het experiment
vindt plaats bij de vereniging
Humanitas te Amsterdam in het
kader van een nieuw slachtofferbeleid waarbij de verbetering van
de positie van het slachtoffer in
het strafrecht centraal staat. Bij dit
experiment wordt - op basis van
vrijwilligheid - getracht een civielrechtelijke overeenkomst tussen

Justitiole Verkenningen, Ird. 16, nr. 7, 1990

een verdachte en benadeelde te
sluiten omtrent de schaderegeling.
Deze overeenkomst komt in de
plaats van een strafrechtelijke
vervolging. Bij het afsluiten van
de overeenkomst wordt de
strafzaak tegen de verdachte door
het O.M. geseponeerd.
Doe!: Evaluatie van het
experiment waarbij de nadruk zal
komen te liggen op de procedure
van het tot stand komen van de
overeenkomst en de naleving
daarvan. Aandacht zal worden
besteed aan de informatie die
vooraf aan het slachtoffer wordt
verleend m.b.t. de gevolgen die
het aangaan van een overeenkomst voor hem heeft.
Opzet: Gegevens worden
verzameld door middel van interviews en dossieronderzoek
Einddatum: Medio 1991.
Publikatievorm: WODC rapport.
31
Evaluatie-onderzoek stimuleringsregeling huismeesters
drs. R.B.P. Hesseling, mr. P.B.A.
ter Veer en drs. M.I. Zeilstra
Samenwerkingsverband: Het

onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m.
de Nationale Woningraad (NWR)
en het Nederlands Christelijk
Instituut voor Volkshuisvesting
(NCIV).
Doe!: Een groot aantal
na-oorlogse wijken met een grootschalige toepassing van etagebouw
wordt geconfronteerd met criminaliteits- en verhuurbaarheidsproblemen. Verwacht wordt dat met
een plan van aanpak deze
problemen een halt kan worden
toegeroepen. Een belangrijk
onderdeel van dit plan van
aanpak vormt de aanstelling van
een huismeester, die toezicht
uitoefent in combinatie met
andere werkzaamheden in het
betreffende complex. In het kader
van de stimuleringsregeling
huismeesters zijn ongeveer 150
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huismeesters in het land aangesteld. Het evaluatie-onderzoek
heeft als doel na te gaan in
hoeverre de inzet van
huismeesters, in combinatie met
de eventueel andere te nemen
maatregelen, leidt tot een vermindering van de criminaliteits- en
verhuurbaarheidsproblemen in de
desbetreffende complexen.
Probleemstelling: Levert de
huismeester een positieve bijdrage
aan het beperken danwel terugdringen van de criminaliteits- en
verhuurbaarheidsproblematiek in
het desbetreffende woningcomplex?
Opzet: Het onderzoek vindt plaats
in 28 over het land verspreide
complexen waar een huismeester
wordt aangesteld. In het
onderzoek zijn eveneens drie
vergelijkingscomplexen betrokken.
In deze complexen zal een vooren een nameting plaatsvinden. De
noodzakelijke gegevens worden
verzameld d.m.v. bewonersonderzoeken, politiele gegevens,
gesprekken met beheerders,
huismeesters en politie, op te
zetten registraties en de analyse
van beleidsplannen en andere
relevante documenten.
Einddatum: Najaar 1990.
Publikatievorm: Interimrapportage
gepubliceerd in februari 1990. De
eindrapportage wordt in oktober
1990 verwacht.
32
Dagtrainingscentrum
dr. F.R. Hoogeveen
Doe!: Het project biedt jongeren

in de leeftijdscategorie van 17 tot
25 jaar een alternatief voor
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Het project (een zgn. leerproject')
is gericht op het aanleren van
nieuwe vaardigheden en het tot
stand brengen van gedragsverandering bij de deelnemers. Het
beoogde doel op langere termijn is
het verkleinen van de kans dat de
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betrokken jongeren zich na het
doorlopen van het drie maanden
durende dagprogramma ('cursus')
opnieuw schuldig maken aan
criminele activiteiten en zodoende
opnieuw met justitie in aanraking
(kunnen) komen. Het onderzoek
richt zich op de beantwoording
van de twee volgende vragen:
Welke jongeren worden verwezen
naar de cursus en zijn dit de
jongeren voor wie de cursus in
eerste instantie is bedoeld? Ileeft
de cursus een zodanig effect dat
deelnemers daaraan minder dan
voorheen met justitie in aanraking
komen? Hoe verhoudt de recidive
van de cursisten zich met de
recidive van jongeren die in
dezelfde periode een vrijheidsstraf
hebben ondergaan?
Opzet: Het onderzoek is empirisch
van aard. De onderzoekspopulatie
bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie van 17 tot 25 jaar,
die in het arrondissement Den
Bosch in voorlopige hechtenis zijn
genomen, en die, gezien de door
hen gepleegde delicten, bedreigd
worden met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Gegevens
worden verzameld middels de
afname van een voorgestructureerde vragenlijst. Dataverwerking: diverse statistische
analyses.
Einddatum: December 1991.
Publikatievorm: Rapport en publikaties in geeigende vaktijdschriften.
33
Deviant gedrag en slachtofferschap bij jongeren uit etnische
minderheden
drs. Al. Jun ger
Probleemstelling: Een beeld
schetsen van deviant gedrag en
slachtofferschap bij jongeren uit 4
etnische groepen (Turken, Marokkanen, Nederlanders en
Surinamers). Bovendien worden
de achtergronden van deviant
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gedrag onderzocht.
Opzet: Drie representatieve steekproeven van Turkse, Marokkaanse
en Surinaamse jongens zijn ondervraagd en een vergelijkbare groep
Nederlandse jongens.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport in twee delen waarvan het
eerste is verschenen in mei 1989,
het tweede deel verschijnt in 1990,
een dissertatie eind 1990 en een
beleidsrapport eveneens eind
1990.

34
Internationaal onderzoek naar
self-report jeugddelinquentie
dr. Junger-Tas en drs. G.J.
Terlouw
Samenwerkingsverband: Deze,
door het WODC geMitieerde,
studie wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en
onderzoekscentra in een aantal
Europese landen, Canada, enkele
Amerikaanse staten en Australie.
Doe!: Met het verkrijgen van
vergelijkbare self-report gegevens
inzake het voorkomen van jeugddelinquentie in de diverse deelnemende landen wordt generaliserend gesproken beoogd: de
beperkingen in de bestaande
officiele criminaliteitscijfers te
reduceren door het ontwikkelen
van een betrouwbaar self-report
meetinstrument, waarmee aanvullende en internationaal gezien
vergelijkbare informatie
ingewonnen kan worden; de
wetenschappelijke kennis over de
reek omvang, het ontstaan en de
ontwikkeling van criminaliteit te
vergroten, hetgeen een flinke
stimulans op het terrein van de
sociale wetenschap zou betekenen
en inzicht kan geven in het implementeren van effectievere straffen
in reactie op crimineel gedrag;
beleidsmakers op de hoogte te
stellen van deze nieuwe (bron van)
gegevens inzake criminaliteit, die
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een belangrijke factor kan worden
bij het plannen, opzetten en
evalueren van maatregelen ter
preventie van criminaliteit op
zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau.
Opzet: Tussen het voorjaar en de
herfst van 1990 vond een pilotenquete plaats, bedoeld om zicht
te krijgen op eventuele problemen
omtrent het meetinstrument, de
uitvoering en de mate van vergelijkbaarheid van de gegevens. Het
meetinstrument, een vragenlijst, is
grotendeels ontwikkeld door het
WODC, suggesties van deelnemende instituten zijn hierin
verwerkt. De vragenlijst is
opgebouwd uit een aantal
sociaal-economische en
demografische items, gevolgd door
een serie vragen rond enkele
typen delinquent gedrag en de
mate waarin de respondent dat
vertoont. Een Nederlandse en
Engelse versie van de lijst is
beschikbaar. Participerende
landen die hiermee niet uit de
voeten kunnen zorgen zelf voor
een geeigende vertaling. In
principe wordt het meetinstrument
onveranderd door de deelnemende instellingen overgenomen;
het is evenwel zo opgezet dat het
als een basis-instrument kan
fungeren, waaraan deelnemers
met enige restricties eigen items
kunnen toevoegen. In het kader
van de pilot-studie werden (netto)
300 random (uit een middelgrote
stad) getrokken respondenten
tussen 14 en 21 jaar gelnterviewd.
Het `echte' onderzoek zal plaatsvinden onder een groep van netto
1000 respondenten. Eind 1990 is
een internationale conferentie
gepland om de ervaringen met het
pilot-onderzoek, de eerste resultaten en de verdere gang van
zaken te bespreken.
Einddatum pilot-studie: Voorjaar/
zomer 1991.
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Publikatievorm: WODC rapport,
internationale artikelen-bundel.
35
Opinie-onderzoek over criminaliteit en de bestrijding daarvan

dr. J. Junger-Tas en drs. G.J.
Terlouw
Doe!: Mei 1985 werd het
beleidsplan `Samenleving en
Criminaliteit' bij de Tweede
Kamer ingediend. Ten behoeve
daarvan werd in februari van dat
jaar een Nederlandse
publieks-enquete uitgevoerd met
vragen naar opvattingen inzake
criminaliteit, misdaadbestrijding,
slachtofferschap en nieuwe
vormen van criminaliteitsbestrijding en -preventie. Voor het
nieuwe beleidsplan `Recht in
Beweging' werd de enquete van
1985 grotendeels gerepliceerd, met
toevoeging van enige vragen
omtrent actuele zaken. Het doel is
na te gaan in hoeverre de publieke
opinie aansluit bij de beleidsplannen.
Opzet: Een panel van 1025 op
huishoudensniveau aselect
getrokken respondenten heeft via
een computer een vragenlijst
beantwoord (telepanel-enquete).
Naast vragen over achtergrondkenmerken van de respondent
bevatte de lijst 70 inhoudelijke
items met betrekking tot onder
meer slachtofferschap, schatting
van het criminaliteitsniveau in
eigen land ten opzichte van dat in
omringende landen, de mate van
geschiktheid van verschillende
en/of nieuwe reactievormen op .
criminaliteit en de mate waarin
men denkt dat diverse factoren
bijdragen aan criminaliteit onder
jongeren.
Einddatum: September 1990
Publikatievorm: Samenvatting in
het beleidsplan `Recht in
Beweging'; na verdere analyse van
het materiaal is een artikel
gepland.
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36
Vergelijkende analyse
CBS/WODC-bevolkingsenquetes
1983 en 1987
drs. A. Klyn
Samenwerkingsverband: drs.
Kester (CBS).
Achtergrond: In 1983 en in 1987 is
via twee door het CBS uitgevoerde enquetes onder de Nederlandse bevolking informatie
verzameld omtrent het gebruik van rechtshulpvoorzieningen. Van
de bevindingen is tot nu toe
slechts op summiere en globale
wijze verslag gedaan (HuIs &
Klijn, 1984; idem 1988). Gerapporteerd is over de omvang van
probleem-incidentie, van daarmee
in verband te brengen
hulpbehoefte en de feitelijke
hulpvraag bij een aantal
instanties. De veronderstelde
samenhangen tussen de aard der
problemen en het hulpzoekgedrag
van betrokkenen is in bedoelde
publikaties buiten beschouwing
gebleven. Een omvattende analyse
van de beide surveys afzonderlijk
en de onderlinge samenhang is
echter tot nu toe uitgebleven.
Daarin wordt via deze studie
voorzien. Beide enquetes moeten
inhoudelijk bezien geplaatst
worden tegen de achtergrond van
het bevolkingsonderzoek dat
Schuyt e.a. in 1974-1975 hebben
uitgevoerd en waarvan verslag is
gedaan in 'De weg naar het recht'
(1976). Sedert kort beschikken we
over de oorspronkelijke gegevens
zodat een secundaire analyse
daarvan kan plaatsvinden. Voortgebouwd wordt daarbij op het
werk dat Kester in twee partiele
secundaire analyses van de
CBS/WODC enquetes heeft
gedaan (van der Veen & Rester
1987; Kester,I989).
Einddatum: Lind 1990/begin
1991.
Publikatievorm: WODC rapport.
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37
Theoretische en empirische
reconstructie rechtshulponderzoek
dirs. A. Klijn
Promotoren: prof. R. Wippler
(RUU) en prof. J. Griffiths (RUG).
Achtergrond: Het door Schuyt in
1974 geentameerde onderzoekproject 'De sociale organisatie van
de rechtshulp' valt te beschouwen
als de aankondiging van een
onderzoekprogramma inzake de
toegankelijkheid van de
rechtshulp in ons land: de leemte
in de rechtshulp'. Dat project
resulteerde in twee publikaties Schuyt, Groenendijk en Sloot
(1976) en van Van Manen (1978) die gelezen kunnen worden als de
theoretische - empirische beantwoording van de vraag.
Probleemstelling: In dit onderdeel
van de trendstudie staat de vraag
centraal in welke opzichten de
empirische onderzoeken die
binnen het WODC-onderzoekprogramma in de afgelopen 10 jaar
zijn verricht, als een bijdrage atin
de ontwikkeling van dat onderzoekprogramma kunnen warden
gezien.
Opzer: Aangevangen wordt met
een explicitering van het verklaringsmodel dat ten grondslag ligt
aan het project en bezien wordt in
welke mate de bevindingen van
het onderzoeksproject aansluiten
bij de in aanvang geformuleerde
veronderstellingen. Tegen de
achtergrond van de stand van
zaken na afloop van het teemteproject' worden de WODC-onderzoeken bezien op hun betekenis
voor de beantwoording van de
nog openstaande vragen.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 7, 1990

38
CBS/WODC-enquete rechtshulp
1991

drs. A. Klijn
Samenwerkingsverband: F.J.M.
kuis (CBS).
Het CBS is doende de jaarlijkse
Enquete Slachtofferschap
Misdrijven (ESM) — waarvan de
rechtshulp tweemaal onderdeel
uitmaakte — om te zetten in een
continue Enquete Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV). In
dat kader is de afgelopen
maanden gewerkt aan voorstellen
voor een verbeterde versie van het
onderdeel rechtshulp. Het interne
overleg op het CBS is thans nog
in een zodanig stadium dat onduidelijk is of bedoelde enquete ook
in 1991 gerealiseerd zal kunnen
worden.
39
Werksituatie en functioneren van
bewaarders

drs. M.M. Kommer
Promotor: prof. mr . dr. C.J.M.
Schuijt.
Doe!: Zowel uit de literatuur als
uit cijfers m.b.t. ziekteverzuim en
afkeuringen komt een somber
beeld naar voren van het werk en
de werksituatie van bewaarders in
de penitentiaire inrichtingen. Deze
constatering was aanleiding tot
het doen van een onderzoek dat
duidelijkheid zou moeten brengen
in de (samenhang van de) diverse
facetten van het werk (formele
functie-inhoud, daadwerkelijke
taak, arbeidsomgeving, scholing
en opleiding, faciliteiten) die de
zwaarte ervan bepalen.
Probleemstelling: De centrale
vraag van het onderzoek is in
hoeverre de eisen vanuit de thans
vigerende 'filosofie' van het gevangeniswezen (uitgedrukt in regiemsdoelstellingen, strafdoelen enz.) in
combinatie met de de bewaarder
ten dienste staande middelen en
de gedetineerdenpopulatie leiden
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tot een 'stress'- veroorzakende
werksituatie.
Opzet: Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een interpretatief
perspectief waarbij de relaties en
interacties tussen de bewaarders
enerzijds en de overige betrokken
partijen ('Den Haag', gedetineerden, directie, professionele
staf, collega's en prive-omgeving)
centraal staan. Een dergelijke
benadering lijkt het best aan te
sluiten bij de diverse theoretische
inzichten over het functioneren
van bewaarders zoals de
subcultuur- resp. de 'pluralistic
ignorance these'. Ook de organisatie-sociologische 'negotiated
order'-theorie van organisaties, die
op penitentiaire inrichtingen zeker
van toepassing lijkt, vraagt om
deze benadering. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden via
observatie, interviews, vragenlijsten en bronnenonderzoek in
drie Huizen van Bewaring.
Einddatum: Oktober 1990.
Publikatievorm: Rapport.
40
Vuunvapencriminaliteit

drs. M. Kruissink en drs. C.
Wiebrens
Achtergrond: Het aantal doden en
gewonden als gevolg van vuurwapendelicten vertoont over de
afgelopen jaren een stijgende
tendens. Daarbij kan geconstateerd worden dat de politiele
aandacht voor illegaal vuurwapenbezit en -gebruik achterblijft bij de
ernst en omvang van dit
verschijnsel. Om in die situatie .
verandering te brengen heeft de
Minister van Justitie de Recherche
Advies Commissie (RAC)
gevraagd te adviseren over een
`samenhangend pakket van
maatregelen zowel in de sfeer van
de opsporing als de vervolging,
die kunnen leiden tot een meer
effectieve bestrijding van het
illegale bezit van en de handel in
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schietwapens'. De Minister van
Justitie heeft hierbij expliciet
gevraagd om een onderzoek naar
de wijze waarop in de politiele
praktijk de bestrijding van het
illegale wapenbezit plaatsvindt en
de rol van het O.M. daarbij. Op
politieniveau kan gedacht warden
aan het functioneren van de
regionale vuurwapencentrales, de
aanwezigheid van wapenrechercheurs in de korpsen en de wijze
waarop wapenzaken afgehandeld
warden. Op 0.M.-niveau gaat het
om de positie van wapenofficieren,
de mate waarin het O.M. bij de
politic aandacht vraagt voor de
bestrijding van wapencriminaliteit
en de vraag in hoeverre de huidige
strafvorderingsrichtlijnen zijn
toegesneden op de behoeften van
de praktijk.
Opzet: In het onderzoek zal cijfermateriaal over wapenzaken
verzameld warden en zullen bij
zowel pantie als O.M. enquetes en
interviews afgenomen warden.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Rapport en
eventuele artikelen.
41
Evaluatie-onderzoek alternatieve
afdoening van winkeldiefstal
onder strafrechtelijk minderjarigen
drs. M. Kruissink en drs. C.
Verwers
Inleiding: In 1989 wordt in

Rotterdam geexperimenteerd met
een alternatieve afdoening van
winkeldiefstal, gepleegd door
strafrechtelijk minderjarigen. Het
gaat am een afdoening die veel
overeenkomst vertoont met de
afdoening van vandalisme-zaken
via Halt-bureau's. Jongeren die
wegens winkeldiefstal door de
politie warden aangehouden
kunnen - mits zij aan bepaalde
voorwaarden voldoen - aan justitiele vervolging ontkomen door
alternatieve werkzaamheden te
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verrichten, liefst op de plek des
onheils. Het experiment kan
beschouwd warden als een variant
op het lik-op-stuk-experiment'
onder meerderjarige winkeldieven.
Een lik-op-stule-aanpak voor
jongeren zou er toe leiden dat de
ouders, in plaats van de jeugdige
dader, het kind van de rekening
warden, omdat jongeren
doorgaans niet over veel geldelijke
middelen beschikken. 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
constructief kunnen warden
aangemerkt. Een andere
overweging om dit experiment te
starten is dat jongeren die op
vandalisme worden betrapt, op
vrije middagen via Halt aan het
werk gezet warden, terwiji winkeldiefjes veelal na een reprimande
(politie-sepot) worden heengezonden. Via het experimentele
winkeldiefstal-project kan oak
winkeldiefstal op een snelle, lichte
wijze gesanctioneerd warden,
zonder het politie- en
justitie-apparaat al te zeer te
belasten.
Probleemstelling: Leidt de alternatieve afdoening via het winkeldiefstal-project tot minder recidive
(algemene en speciale) dan de
gangbare afhandeling?
Opzet: Self-report-data over delinquent gedrag warden verzameld
onder 'clienten' van het winkeldiefstal-project en onder een
controle-groep van winkeldiefjes
die op de gangbare wijze zijn
afgehandeld.
Publikatievorm: Rapport, te
verschijnen eind 1990.
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42
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 inrichtingen en in de behoefte bij
kinderrechters aan specifieke (al
dan niet gesloten) residentiele
voorzieningen.
Probleemstelling: Welke problemen
doen zich voor bij de plaatsing
van justitie-pupillen in inrichtingen? In hoeverre spelen de
aldus vastgestelde problemen in
het bijzonder voor een bepaalde
categorie jeugdigen en/of
bepaalde typen inrichtingen?
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
twee fasen. De eerste fase bestaat
uit een schriftelijke peiling onder
alle kinderrechters naar at hun
gerealiseerde plaatsingsbeslissingen in de tweede helft van
1988. De tweede fase omvat het
vastleggen van gegevens omtrent
alle plaatsingen vanaf de plaatsingsbeslissing tot de feitelijke
plaatsing in de gewenste dan wel
een andere voorziening gedurende
een bepaalde periode. In het
bijzonder wordt aandacht besteed
aan plaatsingspogingen die niet
zijn gelukt, teneinde inzicht te
krijgen in de omvang en de inhoudelijke componenten van de
capaciteitsproblematiek.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: In maart 1990 is
een interim-rapport verschenen
onder de titel: 'Wet geplaatst,
maar...; een eerste verkenning van
het verschijnsel moeilijk
plaatsbare jongeren en de
daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiele
hulpverlening', Den Haag,
WODC/K8, 1990. Het
WODC-eindrapport zal nog
verschijnen.
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Alternatieve sancties voor
jeugdigen / recidive

drs. P.H. van der Laan
Doe!: Completering van het
evaluatie-onderzoek `Alternatieve
sancties voor jeugdigen'. In een
eerder stadium ging de aandacht
uit naar organisatie en uitvoering
van alternatieve sancties, de plaats
van de alternatieve sanctie in het
sanctiepakket en de leerprojecten.
Thans wordt nagegaan in hoeverre
jeugdigen die in de jaren 1983 t/m
1985 een alternatieve sanctie
opgelegd kregen daarna opnieuw
wegens het plegen van delicten
met justitie in aanraking zijn
gekomen.
Probleemstelling: In hoeverre
onderscheiden de (officiele, geregistreerde) recidivepatronen van
alternatief gestrafte jeugdigen zich
(in positieve zin) van die van
jeugdigen die op traditionele wijze
bestraft zijn (geldboete, vrijheidsstraf)?
Opzet: Van alle jeugdigen, die in
de jaren 1983 t/m 1985 in de zes
oorspronkelijke proefarrondissementen een alternatieve sanctie
opgelegd kregen (ongeveer 800),
worden de officiele justitiele
contacten nagegaan over een
periode van maximaal vier jaar.
Aan de hand van dossieronderzoek en gegevens van de justitiele documentatie worden
gegevens verzameld over
frequentie van de contacten,
afdoening van de contacten,
aanleiding tot de contacten en
intervallen tussen de contacten.
Een en ander wordt gerelateerd
aan de gegevens met betrekking
tot de opgelegde alternatieve
sanctie en eventuele justitiele
contacten voorafgaand aan de
alternatieve sanctie. Hetzelfde
gebeurt voor een, op een aantal
variabelen vergelijkbare, groep
jeugdigen, die in dezelfde periode
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een traditionele sanctie opgelegd
kregen.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Eindrapport,
artikel.
44
Enquete dienstverlening
drs. P.II. van der Laan
Doe!: Inventarisatie van
knelpunten rond de toepassing
van dienstverlening sinds de
wettelijke regeling op 1 december
1989 tot stand kwam. Onderzoek
vindt plaats op verzoek van de
Overleg- en adviescommissie alternatieve sancties (OCAS).
Opzet: Enquete onder rechters,
officieren van justitie, advocaten,
en coffidinatoren dienstverlening.
Einddatum: Find 1990.
Publikatievorm: WODC kleine
rapporten reeks.
45
Het economische gedrag van
regelmatige opiatengebruikers
drs. Ed. Leuw en drs. M.
Grapendaal
Doe!: lnzicht verkrijgen in het
inkomstenverwervings- en bestedingspatroon van heroineverslaafden en de rot die criminaliteit
en methadonverstrekking hierin
heeft.
Opzet: Het gaat om een longitudinaal onderzoek onder ongeveer
150 heroinegebruikers. Gedurende
een jaar zal aan de respondenten
op gezette tijden een vragenlijst
worden voorgelegd. De onderzoekgroep wordt zo gevarieerd
mogelijk samengesteld uit
herolnegebruikers met de Nederlandse nationaliteit in Amsterdam.
Er wordt gewerkt vanuit een
zogenaamd veldstation.
Einddatum: 1990/1991.
Publikatievorm: Diverse.
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46
EvaMatte alcoholverkeers-cursussen (AVC)
drs. Ed. Leuw en M. Brouwers
Doe!: Antwoord geven op twee
centrale vragen: Welke typen
alcoholverkeerswet-overtreders
worden bereikt door de AVC's?
Welke effecten hebben de AVC's
op relevante kennis, attituden en
gedragingen van de deelnemers?
Opzet: In elk arrondissement
worden gedurende een bepaalde
periode alle deelnemers aari de
AVC gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen over bovengenoemde onderwerpen op drie
verschillende momenten: bij
aanvang van de cursus, na afloop
van de cursus en na een periode
van minimaal een jaar. Na
eenzelfde periode worden de justitiele gegevens van deze
deelnemers opgevraagd, almede
die van een controlegroep van
alcoholverkeersdelinquenten, die
voldoen aan dezelfde criteria voor
deelname aan een AVC, doch die
geen cursus gevolgd hebben.
Beide groepen kunnen dan voor
wat betreft de geregistreerde
delicten met elkaar vergeleken
worden. Tot slot wordt per arrondissement gekeken naar het
gehanteerde model (officiers- of
rechtersmodel) en het wervingsbeleid (doelgroep, wijze van
benadering, strafcompensatie).
Einddatum: Find 1991.
Publikatievorm: Interimrapport
zomer 1990, eindrapport eind
1991.
47
Gronden voor ondertoezichtstetting
Lie. N.M. Mertens
Doe!: Inzicht geven in de gronden
voor ondertoezichtstelling (in het
civiele jeugdrecht) zoals die tot
uitdrukking komen in de invulling
van de wettelijke grond
'bedreiging met zedelijke en/of
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lichamelijke ondergang'. Tevens
wordt getracht de ontwikkeling
van het aantal ondertoezichtstellingen in de laatste twee decennia
in kaart te brengen, teneinde
inzicht te verkrijgen in de factoren
die samenhangen met de toename
van uitgesproken 0.T.S.-en vanaf
1982.
Probleemstelling: Welke zijn de
specifieke 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
factoren zijn van invloed op die
ontwikkeling?
Opzet: Het gaat om een inventariserend onderzoek waarbij
gegevens worden verzameld d.m.v.
dossieronderzoek bij een aantal
Raden voor de Kinderbescherming. Er worden ook interviews gehouden met medewerkers
van betrokken instanties. Met
behulp van kwantitatief materiaal
en literatuur-onderzoek wordt de
ontwikkeling van de
0.T.S.-maatregel geschetst en de
samenhangende factoren bij de
stijging in deze beschreven.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Eindrapport.

parallel daaraan, een evaluatieonderzoek.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm:
WODC/SEC-eindrapport in het
voorjaar van 1991.

49
Gezinshereniging van migranten
drs. E. Naborn
Doe!: Inzicht bieden in de
varianten van gezinshereniging.
Probleemstelling: In welke maten
en vormen komen gezinsherenigingen voor? Te denken valt
hierbij aan zogenaamde traditionele, verruimde of omgekeerde
gezinshereniging en gezinsvorming. Bij deze laatste vorm
gaat het om migranten, die zelf
oorspronkelijk in het kader van
gezinshereniging zijn gekomen die
nu een (gehuwde) partner uit het
land van herkomst naar
Nederland laten komen.
Belangrijke vragen zijn: In
hoeveel en welke gevallen vindt
gezinshereniging plaats? Welke
vormen van gezinshereniging
worden hoe vaak aangetroffen?
Hoe is de inkomenspositie van de
betrokkenen bij gezinshereniging
en wat is het inkomen? Welke
verblijfstitel hebben de betrokkenen bij gezinshereniging?
48
Hoelang blijven de verzoekers van
Scholenexperiment
gezinsherenigingin Nederland?
drs. M. Mutsaers, drs. S.
Hoe is de verhouding primaire en
Schneider en R. van Rongen
secundaire migranten onder de
Doe!: Het tegengaan van spijbelen verzoekers van gezinshereniging?
en schooluitval door experimenten Hoeveel minderjarige en meerdermet spijbelcontrole en leerlingbe- jarige kinderen zijn betrokken bij
geleiding op scholen voor
gezinshereniging? Daarnaast zal
LTO/ITO. Afgeleid doel:
gekeken worden naar de verhoupreventie van kleine criminaliteit
dingen van de verschillende natiodoor de leerlingen.
naliteiten.
Probleemstelling: Hebben deze
Opzet: Analyse van dossiergeexperimenten effect op de school- gevens en gegevens uit het geautointegratie respectievelijk het delin- matiseerde bestand van zes vreemquent gedrag van de leerlingen?
delingendiensten van circa 1500
Opzet: Uitvoering van drie samen- gevallen van gezinshereniging.
hangende deel-experimenten en,
Einddatum: Najaar 1990.

WODC
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PuNikatievorm: WODC rapport en groep Bestuurlijke Preventie van
Criminaliteit.
artikel.
Doe!: Flet integreren van evaluatiegegevens van voornamelijk
50
lokale projecten gericht op de
Financiele middelen vereiste
preventie van vormen van veel
inzake gezinshereniging
voorkomende criminaliteit.
dn. E. Naborn
Probleemstelling: De projecten
Doe!: Inzicht verkrijgen omtrent
de wijze waarop het in de Vreem- verschillen in hoge mate wat
betreft doelstelling, doelgroepen,
delingencirculaire 1982 geformugehanteerde strategie en aard van
leerde beleid met betrekking tot
de evaluatie. Dit 'evert methodohet beschikken over voldoende
logische problemen bij het combimiddelen van bestaan in de
neren van de resultaten tot een
praktijk wordt toegepast door de
hoofden van plaatselijke politie bij hanteerbaar totaaloverzicht.
het behandelen van verzoeken om Opzet: Er zal een computerbestand worden opgebouwd
toelating in het kader van gezinsuitgaande van gegevens van een
hereniging. Wat zijn gebleken
enquate onder de betrokken
onduidelijkheden en knelpunten
gemeenten, een enquae onder de
bij de toepassing van het bovenbegeleiders van de projecten, en
staande beleid?
de evaluatieverslagen.
Opzet: Er zal een vragenlijst
opgesteld worden, die ter beantEinddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: Rapport.
woording zal worden voorgelegd
aan de medewerkers van de zes
53
vreemdelingendiensten die zijn
Wendingen in de levensloop
bezocht voor het onderzoek
(deelproject 4): regelover`Gezinshereniging van migranten'.
schrijdend gedrag,
Einddatum: 1991.
carriere-critninaliteit en
Publikatievorm: WODC rapport.
leven sloop
51
Het 0.M. en grote fraudezaken

mr. drs. J.M. Nelen
Doe!: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote
fraudezaken door het O.M. De
aandacht gaat daarbij speciaal uit
naar de organisatorische en
juridische knelpunten die een
voortvarende aanpak van dit soon
zaken in de weg staan.
Opzet: Empirisch onderzoek;
dossierstudie en interviews met
betrokkenen.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: WODC rapport.
52
Meta-evaluatie van
SEC-projecten
drs. GE Polder

Samenwerkingsverband: Stuur-
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dr. C.J.C. Rutenfrans en drs. G.J.
Terlouw
Samenwerkingsverband: Het
project Wendingen in de
levensloop' (kortweg WIL) is
ganitieerd vanuit de vakgroep
ontwikkeling en socialisatie van
de faculteit Sociale Wetenschappen van de RU Utrecht.
Verder zijn de commissie landelijk
epilepsie onderzoek (RU
Limburg), het criminologisch
instituut van de Universiteit van
Amsterdam, de universiteiten van
Bremen, Leicester, Leiden en
Utrecht (via het EEG-project
'young adults in the European
Market'), the international social
science council te Wenen (via het
project 'youth and new technologies'), de universiteit van
Bielefeld (Sonderforschungsbe-
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reich 227, Pravention und Intervention im Kinder- und Jugendalter) en de vakgroep sociologie
van de Erasmusuniversiteit
Rotterdam bij de opzet van het
WIL-project betrokken (geweest).
Doe!: Het WIL-project is een
onderdeel van het VF-programma
`jongeren, intergenerationele
overdracht en levensloop', dat
loopt van 1989 tot 1993 en bestaat
uit een longitudinale studie naar
de ontwikkelingen welke zich in
de jaren negentig voordoen in de
levensloop van jongeren.
Nagegaan wordt onder meer wat
de effecten zijn van significante
gebeurtenissen (life-events) op het
gedrag en de relaties van de
jongeren. Het gehele project is
opgezet uit 5 deelondernemingen,
te weten: emancipatie, onderwijs
en arbeid (deelproject 1);
gezondheid, welbevinden,
informele zorg en identiteit
(deelproject 2); primaire
leefvormen en levensloop
(deelproject 3); regeloverschrijdend gedrag, criminaliteit en
levensloop (deelproject 4);
politiek-culturele orientaties en
levensloop (deelproject 5). Het
onderzoek wat betreft deelproject
4 geschiedt onder verantwoorde- •
lijkheid van het WODC.
Probleemstelling deelproject 4:

Nagaan of bepaalde, en zo ja
welke, life-events bij jongeren
ertoe leiden dat `regulier' regeloverschrijdend gedrag de vorm
krijgt van een vast crimineel
gedragspersoon.
Opzet deelproject 4: Er zal een
panelstudie worden uitgevoerd bij
een steekproef van circa 3000
respondenten van 12 t/m 25 jaar
(in de resterende deelprojecten
wordt uitgegaan van een panel
van 3000 jongeren van 15 t/m 25
jaar). Tevens wort een van bun
ouders in het onderzoek
betrokken. De respondenten
worden ieder drie maal geinter-

WODC

viewd omtrent de onderwerpen uit
alle vijf deelprojecten. De interviews hebben om de drie jaar
plaats, beginnend in 1991.
Einddatum eerste onderzoeksgolf
WIL-project: 1991.
Einddatum WIL-project als geheel:

1998.
Publikaties: WODC rapporten en

publikaties i.s.m. andere deelnemende instanties. Een WODC
rapport inzake het eerste
meetmoment is gepland voor eind
1991.
54
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering
drs. E.C. Spaans en drs. L.
Doornhein
Doe!: Evaluatie van een vijftal

projecten op het gebied van
(justitiele) hulpverlening aan
jongeren van 15 tot 18 jaar, die
vanwege het plegen van delicten
met justitie in aanraking zijn
gekomen. Het gaat hierbij vooral
om zogenaamde randgroepjongeren, van wie het (veelvuldig)
delictgedrag gezien kan worden
als uiting van onderliggende
problemen. Hoewel alle vijf
projecten concrete, outreachende
hulp bieden, verschilt de opzet, de
organisatie en de werkwijze van
projecten in meer of mindere
mate.
Probleemstelling: Hoe zien de
opzet, de organisatie en de
werkwijze van elk project er uit,
wat zijn precies de doelstellingen
en de doelgroep van de projecten?
In hoeverre worden deze doelstellingen gerealiseerd en de
doelgroep bereikt? Hoe ziet de
groep jongeren er uit die - in de
praktijk - door de projecten
begeleid wordt? Zijn eventuele
verschillen in succes tussen de
projecten toe te schrijven aan
verschillen in de opzet, de organisatie en/of de werkwijze van de
projecten, dan wel aan verschillen
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tussen de clienten van de
projecten?
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
een proces-evaluatie en een
product-evaluatie. In de procesevaluatie warden de opzet, de
organisatie, de werkwijze en de
(kenmerken) van de clienten yan
de projecten beschreven en met
elkaar vergeleken. Oak worth
aandacht besteed aan de doelstellingen en de doelgroep van elk
project. Gegevens hieromtrent zijn
verzameld aan de hand van interviews met betrokken personen, het
raadplegen van schriftelijk
materiaal, dossieronderzoek en
ingevulde registratie-formulieren.
In de product-evaluatie zal
worden nagegaan, in haeverre de
projecten hun doelstellingen, zoals
het voorkomen van recidive en het
terugdringen van voorwaardelijke
vrijheidsstraffen, hebben weten te
realiseren en bun doelgroep
hebben bereikt. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van een vergelijkingsgroep, bestaande uit
jongeren wier strafzaak in het
betreffende arrondissement
(kanton) op Vaditionele' wijze i.e. voor de komst van de jeugdreclassering - is afgedaan.
Eventuele verschillen in `succes'
tussen de projecten zullen, voor
zover mogelijk, gerelateerd
warden aan verschillen in opzet,
organisatie, werkwijze en/of
clienten van de projecten. Ook
zullen jongeren die door de
projecten begeleid zijn gainterviewd worden omtrent hun
ervaringen met deze vorm van
hulpverlening. De data ten
behoeve van de productevaluatie
worden verzameld aan de hand
van registratieformulieren, dossieronderzoek 6n interviews.
Einddatum: Maart 1991.
Publikatievorm: Een
interim-rapport is reeds
verschenen onder de titel
'Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
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sering. Interimrapporr, Den
Haag, WODC/K11, 1990. Het
eindrapport wordt verwacht in
maart 1991.
55
Criminaliteitsbeheersing te
Enschede
drs. J.L.P. Spickenheuer en P.
Linckens
Doe!: Mede op basis van
WODC-onderzoek is in de
gemeente Enschede door politie,
justitie en bestuur een geintegreerd plan ter beheersing van
criminaliteit tot stand gekomen.
Verschillende activiteiten van de
drie partners die voor zover
mogelijk op elkaar zijn afgestemd
richten zich op een viertal
misdrijven: geweld, vandalisme,
inbraak in woningen en fietsendiefstal.
Probleemstelling: Deze bevat vier
hoofdcomponenten: op welke
wijze is het plan tot stand
gekomen, hoe en in welke mate
wordt het gerealiseerd, wat zijn de
effecten in termen van criminaliteit en wat zijn de mogelijke
neveneffecten van het plan?
Opzet: Documentenanalyse:
vastgelegd bij politic, justitie en
bestuur; analyse van misdaadverslaglegging: krantenartikelen,
regionale dagbladen; analyse van
afhandeling door politie, justitie;
(slachtoffer)enquete(s); interviews
met betrokkenen bij de uitvoering
van het plan.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm:(Deel)rapporften).
56
Evaluatie preventieproject t.b.v.
Marokkaanse jongeren in Gouda
drs. G.J. Terlouw
Doe!: Nagaan welke de effecten
van een speciaal ten behoeve van
de Marokkaanse jeugd opgezet
project zijn op de positie van die
jeugd en op het criminaliteitsniveau onder Marokkaanse
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jongeren.
Probleemstelling: Hoe is het

project georganiseerd en welke
mogelijkheden verschaft het de
Marokkaanse jeugd? Welke
invloed heeft het deelnemen van
Marokkaanse jongeren aan het in
het kader van het project
geschapen mogelijke activiteiten
als werk, scholing en/of recreatie
op hun gedrag? In hoeverre is de
gebruikte methode van het straathoekwerk effectief wanneer het er
om gaat Marokkaanse jongeren
ertoe te bewegen te participeren in
dergelijke activiteiten en wat zijn
de kenmerken van de wel en niet
deelnemende groepen? Zijn er
effecten in de officiele criminaliteitscijfers (politiegegevens)
naspeurbaar?
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
een inventarisatie en een
empirische evaluatie. In het inventariserend deel worden onderwerpen als organisatiestructuur,
doelstellingen en aanbod van het
project behandeld. De gegevens
hieromtrent worden verkregen aan
de hand van interviews en
bestaand schriftelijk materiaal. De
empirische evaluatie behelst het
verzamelen van (selfreport)
gegevens onder Marokkaanse
jongeren d.m.v. vragenlijsten. Het
betreft hierbij zowel niet als wel
aan projectactiviteiten deelnemende jongeren. Bij alien wordt
een voor- en een nameting (een
jaar na de voormeting) gedaan.
Tevens worden bij de gemeentepolitie in de loop van het project
over twee periodes data verzameld
worden aangaande de hoogte van
het criminaliteitsniveau onder de
Marokkaanse doelgroep t.o.v. een
vergelijkbare Nederlandse groep
jongeren.
Einddatum: Najaar 1990.
Publikatievorm: Een interimrapport is begin 1990 verschenen
onder de titel Ten preventieproject in Gouda; eerste resul-
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taten van een project voor Marokkaanse jongeren', WODC/K7,
1990. Het eindrapport volgt najaar
1990.
57
Voor- en achteruitzien; over
enkele middelen van wetsevaluatie
dr. G.J. Veerman
Samenwerkingsverband: Afdeling

Bestuursrecht/-kunde Rijksuniversiteit Groningen.
Doe!: Verkennen van de mogelijkheden van andere wetsevaluatiemethoden dan sociaal-wetenschappelijk 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 jaarverslagen?
In welke omstandigheden is het
gebruik van welke evaluatiemiddelen zinvol?
Opzet: Literatuuronderzoek en
empirisch onderzoek (enquetes en
inteMews bij gebruikers en
opstellers van jaarverslagen, van
effectrapportages e.d.).
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: Rapport.
58
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
lacune te voorzien zal in de
komende jaren informatie worden
verzameld over diverse facetten
van de toepassing van het strafprocesrecht.
Probleemstaing: Getracht zal
worden na te gaan welke rechtsmiddelen wel en welke niet
worden aangewend en in hoeveel
en wat voor gevallen dit al dan
niet gebeurt; hoe lang procedures
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duren en welke factoren van
invloed zijn op de duur van de
procedures. Ten behoeve 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
steekproef van strafzaken die in
1987 zijn ingeschreven. Vraaggesprekken met rechters-commissarissen en officieren van justitie.
Einddatum: Gerechtelijk vooronderzoek: 1990. Overige:
1991/1992.
Publikatievorm: WODC rapport.

onderzoeksmateriaal wordt
gebruik gemaakt van reeds verzamelde data, voornamelijk politiestatistieken van het CBS. Met
behulp van rekenkundige
technieken, wordt gepoogd vertekeningen uit het huidige ophelderingscijfer te filteren.
Einddatum: Voorjaar 1991.
Publikatievorm: Rapport.

59
Ophelderingspercentages
drs. C. Wiebrens en drs. G.J.
Terlouw
Doe!: Ophelderingspercentages
geven 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
optreden die vergelijking tussen
korpsen tot een oneigenlijke
bezigheid maken. Het uiteindelijke doel is dan ook te komen
tot een gestandaardiseerd ophelderingscijfer, waarin gecorrigeerd
is voor deze vertekeningen.
Probleemstelling: Het in kaart
brengen van faktoren die het
ophelderingspercentage kunnen
beinvloeden. Het gaat met name
om faktoren die niet voor alle
korpsen in gelijke mate gelden,
zodat vergelijking tussen korpsen
onmogelijk is. Het opstellen van
correctie-methoden, waaruit een
voor korpsen vergelijkbaar ophelderingscijfer resulteert.
Opzet: Het onderzoek heeft hoofdzakelijk een statistische opzet. Als
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bedoelde en onbedoelde effecten
Universiteit van Amsterdam
Criminologisch Instituut Bonger van misdaadverslaggeving

Afgesloten onderzoek
60
Twee eeuwen gevangen. Misdaad
en straf in Nederland
dr. H.J. Franke
Utrecht, Het Spectrum (Aula),
1990
Zie JV 7, 1989, nr. 57

Lopend onderzoek
61
Misdaadverslaggeving in
Nederland
drs. H.J. Franke
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek is grotendeels uitgevoerd met financiele steun van de
Nederlandse Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO, nu NWO).
Doe!: Door het verzamelen en
interpreteren van verslagen en
berichten in Nederlandse kranten
zal gepoogd worden het inzicht te
vergroten in de kwalitatieve en
kwantitatieve ontwikkeling van de
misdaadverslaggeving sinds het
begin van de vorige eeuw. Met
name zal getracht worden de
samenhang tussen ontwikkelingen
in de aard en omvang van de
misdaadverslaggeving en andere
lange-termijn ontwikkelingen (o.a.
in het straffen van misdadigers)
aan te tonen en te verduidelijken.
Probleemstelling: In het onderzoek
wordt veel aandacht besteed aan
de relatie tussen beeldvorming en
onrust over criminaliteit en de
verslaggeving in kranten. Ook
wordt nagegaan in hoeverre de
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verscheidene functies van het
politionele en strafrechtelijk
apparaat beInvloed hebben en
beInvloeden.
Opzet: Tien Nederlandse kranten
over een periode van bijna 200
jaar worden steekproefsgewijs
zowel inhoudelijk als kwantitatief
geanalyseerd. Door literatuurstudie en archiefonderzoek wordt
kennis vergaard die nodig is voor
interpretatie en beschrijving van
het onderzoeksmateriaal.
Publikatievorm: Het onderzoek
leidde al tot enkele publikaties en
zal de komende jaren in de vorm
van artikelen en/of een boek
worden afgerond.
62
Lange termijn-ontwikkelingen in
het gebruik van fysiek geweld
dr. H.J. Franke
Doe!: Vergaren van kennis over
het gebruik van fysiek geweld in
Nederland door burgers en
overheidsdienaren vanaf het eind
van de achttiende eeuw.
Probleemstelling: Hoe heeft het
gebruik van fysiek geweld in de
Nederlandse samenleving zich
zowel kwantitatief als kwalitatief
ontwikkeld over een periode van
ongeveer twee eeuwen. Hoe
hingen die ontwikkelingen samen
met andere sociale ontwikkelingen? Verschillen deze ontwikkelingen binnen (en tussen) bevolkingsgroepen (hoger- en lager
geplaatsten, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen)?
Opzet: Bestudering van gerechtelijke en politionele statistieken;
kwalitatieve analyse (steekproefsgewijs) van justitiele dossiers van
geweldszaken; bestudering van
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bronnen over gebruik van geweld
door de overheid, zowel binnen
het justitieel apparaat (openbare
straffen, gevangeniswezen, behandeling van arrestanten) als bij de
handhaving van de openbare orde
(rellen, oproeren).
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Artikelen of boek.
63
Conflict en cooperatie in de
rechtszaal
dr. M. L. Komter
Doel: Inzicht in het verband
tussen gangbare ideeen over het
gebruik van fysiek geweld, de
institutionele taken van de betrokkenen bij geweldszaken in de
rechtszaal, en de taal waarmee
deze taken warden afgehandeld.
Probleemstelling:Statistieken of
onderzoeksgegevens over geweldsmisdrijven zijn niet alleen
gebaseerd op de `werkelijkheiff,
maar ook op de gangbare
definities van fysiek geweld zoals
die worden gebruikt door de
wetgever, de rechtsprekende en
uitvoerende instanties. Deze
definities zullen een rol soden bij
de afhandeling van geweldszaken
ter zitting. Daarnaast hebben de
betrokkenen een aantal wettelijk
omschreven taken te vervullen
tijdens de zitting. Deze taken
worden uitgevoerd door middel
van taal. In interactie in de
rechtzaal hebben de deelnemers,
naast hun institutionele verplichtingen, te maken met een eigen
systeem van regels, zoals beurtwisselings-regels en preferentieregels.
Dit betekent dat gebeurtenissen in
de rechtszaal ten dele worden gevormd door de interactionele
mogelijkheden 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, institutionele en
interactionele context. De keuze
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van rechtszittingen als onderzoeksmateriaal komt voort uit het
idee dat ideologieen niet alleen tot
uiting komen in de uitspraken van
mensen, maar ook in hun activiteiten. Het zijn weer die activiteiten die bijdragen tot het
instandhouden of veranderen van
ideologieen.
Opret: Literatuurstudie, dossieronderzoek, bestudering van bandopnames van zittingen over geweldsmisdrijven.
Einddatum: Doorlopend anderzoek.
Publikatievorm: Artikelen.
64
Drugshandel en drugsbestrijding
drs. Di. Korf
Doe!: Het beschrijven en analyseren van de relatie tussen drugsbestrijding 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.
Wetenschappelijk onderzoek op
het terrein van de illegale drugsmarkt heeft zich tot nu toe vrijwel
volledig gericht op de vraagzijde:
de gebruikers. In dit onderzoek
staat de aanbodzijde centraal. De
aanbodzijde wordt veelal
beschreven als georganiseerde
misdaad bij uitstek, gekenmerkt
door een strak geleide hierarchische structuur. Deze karakterisering 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 bestrijding, valt te
verwachten dat de aanbodzijde
van de illegale drugsmarkt in
Nederland anders georganiseerd is
dan die in de VS. In dit model
worden veranderingen in de
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organisatie van de illegale drugshandel gezien als samenhangend
met veranderingen in de strategieen van bestrijders.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
literatuur- en bronnenstudie;
interviews met bestrijdingsfunctionarissen en drugshandelaren;
participerende observatie; analyse
van statistische gegevens, systematische prijsnoteringen en laboratoriumanalyses van aangekochte en
geconfisceerde illegale drugs. De
nadruk ligt op Amsterdam als
aan- en doorvoerhaven. Daarnaast
zullen gegevens uit enkele andere
steden in Nederland en omringende landen verzameld worden.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Artikelen,
rapporten.
65
Denkbeelden van kinderen over
misdaad en straf in internationaal vergelijkend perspectief
prof. dr. E. Lissenberg
Samenwerkingsverband: School of

Criminal Justice Rutgers College,
Newark, New Jersey, U.S.A. en
School voor criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in
de oplossingen die kinderen in
Nederland, Belgie, de VS en de
Sovjet Unie leren en geleerd
hebben voor problemen van
beheersing in tussenmenselijke
relaties, waarop het strafrecht van
toepassing is.
Probleemstelling: Welke overeenkomsten en verschillen zijn aan te
wijzen in de (ontwikkeling van)
opvattingen van kinderen uit
landen met uiteenlopende
systemen van strafrechtspleging
(Nederland, VS en USSR) op
ongeveer hetzelfde tijdstip. Voor
Nederland zullen bedoelde opvattingen van kinderen in de jaren
zeventig vergeleken worden met
die in de jaren negentig. Deze
denkbeelden worden in verband
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gebracht met de gebruikelijk
variabelen sociaal-economische
achtergrond, leeftijd en geslacht,
maar ook met de manieren
waarop binnen een samenleving
wordt omgegaati met problemen
rond misdaad en straf.
Opzet: Literatuurstudie, vragenlijsten, cross-culturele analyse en
vergelijking, secundaire analyse
van onderzoek dat in 1973 in
Nederland werd gedaan.
Einddatum: Eind 1992.
Publikatievorm: Diverse artikelen.
.66
Strafbaarstelling van fysiek
geweld
prof dr. E. Lissenberg
Doe!: 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 kruistocht. Een van de
opbrengsten van een dergelijke
morele onderneming is dat de
betrokkenen belangrijk(er) worden
of blijven. Een machtstrijd 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 strafbaarstellingen kan
worden gezien als een
verheffingsproces. Veel strafwetgeving lijkt vanzelfsprekend tot
stand gekomen; deze vanzelfsprekendheid wordt in dit onderzoek
geproblematiseerd in verband met
strafbaarstellingen van fysiek
geweld.
Opzet: Bronnenstudies (notulen
commissievergaderingen, adviezen
Raad van State, Handelingen
Eerste en Tweede Kamer);
commentaren en adviezen in
vaktijdschriften; literatuurstudie.
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Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Artikelen of boek.
67
Ontwikkelingen in gewelds- en
vermogenscriminaliteit van
jongeren vanaf het begin van de
twintigste eeuw in Nederland
mr. drs. P.J.J. van Voorst
Doe!: In verschillende anderzoeken wordt over langere termijn
een verschuiving gesignaleerd van
(geregistreerde) geweldscriminaliteit naar vermogenscriminaliteit.
Over hoe de verhouding tussen
door jongeren gepleegde geweldsen vermogensdelicten zich sinds
het begin van de twintigste eeuw
in Nederland heeft ontwikkeld, in
hoeverre strafrechtelijke reacties
op dergelijke gedragingen zijn
veranderd en met wefice andere
sociale ontwikkelingen dat in
verband gebracht kan warden, is
echter weinig bekend. Doel van
dit onderzoek is een bijdrage te
leveren aan deze lacune in criminologische kennis.
Probteemstelling: Centraal in dit
onderzoek staat de verhouding
tussen tot gewelds- en vermogenseriminaliteit bestempelde gedragingen van strafrechtelijk minderjarige jongeren. Getracht zal
worden ontwikkelingen in deze
verhouding vanaf het begin van de
twinstigste eeuw in Nederland in
verband te brengen met andere
sociale ontwikkelingen, zoals
urbanisatie, verander(en)de
denkbeelden over criminaliteit en
bestraffing van jeugdigen, het
!anger worden van de jeugdpeHode en het (vooral na de Tweede
Wereldoorlog) ontstaan van
specifieke jongerenculturen.
Opzet: Naast literatuurstudie zal
het onderzoek zich richten op
CBS-gegevens over verschillende
gewelds- en vermogensdelicten
(aantallen schuldigverklaarden en
niet-vervolgden en strafrechtelijke
sancties naar sekse, leeftijd en
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aard van delict en strafrechtelijke
sancties). Omdat de CBS-gegevens
slechts een tamelijk globaal beeld
geven, zal een inhoudelijke
verdieping plaats vinden door
middel van een inhoudsanalyse
van registers van strafzaken van
het arrondissementsparket
Amsterdam en van vonnissen van
strafzaken van genoemde delicten.
Dit kan gegevens opleveren over
welke gedragingen in de loop der
tijd zijn bestempeld als geweldsen vermogenscriminaliteit en
welke strafrechtelijke sancties
daarop zijn gevolgd.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

Universiteit van Amsterdam
Seminarium voor Strafrecht en
Strafrechtspleging Van Hamel
Afgesloten onderzoek
68
De Opiumwet; een strafrechtelijk commentaar
mr. H.G.M. Krabbe (red.)
Alphen aan de Rijn, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 70

Lopend onderzoek
69
Militaire justitie (strut- en tuchtrecht) in oorlogstijd
Coordinator: prof. mr. G.L.
Coolen.
Hoek Het beschrijven van het in
oorlogstijd geldende (en eventueel
gewenste) militair straf- en tuchtrecht. Daarbij zal gebruik warden
gemaakt van de ervaringen die bij
de toepassing van het militair
straf- en tuchtrecht in het verleden
in oorlogstijd zijn opgedaan. De
vraag die centraal staat, is of de
knelpunten die destijds zijn gesig-
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naleerd in de huidige regelgeving
(voldoende) zijn onderkend resp.
ondervangen.
Probleemstelling: Vraag is of het
thans aanwezige pakket regels met
betrekking tot het militair straf- en
tuchtrecht in oorlogstijd
voldoende is. Met andere
woorden of de militaire justitie
ook onder de dan geldende
bijzondere omstandigheden
adequaat kan opereren.
Opzet: Literatuur- en wetgevingsonderzoek.
Publikatievorm: Artikel in Militair
Rechtelijk Tijdschrift.

71
Massamoord en motivatie
drs. D. W. de Mildt (A JO)
Promotoren: prof. mr. C.F. Rater

en prof. dr. H.W. von der Dunk
(RUU).
Doe!: Onderzoek naar de
motivatie van de in de Bondsrepubliek Duitsland 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
70
door het ideeenhistorische
Overdracht en overname van
perspectief waarbinnen de
strafvervolging naar Nederlands
nazi-ideologie als 'de' verklarende
factor wordt opgevoerd. Die
recht
mr. R.C.P. Haentjens
ideologie vormt echter slechts een
Doe!: Beschrijving naar Nederaspect van het complexe geheel
van drijfveren dat het gedrag van
lands recht van een betrekkelijk
de uitvoerders van die politiek
nieuwe vorm van internationale
bepaalde. Het onderzoek richt
rechtshulp in strafzaken.
Nederland is partij bij een aantal
zich dan ook op een nadere
verdragen op dit punt. De parkempirische bestudering en analyse
van de individuele achtergronden
mentaire behandeling van de
van die uitvoerders om zo vast te
uitvoeringswetgeving is voltooid.
stellen welke (andere) factoren
Probleemstelling: Wat zijn de
Nederlandse uitgangspunten voor van invloed waren op hun gedrag.
internationale rechtshulp in strafOpzet: Empirisch onderzoek van
vonnissen uit de BRD met
zaken? Wat zijn de uitgangsbetrekking tot nazi-misdadigers en
punten in de verdragen? Hoe
verhoudt de (nieuwe) Nederlandse literatuuronderzoek.
wetgeving zich ten opzichte van
Einddatum: 1991.
de verdragen? Wat zijn de normen Publikatievorm: Dissertatie.
waaraan de organen van de straf72
rechtspleging zich hebben te
Justiz- und N.S.-Verbrechen
houden? Wat is nog te wensen?
prof mr. CF. Riiter
Opzet: Onderzoek naar de
ontstaansgeschiedenis, implemen- Doe!: Het verschaffen van inzicht
tatie van de verdragen, wetsgein het wezen en de mogelijkheden
schiedenis, literatuur en jurispruvan strafrechtelijke reacties op
oorlogscriminaliteit en op van
dentie.
Publikatievorm: Boek.
staatswege georganiseerde
misdrijven (misdrijven tegen de
menselijkheid).
Opzet: Bronnenpublikatie;
databank.
Einddatum: 1995.
Publikaties: Volledige, geanno-
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teerde en van registers voorziene
uitgave 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 deze vonnissen in een
databank voorbereid.
73
Jeugdstrafprocesrecht
mr. M.J.M. Verpalen
Promotor: prof. mr. SAM.
Stolwijk.
Doel: Het vervaardigen van een
kritisch commentaar op de
bepalingen betreffende het jeugdstrafprocesrecht ten behoeve van
de rechtspraktijk.
Probleemstelling: De bepalingen
betreffende het jeugdstrafprocesrecht zijn geformuleerd als uitzonderingen op het in beginsel van
toepassing verklaarde strafprocesrecht voor meerderjarigen. Als
leidraad dient de vraag waarom
de desbetreffende uitzonderingen
noodzakelijk dan wel wenselijk
werden geoordeeld. Aan de hand
van de ontwikkelingen van de
laatste jaren op dit terrein wordt
bezien of de uitzondering nog
beantwoordt aan de aanvankelijke
doelstelling.
Opzet: Artikelsgewijs commentaar,
voorafgegaan door een algemene
inleiding. Onderzocht worden
steeds de wetsgeschiedenis bij een
artikel, alsmede de betekenis van
de bepaling voor de praktijk.
Daartoe zal voornamelijk literatuuronderzoek worden verricht. In
voorkomende gevallen wordt oak
ingegaan op recente ontwikkelingen en te verwachten wetswijzigingen.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
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74
Rechterlijke toetsing van het
vervolgingsbeleid
mr. P.C. Wiewel
Promotor: prof. mr . SAM.
Stolwijk.
Doe!: In het onderzoek zal een
beschrijving warden gegeven van
het vervolgingsbeleid zoals dat
sinds 1970 gestalte heeft gekregen.
Bij de analyse van het beleid
zullen warden onderscheiden de
strafrechtelijke en bestuurlijke
aspecten aan de beslissing am aan
een bepaalde concrete gebeurtenis
een strafrechtelijk vervolg
(vervolging, transactie, voorwaardelijk sepot) te geven. Voor zover
het gaat om de bestuurlijke
aspecten zal vanuit de optiek van
rechtsbescherming voor de burger
het vervolgingsbeleid warden
vergeleken met het beleid van
vergelijkbare staatsorganen op
andere overheidsterreinen. Tot
slot zal warden onderzocht in
hoeverre op basis van het huidige
procesrecht de strafrechter in staat
is tot een effectieve toetsing van
het door het O.M. gevoerde
beleid.
Einddatum: Voorjaar 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
75
Functioneel daderschap en strafrechtelijke deelneming
en. A.M. van Woensel
Promotor: prof. mr . SAM.
Stolwijk.
Doe!: Bijdrage aan de dogmatiek
van de strafrechtelijke deelneming
in verband met de ant. 47 en 48
Wetboek van Strafrecht.
Probleemstelling: In de praktijk
van het strafrecht heeft in de jaren
vijftig het begrip functioned
daderschap ingang gevonden. Dit
begrip relativeert het klassieke
uitgangspunt dat dader en
deelnemer eerst strafbaar zijn
wanneer zij daadwerkelijk een
stralbaar feit hebben gepleegd.
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Onderzocht wordt in hoeverre
deze ontwikkeling ertoe zal leiden
dat de leerstukken over
deelneming (art. 47 en 48
Wetboek van Strafrecht)
herziening behoeven.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

Vrije Universiteit Amsterdam
Instituut voor Criminologie en
Rechtssociologie
Lopend onderzoek
76
De ABP-affaire
dr. H.G. van de Bunt
Doe!: De strafzaak tegen een

top-ambtenaar van het ABP is
strafrechtelijk en criminologisch
bezien een interessante case. In dit
onderzoek zal worden gepoogd de
ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de geruchtmakende
affaire te beschrijven tegen de
achtergrond van de juridische,
organisatorische en
sociaal-politieke context waarin
het plaatsvond.
Opzet: Onderzoek proces-verbaal,
recherche-logboek, en overige
schriftelijke documenten. Interviews met de belangrijkste procesdeelnemers.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Boek, waarin door
middel van diverse bijdragen van
enkele auteurs (w.o. de onderzoeker) een kaleidoscopisch beeld
van de ABP-affaire gegeven kan
worden.
77
Recherche en automatisering
dr. H.G. van de Bunt
Samenwerkingsverband: Met J.

Rademaker (Willem Pompe
Instituut Utrecht).
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Doe!: Vergroten van het inzicht in
aard en effectiviteit van de
politie-automatisering.
Probleemstelling: Welke bijdrage
levert de automatisering van
interne gegevensbestanden (H KS,
CID) aan de effectiviteit van
recherchewerk.
Opzet: Case-study van een
gemeentepolitiecorps (participerende observatie, dossieronderzoek, gestructureerde interviews).
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Artikelen, boek.

78
Onderzoek naar de geschiedenis
van strafvervolging in Nederland
in de 19e en 20e eeuw
prof mr. S. Faber en dr. S. van
Buller
Uitgangspunt en doe!: Hetgeen

bekend is over seponeren en
toepassing van het opportuniteitsbeginsel betreft voornamelijk de
periode na de Tweede WereIdoorlog. Dat het O.M. sinds
ongeveer 1970 steeds meer een
gecentraliseerd vervolgingsbeleid
is gaan voeren is algemeen bekend
en in tal van publikaties
beschreven. De theoretische
discussie over de kwestie legaliteits- versus opportuniteitsbeginsel, in ons land gevoerd tijdens
de 19e en 20e eeuw, is onlangs
geanalyseerd (diss. R. Pieterman).
Een open vraag is echter hoe de
praktijk dienaangaande was. Was
er voor de Tweede Wereldoorlog
al sprake van enig beleid, en zoja,
welke vorm heeft dit gekend? Op
deze vragen was tot nu toe
nauwelijks een antwoord te geven
bij gebrek aan gegevens. Met dit
onderzoek wordt getracht enig
inzicht in seponeerpraktijken te
verkrijgen.
Opzet: Bestudering circulaires van
de minister van Justitie of van
andere autoriteiten aan het 0.M.;
registers van strafzaken van het
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O.M. en rechtbanken; correspondentie tussen de minister van
Justitie, PG's en officieren van
justitie. Uit het tot nu toe verrichte
onderzoek blijkt dat al in de eerste
helft van de 19e eeuw aan ambtenaren van het O.M. sporadisch
circulaires werden verzonden met
richtlijnen over het te voeren
vervolgingsbeleid. In sommige ziet
men het opportuniteitsbeginse1
doorwerken, in andere het legaliteitsbeginsel. Uit registers van het
O.M. en van rechtbanken blijkt
dat er lokaal en op verschillende
niveau's vanaf het begin van de
vorige eeuw strafvervolging bij
bekende daders achterwege bleef
om verschillende redenen, zoals
gebrek aan dienstijver, capaciteit
of beleidsoverwegingen. Het
seponeren is dus geen nieuw
verschijnsel.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Artikelen
(1989-1993), met als afronding van
het onderzoek een boek.
79
Project contactfunctionaris
Marokkaanse jongeren
mr. drs. CA. van 't Hoff
Samenwerkingsverband: Met J.
Gijtenbeek (Stichting Centrum
voor Onderwijsonderzoek van de
Universiteit van Amsterdam).
Doe!: Het Project contactfunctionaris Marokkaanse jongeren is
een project in de gemeente Amersfoort in het kader van de
preventie van veel-voorkomende
criminaliteit. Het project voorziet
in het bieden van individuele
bemiddeling ten behoeve van
Marokkaanse jongeren in de
leeftijd van 12-18 jaar in de
richting van politie, school en
gezin. Doel van het project is de
bindingen van Marokkaanse
jongeren met deze sectoren te
verstevigen, of indien die
bindingen verbroken zijn, ze te
herstellen. Op deze wijze tracht
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het project een bijdrage te leveren
aan de preventie van veel-voorkomende criminaliteit en kan
dreigende marginalisering worden
voorkomen. Doel van het aan het
project verbonden onderzoek is
het bieden van ondersteuning aan
de contactfunctionaris die de
bemiddelingen verricht en het
beschrijven en evalueren van deze
functie.
Opzet: Er wordt een beschrijving
gegeven van de jongeren voor wie
bemiddeld is, alsmede van de bij
de bemiddelingen gehanteerde
werkwijze. Gegevens betreffende
de geregistreerde criminaliteit van
Marokkaanse jongeren in Amersfoort worden vergeleken met die
van Turkse jongeren. De effecten
op de korte termijn van de activiteiten van de bemiddelaar worden
aangegeven. Meningen van
jongeren en van instanties waar
deze jongeren mee te maken
hebben, worden in de evaluatie
betrokken.
Einddatum: 1990.
•
Publilcatievorm: Rapport.
80
Oorzaken van delinquent gedrag
onder jongens uit etnische
minderheden
drs. M. Jun ger
Promotor: prof dr. E.
Blankenburg. Externe onderzoeksinstelling: Wetenschappelijk
Onderzoek en Documentatie
Centrum, Ministerie van Justitie,
Den Haag.
Doe!: Bijdrage tot de empirie en
theorie over crimineel gedrag van
jongens uit etnische minderheden.
Toetsen van hypothesen in het
kader van de sociale controletheorie.
Opzet: Selfreport-enquete onder
jongens van Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en autochtone
afkomst. Nadruk op multivariabele analyse en validiteitstoets.
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Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.

81
Selectiviteit in het transigeren
van strafzaken
A. de Leng
Doe!: Het onderzoek richt zich op

de selectiviteit naar etnische
herkomst in de afdoening van
strafzaken door het O.M. Het is
een vervolg op een eerdere studie,
een secundaire analyse van
gegevens van het CBS, naar de
vervolging en berechting van
allochtone en autochtone
verdachten. Hieruit bleek dat
zaken tegen Nederlandse
verdachten verhoudingsgewijs
vaker werden 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
misdrijfzaken.
Probleemstelling: De probleemstelling is of er verschillen bestaan
tussen allochtone en autochtone
verdachten in het aandeel van
transacties in verhouding tot het
totaal aan afdoeningen door het
O.M. en zo ja in hoeverre deze
verschillen kunnen worden
verklaard uit delict- en persoonskenmerken (zoals de aard en ernst
van het misdrijf, strafrechtelijk
verleden, arbeidspositie), en de
proceshouding en schikkingsbereidheid van de verdachte.
Opzet: De dossierstudie zal in
totaal 2000 zaken omvatten die
zijn behandeld door de 5 arrondissementsparketten met de meeste
ingeschreven buitenlandse
verdachten en die betrekking
hebben op 5 transigabele misdrijftypen. D.m.v. matching op
belangrijke delict- en persoonsva-
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riabelen worden twee vergelijkbare groepen van allochtone en
autochtone verdachten samengesteld die worden vergeleken op de
proceshouding, de afdoeningsbeslissing door de 0.v.J. en de schikkingsbereidheid van de verdachte.
Voor de codering van de dossiergegevens worden registratieformulieren ontwikkeld. De
onderzoeksgegevens zullen
vervolgens statistisch worden
verwerkt.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport, artikelen.
82
Alternativen zur Jugendstrafe in
der Praxis
W. Resch
Promotor: prof. dr. E. Blankenburg.
Doe!: Vergelijking van de Nederlandse Halt-projecten en de
Duitse Brucke-projecten die tot
doel hebben jeugdige delinquenten een alternatief te bieden
tot geldboetes en vrijheidsstraffen.
De ideologie, de opzet en het
onderzoek ter evaluatie van de
effectiviteit van deze projecten in
Nederland en West-Duitsland
worden op basis van voorhanden
literatuur en interviews vergeleken.
Opzet: Voorhanden literatuur,
onderzoeksverslagen aangevuld
met eigen interviews en veldverkenning.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
83
Evaluatie van het criminaliteitspreventiebeleid bij de gemeente
Amsterdam
drs. P. van Rutten en prof dr. E.
Blankenburg
Samenwerkingsverband: Bureau

Criminaliteitspreventie Amsterdam.
Opzet: Vijf aktiviteiten in het
beleid van de gemeente
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Amsterdam am massaal voorkomende criminaliteit tegen te gaan
zullen zowel met behulp van
scriptie-onderzoek door studenten
als met eigen onderzoek
gedvalueerd worden: opzet en
gebruik dat gemaakt wordt van de
verniel-registratie, wijkgerichte
acties van wijk-coOrdinatoren, de
probleem-oplossende strategie
voor een buurtgerichte aanpak,
het verhalen van schade en het
beleid van scholen ter bestrijding
van jeugdvandalisme. Jaarlijks zal
een interviewronde bij beleidsambtenaren van de gemeente
Amsterdam en enkele betrokkenen
warden gehouden am een
overzicht over de coOrdinatie van
de verschillende programma's bij
de gemeente te geven.
Einddatum: Augustus 1991.
84
Gerichtliche und aussergerichtliche Regelung von Verkehrsunfallen
Christiane Simsa
Promotor: prof. dr. E. Blankenburg.
Samenwerkingsverband: Justizministerium der Bundesrepublik
Deutschland.
Doe!: Rechtsvergelijking van de
regels en de praktijk van schadevergoeding bij verkeersongevallen
in Nederland, West-Duitsland en
Frankrijk. Hoewel al deze landen
een schuldtoekenning eisen, valt
in de praktijk het onderzoek over
oorzaken van verkeersongevallen
nogal uiteen. Naast de continentale stelsels warden de
no-fault regelingen in enkele
anglo-amerikaanse stelsels weergegeven.
Opzet: Rechtsvergelijking, aanvullende interviews met schaderegelaars.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
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85
Carrierepatronen van Marokkaanse jongeren
dhr. H. Werdmolder
Promotor: prof. dr. E. Blankenburg.
Doe!: Het bezien van carrierepatronen van een groep Marokkaanse jongeren die ooit crimineel
zijn opgevallen. Is er met het
leeflijdsverschil een verandering
bij de sociale bindingen te constateren? lndien ja, stelt deze een
proces van criminalisering of juist
de-criminalisering voor?
Opzet: Observaties en interviews,
panel van een groep die vijf jaar
geleden onderzocht is.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
86
Marginalisering en reintegratie
van Marokkaanse jongeren in
Nederland
H. Werdm older
Promotor: prof. dr. E. Blankenburg.
Samenwerkingsverband: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Doe!: Bijdrage tot de
carriere-theorie van jongens uit
een criminogeen milieu.
Opzet: Follow-up studie van een
participerende observatie bij een
groep Marokkaanse jongeren die
in een marginale positie tot de
Nederlandse samenleving
verkeren.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep Strafrecht en
Forensische Psychiatrie

Rijksuniversiteit Groningen
Criminologisch Instituut
Afgesloten onderzoek

Afgesloten onderzoek
89
87
Strafbaarstelling van computermisbruik

dr. H.W.K. Kaspersen
Deventer, Kluwer, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 85

dr. K. Swierstra

Drugscarrieres. Van crimineel tot
conventioneel
Onderzoekscentrum voor Criminologie en Jeugdcriminologie,
R.U.G., 1990 (diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 115

Lopend onderzoek
Lopend onderzoek
88
De verhouding tussen het
Openbaar Ministerie en het
bestuur van 's Rijks belastingen
terzake van de opsporing en
afdoening van fiscale delicten.

90
De tbs-verlengingsbeslissing

mr. F.A.M. Bakker en drs. T.R.
Drost
Samenwerkingsverband: Ministerie
mr. drs. J. Wortel
van Justitie.
Doel: Beantwoorden van de vraag
Promotor: prof. mr. G.J.M.
welke factoren van invloed zijn op
Corstens.
Het fiscaal strafrecht houdt voor
de beslissing tot het wel of niet
de opsporing en afdoening van
verlengen van een terbeschikvergrijpen tegen de belastingwetkingstelling. Het betreft hier zowel
geving een aantal opmerkelijke
de vorderingsbeslissing van het
afwijkingen in van het commune
O.M. als de verlengingsbeslissing
van de rechterlijke macht.
strafrecht. Dit onderzoek concentreert zich op de formeelrechOpzet: In totaal zijn circa 150
telijke aspecten. Daarbij wordt
verlengingszaken geanalyseerd.
aandacht besteed aan zowel de
Dat wit zeggen dat in de eerste
fase van opsporing waar de
plaats alle schriftelijke gegevens
problematiek van administratief
werden doorgelicht waarover
rechtelijke controle versus
O.M. en rechtbank ten behoeve
opsporing van strafbare feiten
van hun beslissing beschikten. Het
sterk naar voren komt, als de fase advies dat de behandelende
van afdoening. In deze laatste fase tbs-inrichting uitbracht, alsmede
komen verschillen en mogelijkde onderbouwing van dat advies
heden van de uitspraak van de
in de zogeheten `geneeskundige
strafrechter ten opzichte van de
verklaring', nam daarbij een
mogelijkheden waarover de belas- belangrijke plaats in. Stelde het
tingdienst beschikt om fiscale
O.M. een vordering tot verlenging
vergrijpen administratiefrechtelijk in, dan werd ook de zitting in
af te doen aan de orde. Ook zal
raadkamer bijgewoond, en op de
enige aandacht gewijd kunnen
inbreng van diverse partijen
worden aan het verschijnsel van
geanalyseerd. De eindbeslissing
de zgn. fiscalisering van overtrevan O.M. en/of rechtbank werd
dingen.
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verleend worden (inzage in de
stukken, gehoord worden, recht
op beklag, c.d.), maar ook met zijn
recht op behandeling en de
mogelijkheid daarin 'vorderingen'
te maken, of althans het beeld te
beinvloeden dat de behandelaars
daaromtrent hebben. Ook de
beinvloedingsmogelijkheden van
91
de visie van de rechter bij de
Voetbalvandalisme
J. Boerma, dr. H. Timmerman en periodieke verlengingsbeslissing,
zijn hierbij van belang. Kortom,
dr. F.P.H. Dijksterhuis
Doe!: Beschouwing over het effect invalshoek in dit onderzoek is de
krachtsverhouding tussen overheid
van de beleidsmaatregelen ten
en individu binnen een
aanzien van voetbalvandalisme.
medisch-strafrechtelijk model.
Opzet: Literatuurstudie.
Opzet: Het empirisch materiaal is
Einddatum: December 1990.
verzameld binnen een
Publikatievorm: Scriptie.
tbs-inrichting. Door middel van
observaties, dossieronderzoek en
92
gestructureerde interviews werden
Evaluatie preventiemaatregelen
alle betreffende beslissingen rond
Coevorden
circa 25 terbeschikkinggestelden
drs. J. Bosma en dr. H.
gedurende meer dan een jaar
Timmerman
Doe!: Meten van het effect van een gevolgd.
aantal maatregelen ter beteugeling Einddatum: 1991.
van fietsendiefstal en vandalisme.
94
Opzet: Het volgen van de ontwikTerbeschikkingstelling en
keling in politiecijfers en aanmelrecidive op langere termijn
dinsformulieren.
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph.
Einddatum: 1991.
Eggink
Vraagstelling: Analyse van recidive
93
van circa 150 ex-terbeschiklcinggeDwangbehandeling en settlestelden over een periode van ca.
schikking
10 jaar. Een en ander gekoppeld
drs. T.R. Drost
aan eerdere behandelingsgeDoe!: Dit onderzoek betreft de
gevens, vrijlatingsomstandigheden
tenuitvoerlegging van de tbs. Het
richt zich enerzijds op - met name en de ernst van het delict dat
destijds tot de terbeschikkingde niet-fysieke - vrijheidsinperstelling leidde.
kingen welke in het kader van de
behandeling plaatsvinden (inzake
Opzet: Literatuur- en dossieronderzoek.
privacy, externe contacten,
Einddatum: Begin 1991.
vrijheid van handelen ed.),
Puhlikatievorm: Rapport of artikel.
anderzijds op de mogelijkheden
voor de terbeschikkinggestelde om
deze inperkingen te voorkomen,
95
Onderwijs en delinquentie:
danwel geheel of gedeeltelijk
relatie tussen het functioneren op
ongedaan te maken. De machtsschool en delinquent gedrag
middelen' die de terbeschikkingdr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. IA.
gestelde heeft, hangen niet alleen
samen met de institutionele
Nijboer
Samenwerkingsverhand: Enkele
rechten of faciliteiten die hem

aan voorgenoemde bevindingen
gerelateerd.
Publikatievorm: Een deelrapport is
reeds verschenen. Het eindrapport
zal in 1990 verschijnen. In dat jaar
staat [evens een tijdschriftartikel
gepland Sancties 1990/3).
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gemeenten en schooldirecties.
Doe!: Doelstelling van dit
onderzoek is te komen tot een
beschrijving in een integratief
theoretisch model van de factoren
waardoor leerlingen onder invloed
van het onderwijs delinquent
gedrag gaan vertonen. Met name
het procesmatige karakter hiervan
en de condities waaronder dit
proces plaatsvindt worden onderzocht.
Opzet: Uit een grotere steekproef
van leerlingen wordt een
'purposive 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 delinquent gedrag.
Einddatum: 1990 (afronding
veldwerk). Vanwege de omvang
van het onderzoek is een definitieve einddatum moeilijk te geven.
Publikatievorm: Onderzoeksrapporten en artikelen.

Opzet: Uit een 'purposive sample'
zijn ca. 80 jongens met school- en
opvoedingsproblemen geselecteerd. Deze jongens worden
gedurende drie jaar jaarlijks via
`diepte-interviews' benaderd.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie en
artikelen.
97
Het functioneren van de Arbeidsinspectie (AI)
drs. R.H. Harryvan, dr. F.P.H.
Dijksterhuis en dr. H. Timmerman
Doe!: Beschrijven van het functio-

neren van de Arbeidsinspectie en
het vergelijken daarvan met het
strafrechtelijk functioneren inzake
commune delicten.
Probleemstelling: Hoe worden
overtredingen van de ARBO-wet
opgespoord, vervolgd en nader
afgehandeld?
Opzet: Empirisch onderzoek door
middel van door de medewerkers
van de AT 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: Rapport en
artikelen.

96
Posities, houdingen en perspectieven van maatschappelijk
kwetsbare jongens
drs. H.B. Ferwerda (begeleiding
98
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A.
Veranderende maatschappelijke
Nijboer)
positie van jongeren
drs. O.J.A. Janssen
Promotor: prof. dr. R.W. Jongman.
Samenwerkingsverband : Ministerie
Doe!: Inzicht verkrijgen in de

processen die leiden tot een
ontwikkeling in de richting van
(ernstig) delinquent gedrag bij
probleemjongeren en in de rol die
het onderwijs daarbij speelt.
Probleemstelling: Hoe ontwikkelt
het delinquente gedrag zich bij
jongens met school- en opvoedingsproblemen en wat kunnen
wij daar op basis 'van levensgeschiedenissen over zeggen?
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van Onderwijs en Wetenschappen.
Doe!: Ontwikkeling van een
theoretisch model, dat tot een
samenhangend onderzoeksprogramma op het terrein van de
jongerenproblematiek kan leiden.
Opzet: Literatuurstudie en secundaire analyse.
Einddatum: December 1990.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikelen.
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99
flerolnegebruik onder jongeren
met cultureel deviante levensstijlen
drs. O.J.A. Janssen en drs. J. H.
van Sinderen
Samenwerkingsverband: Ministerie
van WVC.
Doe!: Studie van het problematische heroinegebruik onder
jongeren met cultureel deviante
levensstijlen.
Probleemstelling: Onderscheiding
van typen heroinegebruik onder
jongeren met cultured l deviante
levensstijlen.
Opzet: Veldstudie met behulp van
open interviews, opgenomen op
de band. Bij de materiaalverwerking worden de interviews
omgezet in gestructureerde
biografieen. De interpretatie van
het materiaal vindt plaats in een
verklaringskader dat algemeen
maatschappelijke factoren
alsmede factoren uit de dagelijkse
leefwereld van de gebruikers
bevat. De analyse mondt uit in
een typologie van heroMegebruikers.
Einddatum: September 1990.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikel.
100
Ontwikkelingen in criminaliteitscijfers bij werkenden en
werklozen
prof dr. R.W. Jongman, L. Kroes
en F. Weerman
Doe!: Analyse van de percentages
werkenden en werklozen die door
de politic geregistreerd worden
voor een delict gedurende de
periode 1975-1988 in Groningen.
Opzet: Dossieronderzoek.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Rapport en
artikel(en).
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101
Maatschappelijke ongelijkheid en
criminaliteit
prof dr. R.W. Jongman, dr. H.
Timmerman en drs. R. van Dal
Samenwerkingsverband: CBS,
Vakgroep Econometrie Rijksuniversiteit Groningen.
Doe!: Na te gaan of er landelijk
een relatie te vinden is tussen de
(mate van) ongelijkheid en de
aard en omvang van de criminaliteit.
Probleemstelling: Is er een statistisch verband te constateren
tussen een aantal ongelijkheidsindices (verhouding
werkenden/werklozen; inkomensverschillen, enz.), vastgesteld per
gemeente in ons land en de criminaliteitscijfers (onderverdeeld)
over die gemeenten?
Opzet: Empirisch onderzoek op
basis van gegevens van het CBS.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm:Artikel.
102
Werkloosheid en stralloemeting
• drs. G. Kannegieter, prof dr.
R.W. Jongman en dr. H.
Timmerman
Promotor: prof. dr. R.W. Jongman.
Doe!: Inzicht verkrijgen in de
processen, die (onbedoeld)
ongelijke straftoemeting aan
ongelijke sociale categorieen in de
samenleving tot gevolg hebben.
Probleemstelling: Hoe is te
verklaren dat a. werklozen
zwaarder gestraft worden dan
werkenden (overige omstandigheden gelijkgehouden) en b. dat
laatste wel opgaat voor vermogensmisdrijven, doch niet voor
mishandelings- en vernielingszaken?
Opzet: Dossieronderzoek en interviews met alle bij politierechterzaken betrokken rechters en
Officieren van Justitie in het
hofressort Leeuwarden.
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Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
103
Marginate 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
categorieen jongens/mannen, die
zich in de fase van de jongvolwassenheid bevinden, veelal met een
uitkering, en die met name
afkomstig zijn uit lagere
sociaal-economische strata. Via de
reconstructie van hun biografieen
en ontwikkelingen daarbinnen
wordt getracht een typologie van
levensstijlen te ontwikkelen en
deze te plaatsen in de ontwikkelingen binnen de verzorgingsstaat.
Probleemstelling: Uitgaande van
een biografische benadering wordt
stilgestaan bij de volgende
thema's/probleemvelden: welke
zijn de betekenissen van werk en
werkloosheid, hoe wordt de uitkeringspositie ervaren en welke
oplossingsstrategieen worden
ontwikkeld om aan
problemen/contradicties het
hoofd te bieden. Een van de
mogelijke oplossingen is een of
andere vorm van delinquentie.
Door deze tegen de achtergrond
van levensstijlen te analyseren
wordt getracht betekenis en
functie daarvan te interpreteren.
Opzet: Literatuuronderzoek, open
interviews (ca. 25) en kwalitatieve
analyse van de inhoud van
biografieen.
Einddatum: Juni 1991.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport.
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Marginate 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
zoals die ervaren wordt door
categorieen meisjes/vrouwen, die
zich in de fase van de jongvolwassenheid bevinden, veelal met een
uitkering, en die met name
aflcomstig zijn uit lagere
sociaal-economische strata. Via de
reconstructie van hun biografieen
en ontwikkelingen daarbinnen
wordt getracht een typologie van
`discoursen' te ontwikkelen en
deze te plaatsen in de ontwikkelingen binnen de verzorgingsstaat.
Probleemstelling: Uitgaande van
een biografische benadering wordt
stilgestaan bij de volgende
thema's/probleemvelden: welke
zijn de betekenissen van werk en
werkloosheid, hoe wordt de uitkeringspositie ervaren en welke
oplossingsstrategieen worden
ontwikkeld om aan
problemen/contradicties het
hoofd te bieden. Een van de
mogelijke oplossingen is een of
andere vorm van delinquentie.
Door deze tegen de achtergrond
van levensstijlen te analyseren
wordt getracht betekenis en
functie daarvan te interpreteren.
Opzet: Literatuuronderzoek, open
interviews (ca. 25) en kwalitatieve
analyse van de inhoud van
biografieen.
Einddatum: December 1990.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport.
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105
Het strafkarakter van alternatieve sancties in criminologisch
perspectief
mr. J.M.L. van Mulbregt
Promotor: prof. dr. R.W. Jongman.
Doe!: Passen alternatieve straffen
in het hedendaagse strafbegrip?
Welke ervaringen hebben verschillende partijen die bij alternatieve
straffen betrokken zijn?
Opzet: Interviews met alternatief
gestraften, en andere bij de alternatieve straf betrokken partijen en
analyse van dossiers.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
106
Evaluatie PAD-projekt
drs. P. den Otter, dr. H.
Timmerman en prof dr. R. W.
Jon gman
Doe!: Meten van het effect van een
alcoholcursus gegeven door het
CAD te Assen aan personen die
onder 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.
107
Criminele carrieres van ernstige
vermogensdelinquenten
drs. G.J. Ploeg
Doe!: Op welke manier
beinvloeden onvrede met sociale
ongelijkheid enerzijds en de
afwezigheid van (persoonlijke)
banden anderzijds de criminele
carrieres van ernstige vermogensdelinquenten.
Opzet: Interviews met gedetineerde vermogensdelinquenten,
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport en
artikel(en).
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108
Sociale positie en criminaliteit
drs. G.J. Ploeg en dr. H.
Timmerman
Promotor: prof. dr. R.W. Jongman.
Doe!: Toetsing van het op het
Criminologisch Instituut van de
RUG ontwikkelde theoretisch
model (zie Tijdschrift voor Criminologie, december 1985) ter
verklaring van de relatief hoge
werklozencriminaliteit.
Probleemstelling: In hoeverre
wordt de bereidheid tot crimineel
handelen enerzijds bevorderd
door gevoelens van onrecht als
gevolg van de sociale positie en
anderzijds afgeremd door
bepaalde bindingen op
maatschappelijk en relationeel
gebied?
Opzet: Empirisch onderzoek door
middel van (diepte-)interviews met
vier categorieen van 100 respondenten, te weten: werkenden met
een relatief hoge sociale positie;
werkenden met een relatief lage
sociale positie; langdurig
werklozen; 'first-offenders'
(politiecontact).
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Tussentijdse
verslagen t.b.v. subsidiegever
(ZWO), dissertatie en artikel.
109
Aard en omvang van jongerenproblematiek op locaal niveau:
marginalisering, deviante
discoursen en druggebruik onder
jongeren
drs. J.H. van Sinderen
Project supervisor: drs. O.J.A.
Janssen.
Samenwerkingsverband: Ministerie
van WVC.
Doe!: Verklaren van regionale
verschillen in deviantie en delinquentie onder jongeren.
Probleemstelling: Welke rol spelen
marginaliseringsprocessen,
deviante discoursen en drugsgebruik bij het ontstaan van jonge-
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renproblematiek op lokaal niveau.
Opzet: Case-studies van twee
modale gebiedseenheden, waarbij
zowel met secundair statistisch
materiaal als met kwalitatief
onderzoeksmateriaal wordt
gewerkt.
Einddatum: December 1990.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikel.

111
Evaluatie van een schadevergoedingsregeling voor slachtoffers
van delicten
dr. H. Timmerman en drs. T. van
der Zee
Doe!: Follow-up studie van slachtoffers van delicten met de
bedoeling de resultaten van een
nieuw ontwikkelde schadeloosstellingsprocedure vast te stellen.
Opzet: Dossieronderzoek.
110
Reproduktie en ontwikkeling van Einddatum: 1991.
het heroInegebruik in Nederland Publikatievorm: Rapport en
drs. J.H. van Sinderen, 0. Doosje artikelen.
en drs. 0.J.A. Janssen (projectsupervisor)
112
Onvrijheid binnen de tbs
Samenwerkingsverband: Ministerie
mr. drs. M.J. Winkels
van WVC.
Doe!: Het in kaart brengen van de Promotor: prof. dr. R.W. Jongman
regionale verschillen in het
en prof. mr . C. Kelk.
heroineprobleem.
Doe!: Het onderzoek richt zich op
een aantal beslissingen die de
Probleemstelling: Het ontwerpen
inrichting tijdens de tenuitvoervan een theoretisch kader
waarbinnen regionale verschillen
legging van een tbs over de terbeschikkinggestelde kan nemen. Het
van het heroIneprobleem in
Nederland kunnen worden bestu- betreft hier ingrepen of
(on)vrijheden in het fysieke vlak:
deerd. Hierbij gaat het om de
samenhang van het heroIneproisolatie, dwangmedicatie,
bleem met processen van sociale
plaatsing op een zeer gesloten
desintegratie (eerste fase van het
afdeling en overige beperkingen in
onderzoek).
interne bewegingsvrijheid. BestuOpzet: Bepalen van een regiodeerd worden de gronden, proceindeling aan de hand van een
dures en uitkomsten van de
besluitvorming op deze punten, en
ruimtelijke clustering, waarbij als
variabelen de omvang van het
de beinvloedingsmogelijkheden
die de terbeschikkinggestelde
heroInegebruik, overtreding van
daarbij heeft.
de opiumwet en de relatie tussen
criminaliteit en heroInegebruik
Opzet: Het empirisch materiaal is
verzameld binnen een
worden gehanteerd (omvang en
tbs-inrichting. Door middel van
verspreiding van het heroIneprobleem). Daarna wordt per geconobservaties, dossieronderzoek en
gestructureerde interviews werden
strueerde regio een beschrijving
gegeven om de samenhang met
alle betreffende beslissingen rond
andere processen van sociale
circa 25 terbeschikkinggestelden,
gedurende meer dan een jaar
desintegratie te analyseren.
gevolgd.
Einddatum: September 1990.
Einddatum: Medio 1991.
Publikatievorm: Doctoraalscriptie
Publikatievorm: Dissertatie.
en onderzoeksrapport.
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Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut

Afgesloten onderzoek
13
Op zoek naar de grondstructuur
van de chronische regelovertreder
prof dr. W. Buikhuisen
Criminologisch instituut,
Rijksuniversiteit Leiden, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 117
114
Onderzoek naar achtergronden
van chronische jeugdcriminaliteit
drs. C. van der Plas-Korenhoff
des. R.C.G. Verbeek, drs. P. van
den Eshof
Criminologisch instituut,
Rijksuniversiteit Leiden, 1989
Zie W 7, 1989, nr. 119

risico loopt om in de volksgezondheidskanalen terecht te komen.
Nagegaan zal worden in hoeverre
de opyoedingsstijI van de ouders
en bepaalde persoonskenmerken
hierbij een rol spelen.
Opzet: Via een vergelijkend
onderzoek zal worden bekeken in
hoeverre opvoedingsstijlen, de
'coping style' van de betrokkenen
en de werkzaamheid van het
'behavioral inhibition system' en
het 'behavioral activation system'
kunnen verklaren waarom de ene
groep vooral externaliseert terwijI
de andere groep vooral internaliseert.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.

116
Criminaliteit en criminaliteitsbeheersing in internationaal
perspectief
prof dr. DJ Kerner (Universiteit
Tubingen, BRD) en mr. dr. H.I.
Lopend onderzoek
Sage!-Grande (Criminologiseh
instituut, RU Leiden)
115
Criminaliteit versus psychopatho- Samenwerkingsverband: Deels in
logie: bestudering van de
samenwerking met de Universiteit
betekenis van opvoedingsstijlen in Tubingen (BRD) en het United
Nations interregional crime and
combinatie met persoonskenmerken van het op te voeden kind justice research institute (Rome).
Doe!. De methodologie van het
voor de ontwikkeling van crimisurvey-onderzoek (slachtofferennaliteit of psychopathologie
quetes ed.) biedt nieuwe
drs. A. ter Haar
mogelijkheden voor de vergelijDoe!: Sommige jongeren reageren
kende criminologic. Nagegaan zal
op problemen door aandachtworden hoe de omvang en aard
vragend gedrag te vertonen
van de criminaliteit en van de
waarmee ze in conflict met hun
criminaliteitsbeheersing samenomgeving komen (bijvoorbeeld
hangen met economische, sociale
agressief of crimineel gedrag),
en culturele kenmerken van
terwijI anderen juist gedrag gaan
landen of steden. Zwaartepunt in
vertonen waarmee ze met zichzelf
dit programma zullen zijn: de
in conflict komen (diverse vormen
van psycho-pathologie). Het
bestudering van verschillen en
overeenkomsten van de landen
onderzoek richt zich op de vraag
van de EG en van de relaties
waarorn de ene groep zijn
tussen economische ontwikkeling,
problemen externaliseert, en
annex urbanisatie en criminaliteit
daarmee de kans loopt in het
in ontwikkelingslanden.
justitiele kanaal terecht te komen,
Opzet: Nader te bepalen.
terwij1 de andere groep zijn
problemen internaliseert en het
Einddatum: 1995.
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Publikatievorm: Boek; tijdschriftar- Opzet: Literatuuronderzoek en
tikelen.
dossieronderzoek bij de rechtbanken Den Haag, Den Bosch,
117
Utrecht en Leeuwarden. VergelijSociale beInvloeding, sociale
kingsgroepen: dossieronderzoek in
beinvloedbaarheid en criminade BRD. Onderzoeksmateriaal uit
liteit
het onderzoek `criminaliteit en
drs. P.C. Plaizier
strafgevoeligheid' van prof.
Promotor: prof. dr. mr . C.J.M.
Buikhuisen wordt tevens voor
Schuyt (a.i. tot 1 oktober 1990);
genoemd onderzoek aangewend.
vanaf 1 oktober 1990: opvolger
Einddatum: 1994.
van prof. dr. W. Buikhuisen.
Publikatievorm: Doctoraalscripties
Doe!: Het vaststellen van
en reeks artikelen. Reeds
affectieve, cognitieve en conatieve verschenen: mr. dr. H.H. SagelstijIkenmerken die samenhangen Grande: Treiheitsstrafen ohne
met beInvloedbaarheid of ontvan- herkommlichen Freiheitsentzug.
kelijkheid voor delinquent, respec- Die Niederlandische bedingte
tievelijk niet-delinquent gedrag.
Verurteilung und die ostdeutsche
Opzet: Algemeen sociaal psychoVerurteilung auf Bewahrung. Ein
logische theoretische achterRechtsvergleich' in: Recht in Ost
gronden van sociale beInvloeding und West, januari 1989, pp. 1-13.
en sociale beInvloedbaarheid,
contrast tussen controletheorie
119
(Hirschi, 1969) en differentiele
De speurtocht naar een
associatietheorie (Sutherland en
cerebraal-organische oorzaak
Cressey, 1974); empirisch
van crimineel gedrag; historisch
onderzoek; onderzoekspopulatie:
overzicht en kritische
studenten, scholieren en zo
beschouwing van theorieen en
mogelijk jeugdige gedetineerden;
onderzoeksgegevens
kwantificerend vragenlijstdrs. R.C.G. Verbeek
onderzoek, overredingsexperiment Promotor: Nader te bepalen.
ter beInvloeding van houding en Criminologisch instituut, RU
gedrag t.a.v. alcohol met voor- en Leiden.
nametingen; univariate en multiDoe!: Diverse theorieen en ondervariate statistische analyses.
zoeksresultaten vanaf de tweede
Einddatum: December 1993.
helft van de negentiende eeuw tot
Publikatievorm: Dissertatie;
op heden passeren op kritische
mogelijk enkele tijdschriftartiwijze de revue. Punten van kritiek
kelen.
zijn: tekortkomingen bij theorie- vorming; beperkingen inzake
118
onderzoeksmethodologie en een
Aspecten van voorwaardelijke
onvoldoende wetenschapsfilostraffen
sofische onderbouwing. Aangemr. dr. H.I. Sagel-Grande, drs.
toond wordt dat met betrekking
P.C. Plaizier, drs. L.G. Toorntot genoemde drie punten in de
vliet, studenten differentiatiefase
loop der tijd weinig vooruitgang is
Doe!: Vaststellen van o.a. de histo- geboekt.
rische ontwikkeling, de socioloOpzet: Literatuuronderzoek.
gische en psychologische
Einddatum: Januari 1995.
voorwaarden aan de
Publikatievorm: drs. R.C.G
werkzaamheid, de omvang van de Verbeek, Intelligentie-onderzoek
effectiviteit en toepassingsvormen en neuropsychologisch onderzoek
in het buitenland. bij jeugddelinquenten. Nederlands
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tijdschrift voor de psychologie,
1989, nr. 44, pp. 166-180; drs.
R.C.G. Verbeek, Intelligentieonderzoek en neuropsychologisch
onderzoek in de criminologie:
oude wijn in nieuwe zakken (nog
niet gepubliceerd); dissertatie.

Rijksuniversiteit Leiden
Afdeling Jeugdrecht
Lopend onderzoek
120
Afhandeling door de kinderpolitie en de jeugdrechters
ow. C. C. Beyer-Lazonder en dr.
A.R. Hauber
Doe!: Uit bestudering van de

literatuur bestaat de indruk dat Cr
grote verschillen zijn in het afhandelingsbeleid tussen de afdelingen
van de kinderpolitie in verschillende steden. Allereerst zal
worden onderzocht of deze
verschillen worden veroorzaakt
doordat de achtergronden van de
jongeren die met de kinderpolitie
in aanraking komen divers zijn.
Indien dit niet kan worden aangetoond is het van belang te
bekijken of de aard van de
delicten mogelijkerwijs in zwaarte
uiteenloopt. Ook is het mogelijk
dat de kinderpolitie in kleinere
steden anders reageert op
strafbare gedragingen van
jongeren dan die in grote steden.
Van de gelegenheid wordt gebruik
gemaakt om na te gaan in welke
mate alternatieve straffen warden
toegepast en in welke omstandigheden op enigerlei wijze hulp aan
de jongere wordt verleend.
Opzet: Aangezien nog niet eerder
onderzoek is verricht naar dit
beleid in meet dan twee steden
lijkt het gewenst het afhandelingsbeleid in een zestal steden van
uiteenlopende grootte te vergelijken.
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121
Vandalisme internationaal bezien
dr. A.R. Hauber
Doe!: Vandalisme wordt

beschouwd als een probleem dat
om oplossingen vraagt. Naar
schatting kost het Nederland
anderhalf miljoen gulden per dag.
Naast de reeds verrichte nationale
studies kan een internationaal
vergelijkend onderzoek inzicht
geven in de voor elk land
specifieke variabelen welke met
vandalistisch gedrag samenhangen. Dit inzicht kan mogelijk
bijdragen tot een oplossing van dit
probleem.
Opzet: Vraaggesprekken met
scholieren, werkende jongeren,
werkloze jongeren, leerkrachten,
jongerenwerkers en politie.
122
School en precrimineel gedrag
dr. A.R. Hauber en dr. H. Kury
(Hannover)

De school wordt beschouwd als
een belangrijk instituut bij het
afremmen of juist bij het zich
ontwikkelen van precrimineel
gedrag. Het onderzoek is er op
gericht meet zicht te krijgen op de
specifieke combinatie van variabelen m.b.t. de schoolsituatie
welke preventief werkt wat betreft
het optreden van crimineel
gedrag.
123
. Onveiligheidsgevallen onder
treinreizigers
dr. A. Hauber, drs.
Zandbergen en drs. L.G. Toon-

vliet

Spoorwegpolitic, district Zuid-West.
Doe!: Inzicht verschaffen in de
volgende vragen: Hoe is het
gesteld met de onveiligheidsgevoelens van reizigers in en
rondom de stations Rotterdam
CS, Den Haag CS en de stations
en treinen van de Zoetermeerlijn?
Samenwerkingsverband:
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In hoeverre zijn de onveiligheidsgevoelens in de tijd veranderd,
eventueel na invoering van een
aantal wijzigingen in de situatie?
Opzet: Empirisch onderzoek
waarbij enquetes werden
afgenomen.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.

125
Psychologische factoren in
verband met afwijkend gedrag
van jongeren

dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toornvliet en drs. H.M. Willemse
Het doel van dit project is een
overzicht te maken van recente
ontwikkelingen in de psychologie
die van belang zijn voor de
verklaring van afwijkend gedrag
124
van jongeren. Tevens zal worden
Achtergronden van spijbelgedrag ingegaan op de bezwaren die
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- vanuit de sociologisch georienvliet en drs. H.M. Willemse
teerde gedragswetenschappen zijn
Samenwerkingsverband: Het
geuit tegen psychologische verklaonderzoek wordt uitgevoerd
ringen van ongewenst gedrag.
gedeeltelijk in samenwerking met
Tenslotte zal ook aandacht
het RIAGG-Den Haag Zuid-West worden geschonken aan implien de gemeente 's-Gravenhage.
caties die psychologische bevinDoe!: Er bestaan tat van aanwijdingen hebben voor bepaalde
zingen dat het spijbelgedrag
strafrechtelijke opvattingen en
toeneemt en een hoogte bereikt
uitgangspunten. Twee groepen
die de schoolleiding soms ernstig
theorieen zullen in dit kader
bezorgd maakt. De vraag is of er
bijzondere aandacht krijgen: de
ook een relatie kan worden gelegd leertheorieen en de persoonlijkmet criminaliteit. Tevens wordt
heidstheorieen.
onderzocht of jongeren die regelmatig spijbelen vergelijkbare
126
persoonlijkheidstrekken vertonen
Evaluatie experiment ter
met overtreders van strafrechpreventie van jeugdcriminaliteit
telijke normen; beide categorieen
in een middelgrote gemeente
zijn bijvoorbeeld bereid risico's te
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toornnemen.
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen
Probleemstelling: Het onderzoek
Samenwerkingsverband: Betrefricht zich op de volgende
fende gemeente.
aspecten: de actuele hoogte van
Doe!: Nagaan of en in hoeverre
het schoolverzuim, bepaald aan de het mogelijk is om jongeren met
hand van onderzoek bij scholen,
behulp van 'positive reinforzowel bij leerlingen als docenten
cement' van crimineel gedrag af te
en de persoonlijkheidsachterhouden.
gronden (inclusief dader/slachtof- Probleemstelling: Toetsing van de
ferstudie) van de spijbelaars in
hypothesen: 1. Door actieve partirelatie tot de niet-spijbelaars. Een cipatie van de jeugd vermindert
deelstudie is gericht op de notoire de jeugdcriminaliteit. 2. Door
spijbelaars.
aanpak van het (jeugdig) slachtofOpzet: De spijbelaars kunnen
ferschap vermindert de jeugdcriworden gedetecteerd via de
minaliteit.
RIAGG's in Den Haag, de school- Opzet: Empirisch onderzoek.
directeuren en wellicht ook via de Onderzoekspopulatie: steekproef
politie.
van jongeren woonachtig in
(bepaalde wijken van) de betreffende gemeente.
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Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Eindrapport,
tijdschriftartikelen.
127
Slachtofferhulp zonder omwegen
dr. A.R. Hauber en drs. A.
Zandbergen
Samenwerkingsverband: Gemeentepolitie 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 politic en hulpverleners is
verbeterd, de slachtoffergerichte
houding van de politic is toegenomen en dat Cr meer slachtoffers
zijn doorverwezen.
Opzet: Empirisch onderzoek.
Informatieverzameling d.m.v.
interviews, observaties en attitudetesten.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Eindrapport,
artikel in Justitiele Verkenningen,
artikel in internationaal tijdschrift.

In hoeverre neemt deze onveiligheid af na een reeks van
maatregelen ter bestrijding ervan?
Opzet: Empirisch onderzoek
waarbij enquetes worden
afgenomen bij treinreizigers (due
maal) en bij CS-personeel (twee
maal).
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
129
Straftoemeting en persoonsfactoren

drs. L.G. Toornvliet en drs. H.M.
Willemse
Met behulp van een factoriele
proefopzet wordt de invloed
nagegaan van een aantal
persoonsfactoren op straffen
opgelegd naar aanleiding van een
delictsomschrijving.

Rijksuniversiteit Leiden
Afdeling Straf- en
Strafprocesrecht
Lopend onderzoek

128
Evaluatie project Teter staat
Centraal'

drs. L.G. Toornvliet, dr. A.R.
Hauber en J.G.A. Zandbergen
Samenwerkingsverband: Spoorwegpolitic Amsterdam CS, (drs P.
Biihrs).
Doe!: Nagaan in hoeverre een
geintegreerd pakket van maatregelen om het CS in Amsterdam
sociaal veiliger te maken effect
heeft op reizigers, NS-personeel
en mensen die hun werk in het CS
verrichten.
Prot,teems:selling: Hoe groot is de
sociale onveiligheid van
gebruikers van het CS? Kennen
bepaalde categorieen gebruikers
een sterkere of andere sociale
onveiligheid? Wat zijn de
oorzaken van deze onveiligheid?
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130
Bevoegdheid tot aanwenden van
geweld door ambtenaren van
politie

mr. LEM. 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 aanwenden? Indien met het aanwenden van geweld een delictsomschrijving wordt vervuld, kan
het toch niet worden aangenomen
dat een strafbaar feit is begaan.
De vraag is waarom niet.
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

Justitiele Verkenningen, jrg. 16, nr. 7, 1990

131
De bijzondere opsporingsdiensten
mr. drs. Y. Buruma
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't
Hart.
Doe!: Onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot de
controle-activiteiten van statelijke,
niet-politionele opsporingsdiensten en naar de aanvaardbaarheid van de proliferatie van
die activiteiten. In dit kader wordt
voorts aandacht besteed aan de
integratie van strafrechtelijk en
bestuurlijk beleid.
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

wetgeving. Op dit moment 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
supplement.

133
Beginselen van een goede
procesorde
dr. C.P.M. Cleiren
Doe!: Met het toenemende gebruik
van `beginselen van goede procesorde' in de huidige strafvorderlijke praktijk rijst de vraag naar
132
de aard, de basis en het functioLosbladig commentaar op het
neren daarvan binnen het geldend
recht. Het onderzoek is primair
Wetboek van Strafvordering
gericht op descriptie van het
dr. C.P.M. Cleiren, mr. B.M.
Kortenhorst en mr. S.M. Wurzer- functioneren van het begrip
`beginselen van goede procesorde'
Leenhouts
Doe!: Met dit commentaar beogen in de rechtspraktijk, teneinde
de schrijvers door middel van een onderscheiden betekenissen van
kritische behandeling van de
beginselen te kunnen vaststellen
rechtspraak en literatuur omtrent
en formuleren en met behulp van
toetsing aan regelingen in het
het betreffende onderwerp, tegen
de achtergrond van de wetsgeWvSv en het Verdrag van Rome
de reikwijdte en de basis van
schiedenis en het sinds W.O.II
zowel in wetgeving als niet in
ontwikkelde verdragsrecht, de
wetenschappelijke beoefening van wetgeving neergelegde beginselen
het strafprocesrecht te bevorderen. te kunnen achterhalen. Onderzoek
Het werk geeft uitdrukking aan
naar de verhouding tussen
het maatschappelijke verschijnsel, `normen' ontleend aan beginselen
en wettelijke regelingen van strafdat de procesrechtelijke aspecten
van de rechtspleging voorwerp
vordering kan vervolgens inzicht
geven in de wijzen waarop en de
zijn van een verscherpte
(rechts-)politieke aandacht. Naast mate waarin `beginselen van
de materiele uitkomst worden
goede procesorde' geldend
mede onder invloed van het
kunnen worden gemaakt.
Europese Mensenrechtenverdrag
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
principiele eisen gesteld aan de
justitiele manieren van doen en de Einddatum: Doorlopend.
rechterlijke controle op dwanguit- Publikatievorm: Januari 1989
oefening. Het project zal als een
verscheen een dissertatie op dit
losbladige uitgave voorwerp
onderzoeksterrein: C.P.M.
blijven van aanvulling en
Cleiren, `Beginselen van een
bewerking in verband met rechtgoede procesorde', 1989, Gouda
spraak, literatuur en nieuwe
Quint.
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134
De betekenis van internationale
(mensenrechten) verdragen voor
Nederlands materieel strafrecht

mr. F.A. Egter van Wissekerke
Promotor: prof. mr. D. Schaffmeister.
Doe!: Vanuit enerzijds de toenemende internationalisering van het
(straOrecht en anderzijds het op
nationaal niveau vrijwel ontbreken
van criteria op basis waarvan
bepaalde gedragingen al dan niet
strafrechtelijk gesanctioneerd
(dienen te) warden, wordt
onderzoek gedaan naar de
betekenis van mensenrechtverdragen (en nationale grondwet)
alsmede andere internationale
regels voor inhoud en grenzen van
het nationale materiele strafrecht.
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie. Eerder
is op dit terrein verschenen: mr.
F.A. Egter van Wissekerke, 'De
implementatie van het folteringsverdrag. Internationaal versus
nationaal strafrecht', in: NJB,
1988, nr. 4, pp. 113-117.
135
Verdragsrechtelijke grenzen aan
Ilk op stuk'

mr. J.D. den Hartog
Promotor: prof. dr. D. Schaffmeister.
Doe!: Het vaststellen van verdragsrechtelijke grenzen aan aanpassingen van het Nederlandse
straf(proces)recht die ten doel
hebben de sanctie eerder op de
daad te doen volgen.
Opzet: Literatuur-, verdrags-,
wetgevings- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
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136
Rechtspositie van de psychiatrische patient, de psychisch
gestoorde delinquent en de
geestelijk gehandicapte

mr. J. Krul-Steketee
Doe!: Onderzoek naar met name
regelgeving en wetten, wetsontwerpen en voorontwerpen van wet
die betrekking hebben op de
rechtspositie van genoemde
categorian personen, zoals de
Krankzinnigenwet, het
wetsontwerp Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen, de Wet tot wijziging
van de TBR, het voorontwerp van
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en het
voorontwerp van Wet op het
Mentorschap ten behoeve van
meerderjarigen.
Opzet: Literatuur- en wetgevingsonderzoek.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen, lezingen
en advisering aan wetgevings(advies) instanties.
137
Kernproblemen in de forensische
psychiatrie

prof dr. A.M.H. van Leeuwen
Doe!: Onderzoek naar en specificering van het verschil tussen
toerekeningsvatbaarheid en toerekenen en de afgrenzing van deze
begrippen naar andere strafrechtelijke begrippen. Nadere
uitwerking en omschrijving van
het in de wet genoemde criterium
van `gebrekkige ontwikkeling en
ziekelijke stoornis van de geestvermogens'. De relevantie van de
forensische psychiatrische
diagnostiek en behandeling/
begeleiding voor strafrechtelijke
interventies. Onderzoek naar de
consequentie op de actuele
ontwikkelingen van de forensischpsychiatrische relevante
wetgeving.
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Opzet: Voornamelijk empirisch.
Einddatum: Doorlopend

onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen en

lezingen.

141
De rechtspersoon in het strafproces
mr. A.L.G. van Strien
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't

Hart en prof. mr . Th.W. van Veen.
138
Strafrechtelijk bewijsrecht, i.h.b.
forensische expertise
dr. J.F. Nijboer
Samenwerkingsverband:

NIAS/Wassenaar.
Doe!: Publikaties rond 'current
topics on forensic expertise and
expert evidence'.
Opzet: Literatuuronderzoek;
voorzetting eerdere publikaties.
Einddatum: 1996.
Publikatievorm: Bundel.
139
1) Vervolgbaarheid/ontvankelijkheid
2) Kwalificatiebeslissing
mr. J.F. Nijboer en mr. C.M.
Pelser
Probleemstelling: Theorievorming

rond de rechterlijke eindbeslissingen in relatie tot het materiele
strafrecht.
Opzet: literatuur-, wetgevings-, en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1) 1995, 2) 1994.
Publikatievorm: Monografie.
140
Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen
mr. M. Rutgers
Promotor: prof. mr . A.C. 't Hart.
Doe!: Een studie naar de straf-

baarstelling van voorbereidingshandelingen bij ernstige
misdrijven.
Opzet: literatuur-, wetgevings-,
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Doe!: Het inventariseren van de

problemen die kunnen spelen bij
de vervolging en berechting van
rechtspersonen en opdracht- of
leidinggevers.
Probleemstelling: De regels van het
strafproces zijn in het algemeen
alleen met het oog op natuurlijke
personen geschreven. Dient het
strafproces voor natuurlijke
personen onverkort op rechtspersonen te worden toegepast, of
brengt de aard van de rechtspersoon een eigen strafprocesrecht
met zich mee? Onder meer komt
de positie van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon aan
bod. Verder wordt ook ingegaan
op de vervolging en berechting
van de opdracht- of leidinggever.
Opzet: Literatuur-, en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
142
Culpa in causa
mr. L.T. Wemes
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't

Hart.
Doe!: Een studie naar de betekenis
van de eigen schuld bij beroepen
op straffeloosheid, waarbij onder
meer zal worden ingegaan op de
strafrechtelijke aansprakelijkheid
voor delicten `onder invloed'
begaan.
Opzet: Literatuur-, en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: Najaar 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Rijksuniversiteit Limburg
Vakgroep Strafrecht

Afgesloten onderzoek
143
Criminaliteit in de gemeente
Heerlen tussen 1900 en 1965
bezien in het licht van de sedan!
economische ontwikkelingen

mw. mr. Al. Stijnen
Maastricht, Sociaal Historisch
Centrum Limburg, Studies over
de sociaal economische geschiedenis van Limburg deel 35, 1990

Lopend onderzoek
144
Bestuurlijk Crimaliteitspreventieprojekt Randwyck
drs. W.J. Beckers
Samenwerkingsverband: Rijksuniversiteit Limburg en het Buro
Criminal iteitspreventie
Amsterdam.
Doe!: Randwijck, een nieuw
stadsdeel in ontwikkeling, moet in
planologisch en bouwkundig
opzicht een zo veilig mogelijke
wijk worden. Het ontwikkelen van
een wijze van beheer van de
verschillende gebouwen en de
wijk als geheel waarin zoveel
mogelijk rekening wordt
gehouden met criminaliteitspreventie. Het verkrijgen van inzicht
in het proces waardoor preventiebelangen worden ingebouwd
tijdens de verschillende fasen van
ontwerp, bouw en beheer.
One: Literatuurstudie, participerende observatie, interviews,
beschrijvend onderzoek.
Einddatum: November 1990.
Publikatievorm: Evaluatie-verslag,
proces-evaluatie.
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145
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 o.a. door sepot, transactie of door (binnenkort) administratiefrechtelijke handhaving.
Deze zaken volgen dan niet een
strafrechtelijke, maar een andere
procedure die ligt tussen het strafrecht en het administratief recht.
Onderzocht wordt in hoeverre
deze procedures verandering of
aanvulling behoeven, waarbij
getracht wordt aansluiting te
vinden bij het administratief recht.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
146
De positie van de rechtercommissaris in strafzaken tijdens
het voorbereidend onderzoek

mr. D.M.H.R. Gore
Promotor: prof. ml. G.P.M.F.
Mols.
Doel:Wat is de rol van de rechtercommissaris tijdens het voorbereidend onderzoek in strafzaken
met het oog op de rechtsbescherming van de verdachte.
Opzet: Literatuuronderzoek
wellicht ondersteund door kleinschalig empirisch onderzoek.
Einddatum: September 1993.
Publikatievorm: Boek.
147
Grensoverschrijdende milieudelicten
mr. L.E.M. Hendriks
Promotor: prof. ml . G.M.P.F.
Mols.
Doe!: Het onderzoek maakt deel
uit van het onderzoekprogramma
Euromil, een multidisciplinair
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149
Afluisteren van telefoongesprekken 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
bevoegdheid om tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek te
bepalen dat telefoongesprekken
ten aanzien waarvan het
vermoeden bestaat dat de
verdachte eraan deelneemt, door
een opsporingsambtenaar worden
afgeluisterd of opgenomen. Justitieel afluisteren van telefoongesprekken is enkel toegestaan ter
zake van een reeds gepleegd
misdrijf. Doel van het onderzoek
is het in kaart brengen van de
strafvorderlijke telefoontap.
Probleemstelling: Welke wettelijke
en/of in de rechtspraak ontwik148
kelde criteria gelden in Nederland
Dwangarbeid; strafrechtelijk
gedwongen tewerkstelling in
respectievelijk een aantal ons
Nederland
omringende landen om ten
mr. G. de Jonge
behoeve van de strafvordering
Promotor: prof. mr . G.P.M.F.
telefoongesprekken te kunnen
afluisteren; met welke waarborgen
Mols.
Probleemstelling: Onderzocht
voor de afgeluisterde is de
wordt op welke rechtsgronden de
toepassing van het middel
arbeidsplicht voor tot vrijheidsomkleed; is het wenselijk de justistraf veroordeelden berust. Vooral tiele tapbevoegdheid uit te breiden
de verhouding tot het verbod op
tot andere vormen van telecomdwangarbeid krijgt daarbij de
municatie dan het gesproken
aandacht. Voorts wordt onderwoord; in hoeverre is de
zocht met welk recht de verplicht
aanwending van het middel
arbeidende gedetineerde een
verenigbaar met de in internanormaal loon wordt onthouden.
tionale mensenrechtverdragen
De vraag wordt behandeld of
neergelegde garanties en
afschaffing van de arbeidsplicht en waarborgen.
normalisering van de arbeidsbeOpzet: Literatuur- en jurispruloning kunnen bijdragen tot de
dentie-onderzoek en interviews
emancipatie van de gedetineermet rechters-commissarissen.
Einddatum: 1991.
denpopulatie.
Publikatievorm: Dissertatie.
Opzet: Literatuur- jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

onderzoekproject met betrekking
tot Euregionale milieuproblematiek. Doel van het deelonderzoek grensoverschrijdende
milieudelicten is het in kaart
brengen van het internationale
milieustraf- en strafprocesrecht.
Probleemstelling: Bij de bestrijding
van de grensoverschrijdende
milieuverontreiniging wordt
weinig aandacht besteed aan de
strafrechtelijke handhaving van
het milieurecht. De vraag is welke
belemmeringen het internationale
strafrecht kent op het gebied van
internationale milieucriminaliteit
en hoe het internationale strafrecht op dit terrein te operationaliseren is.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
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ISO
Voorbereidend onderzoek in
strafzaken
Leden van de vakgroep strafrecht
en criminologie o.l.v. prof mr.
G.P.M.F. Mols
Doe!: Het voorbereidend
onderzoek in strafzaken is het
gemeenschappelijk onderzoeksprojekt van de vakgroep strafrecht
en criminologie, bedoeld om
nader inzicht te verschaffen in de
wenselijkheid en mogelijkheid van
juridisering van een belangrijk
onderdeel van het strafproces. De
juridisering kan voor de verdachte
en meet in het algemeen voor de
strafrechtspleging nadelige
gevolgen hebben. Ook daarop
concentreren zich de onderzoeksactiviteiten.
Probleemstelling: Het voorbereidend onderzoek in strafzaken is
een beslissende fase in het strafproces. De toename van de
mogelijkheid tot toepassing van
dwangmiddelen en de verwachte
ontwikkeling naar vermindering
van de mogelijkheid tot controle
van tenminste een deel van
hetgeen zich in het kader van het
voorbereidend onderzoek afspeelt,
werpen vragen op naar wenselijkheid en mogelijkheid tot juridisering ter versterking van de
rechtspositie van de verdachte.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.
Publikatievorm: Monografie en
tijdschriftartikelen.
151
Getuigen in strafzaken
prof mr. G.P.M.F. Mols
Doe!: Het onderzoek naar de
wettelijke beperkingen in de jurisprudentie betreffende getuigen in
strafzaken is bedoeld om meer
inzicht te krijgen in de plaats en
functie van de getuige in het strafproces. Door middel van
(deel)publikaties kan voorts de
kennis betreffende getuigen in
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strafzaken bij de deelnemers aan
het strafproces vergroten.
Probleemstelling: Kritische
beschrijving en analyse van de
wettelijke voorschriften en jurisprudentie m.b.t. getuigen in strafzaken.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Najaar 1990.
152
Vergelijkende studie naar de
organisatie van de politie in
Nederland en Engeland en Wales
mw. mr. C. Royakkers
Probleemstelling: Organisatiestructuur van de politic.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1992.
Pubhkatievorm: Dissertatie.
153
Verdediging in strafzaken in
theorie en praktijk
mw. mr. T. Spronken
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
Mols en prof. mr . A.A.G. Peters
(RU U).
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in
de theoretische achtergronden van
verdediging in strafzaken en van
advocaten die strafzaken doen en
hun functioneren in de strafrechtspraktijk.
Probleemstelling: Welke rol spelen
de beginselen die aan het strafproces ten grondslag liggen bij de
theorievorming over de verdediging in strafzaken? Hoe
verhoudt de theorie van verdediging in strafzaken zich tot de
feitelijke mogelijkheden die de
advocaat in strafzaken heeft bij de
verdediging van een verdachte?
Wat is de taak en rolopvatting van
advocaten in strafzaken?
Opzet: Literatuuronderzoek en
empirisch onderzoek (archiefonderzoek, dossieronderzoek, interviews, participerend onderzoek),
onderzoekspopulatie: advocaten.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
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154
reiken verder dan de detentiesiHet strafvorderlijke dwangmiddel tuatie zelf. Er valt te denken aan
inbeslagneming en de vrijheid van sociaal-economische factoren als
meningsuiting en drukpers
scholingsmogelijkheden, werk,
(rechtsvergelijkend)
inkomen, gezinsverantwoorde-

mw. mr. L. Tomesen
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
Mols en prof. mr . Th. van Boven.
Doe!: Het in kaart brengen van de
diverse regels en beginselen in
verschillende Europese landen
m.b.t. het Sv-dwangmiddel
inbeslagneming en de vrijheid van
meningsuiting en drukpers.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Boek.
155
Resocialisatiebevorderende en
-belemmerende factoren bij
ex-gedetineerde vrouwen

mr. M. W. Wolleswinkel
Promotor: prof. mr . G.P.M.F.
Mols.
Doe!: Aanleiding tot dit onderzoek
is het feit dat er in Nederland
over de situatie van vrouwen na
hun detentie niets bekend is. Juist
nu er in de detentiesituatie van
vrouwen steeds meer differentiatie
komt en inrichtingen beleidsplannen en huishoudelijke reglementen ontwerpen die specifiek
op vrouwen gericht zijn, kunnen
die gegevens van belang zijn voor
de ontwikkeling van het beleid. In
dit kader kan ook een discussie
over de gescheiden behandeling
van mannen en vrouwen (art. 7 lid
3 Beginselenwet Gevangeniswezen) aangezwengeld worden.
Via een historisch overzicht en
vergelijking met het buitenland zal
dit onderdeel uitgewerkt worden.
Rechtstheoretisch wordt
aansluiting gezocht bij de theorievorming over het gelijkheidsbeginsel c.q. het recht op zelfbeschikking.
Probleemstelling: Het opsporen
van resocialisatiebevorderende en
belemmerende factoren. Deze
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lijkheid (zorg en opvoeding), en
de achterstand die vrouwen op
veel van die gebieden hebben,
maar ook aan de persoonlijke
invulling en beleving van de
detentiesituatie en de eigen
verwachtingen en houding t.a.v.
de terugkeer in de maatschappij.
Opzet: Met name ten aanzien van
de aspecten zorg en opvoeding
wordt de invulling van het recht
op family-life (art. 8 EVRM lid 1
en 2) voor gedetineerde vrouwen
bestudeerd tegen het licht van
feministische rechtstheorieen.
Literatuurstudie met empirisch
materiaal.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
156
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus voor
handelingen lege artis

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

Katholieke Universiteit
Nijmegen
Criminologisch Instituut
Afgesloten onderzoek
157
Criminaliteitspreventie en
randgroepjongeren; het preventieproject kleine criminaliteit van
de Stichting Open Jongerencentrum OJCOss
dr. J.P.S. Fiselier. drs. J. Meijer
en drs. M.M.H. Quanjel

Katholieke Universiteit
Nijmegen, Gerard Noodt
Instituut, 1990 (nr. I criminologische reeks)
Zie JV 7, 1989, nr. 157
158
Criminaliteit en sexe
drs. C.J.C. Rutenfrans

Gouda Quint, Arnhem, 1989
(diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 159

Lopend onderzoek
159
Criminele loopbanen
dr. J.P.S. Fiselier en .1 Smits
Doe!: Buikhuisen en Jongman

hebben aan het einde van de jaren
zestig geprobeerd delinquenten te
typeren op basis van hun delinquente verleden. Knipscheer
(1970) heeft in een scriptie dit
onderzoek geevalueerd en de
gegevens opnieuw geanalyseerd.
Daarbij maakt hij gebruik van de
Markov keten-analyse. Hij doet
dat op een wijze die sterk doet
denken aan de analyse van
Wolfgang en Figlio in hun
bekende cohort-studie (1972).
Voor het onderzoek heeft men de

58

beschikking over gegevens betreffende de criminele carriere van
circa 4000 personen. Deze vormen
een representatieve steekproef uit
de populatie van personen die in
1977 terzake van een misdrijf
werden vervolgd of wier zaak
werd geseponeerd. De gegevens
werden ter beschikking gesteld
door dr. C. van der Werff. (Verg.
Van der Werff, Recidive 1977,
Staatsuitgeverij, 's Gravenhage,
1986). De bedoeling van het
onderzoek is na te gaan of
inderdaad kan worden gesproken
van criminele loopbanen die een
interne samenhang vertonen.
Evenals Knipscheer en Wolfgang
en Figlio zal daarbij gebruik
gemaakt worden van de Markov
keten-analyse.
Publikatievorm: Artikel.
160
Methodologiebn in de criminologie
dr. MA. Zwanenburg
Doe!: Het voeren van een

discussie over epistemologische
eisen die dienen te worden gesteld
aan theorievorming in de criminologie. Bovendien wordt het belang
van wetenschappelijk onderzoek
voor beleidvorming geanalyseerd.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Langlopend project.
Publikaties: 'Een realistische
afbakeningstheorie voor de criminologie', in: Tijdschrift voor
Criminologie, 1985. 'Progressie in
Criminolode Criminologie, dl.
gisch Instituut, 1986. In 1987
verscheen een tweede deel onder
dezelfde titel.
161
Belofte als centraal begrip
dr. MA. Zwanenburg
Probleemstelling: Len belofte kan

zeer expliciet, bijvoorbeeld in de
vorm van een schriftelijke
overeenkomst worden gedaan.
Degene aan wie werd beloofd,
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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 hieraan ook
rechten of plichten meent te
kunnen, moeten ontlenen. Veel
criminaliteit kan worden gezien
als het onjuist effectueren van al
of niet vermeende rechten. Onderzocht wordt in hoeverre het belofteconcept een rot kan spelen als
verklarend theoretisch concept in
de criminologie.
Opzet: Mengvorm literatuurstudie
en analyse secundair materiaal.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.

165
Preventieve bevoegdheden in het
verkeers- en vervoersstrafrecht
mr. M. Barels

Arnhem, Gouda Quint (diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 164
166
Nederlandse maritieme rechtspraak op het grondgebied van
Groot-Brittannie gedurende de
Tweede Wereldoorlog
mr. A.M.G. Smit

Arnhem, Gouda Quint, 1989
(diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 170

Lopend onderzoek
Katholieke Universiteit
Nijmegen
Sectie Straf- en
Strafprocesrecht
Afgesloten onderzoek
162
Infiltratie in het strafrecht. Een
onderzoek naar de materieelrechtelijke en formeelrechtelijke
aspecten van het opsporen van
strafbare feiten door middel van
infiltratie
mr. P. M. Frielink

Arnhem/Antwerpen, 1990 (diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 166
163
Gewetensbezwaren en strafuitsluitingsgronden
mr. W.A. Holland

Arnhem, Gouda Quint (diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 168
164
Binnen zonder kloppen? Het
betreden van woningen in het
kader van de strafvordering
mr. P.A.M. Mevis

Arnhem, Gouda Quint (diss.)
Zie JV 7, 1989, nr. 169
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Financieel strafrecht
mr. D.R. Doorenbos
Promotor: prof. mr. G.J.M.

Corstens.
Doe!: Inventariseren, analyseren
en becommentarieren van de
verschillende strafbepalingen uit
bank- en effectenwetgeving.
Probleemstelling: Waarom is
gekozen voor het strafrechtelijk
rechtshandhavingssysteem?
Vragen naar criminalisering en
decriminalisering.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
168
Strafbaarstelling van (gevaar
voor) benadeling van schuldeisers
in het kader van faillissement en
sursiance van betaling
mr. C.M. Hilverda
Promotor: prof. mr. G.J.M.

Corstens. Het onderzoek maakt
deel uit van het onderzoeksprogramma over het strafrecht in
bijzondere wetten.
Aanleiding: Ondanks het feit dat
bij een groot aantal faillissementen frauduleuze gedragingen
een niet geringe rol spelen,
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warden de bij de fraude betrokken
personen zelden vervolgd en
veroordeeld op grond van de artt.
194, 340-345, 349 en 421 Sr, terwij1
deze bepalingen toch speciaal
voor die gevallen geredigeerd zijn.
Probleemstelling: In het onderzoek
wordt nagegaan wat hiervan de
oorzaken zijn en op welke manier
hierin verandering kan worden
gebracht. Ten behoeve van de
volledigheid wordt oak aandacht
besteed aan art. 442 Sr.
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-,
en empirisch onderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
169
Belastingfraude versus
sociale-zekerheidsfraude

mr. J.F.L. Roording
Promotor: prof. mr. G.J.M.

Carstens.
Doe!: Verbetering van de kwaliteit
van de fraudbestrijding door
middel van onderzoek naar de
verschillen tussen de (quasi-)
strafrechtelijke handhaving van de
belastingwetgeving en de (quasi-)
strafrechtelijke handhaving van
sociale zekerheidswetgeving.
Opzet: Aan de hand van
wetgeving, jurisprudentie en
literatuur zullen de regelgeving en
het beleid terzake van de
bestrijding van belastingfraude en
van sociale-zekerheidsfraude in
kaart worden gebracht. Daartoe
zullen ook gesprekken met
beleidsfunctionarissen warden
gevoerd. Vervolgens zullen de
verschillen warden geanalyseerd
en, zo mogelijk, verklaard. Tot slot
sal gevraagd warden oplossingen
aan te dragen voor onvoldoende
gerechtvaardigde verschillen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
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170
Depenalisering en regelgeving

mr. M.W.G. Verbruggen
Samenwerkingsverband:

Begeleiding door prof. mr . G.
Corstens en dr. MA.
Zwanenburg. Het onderzoek vindt
plaats in samenwerking tussen de
Sectie Strafrecht en het Criminologisch Instituut van de KUN.
Doe!: Onderzoeken van de relaties
tussen criminologische theorieen
en criminele politiek met
betrekking tot veel voorkomende
criminaliteit enerzijds en tussen
deze criminele politiek en de
uitvoering daarvan anderzijds.
lnventariseren van bestaande
strafrechtelijke reactiemogelijkheden m.b.t. veel voorkomende
criminaliteit en onderzoeken
welke mogelijkheden tot decriminalisering bestaan.
Opzet: Analyse van dossiergegevens, eventueel aangevuld met
surveytechnieken (interview of
questionnaire). Verder zal 1iteratuurstudie een wezenlijk
onderdeel van het project
uitmaken, in het bijzonder wat
betreft het strafrechtelijk deel van
het project.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm:Dissertatie.
171
Strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregelen

mr. J. van Zeijst
Doe!: Het onderzoek is primair

gericht op een analyse van de
rechtsregels die de tenuitvoerlegging beheersen van de strafrechtelijke vrijheidsbenemende
maatregelen, te weten de plaatsing
in een krankzinnigengesticht en de
terbeschikkingstelling.
Probleemstelling: In het onderzoek
komt onder meer de vraag aan de
orde of de vigerende rechtsregels
in overeenstemming zijn met de
gang van zaken in de praktijk.
Voorts wordt nagegaan hoe de
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praktijk werkt in aangelegenheden
(bijv. proefverlof, selectie)
waarvoor geen geschreven rechtsregels gelden.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: De onderzoeksresultaten worden regelmatig
gepubliceerd in de vorm van
supplementen op de losbladige
editie 'Het Penitentiair Recht'
onder redactie van prof. mr . J.P.
Balkema, prof. mr . G.J.M.
Corstens en mr. P.C. Vegter en
uitgegeven door Gouda Quint
B.V. te Arnhem.

onderzoek naar deze omliggende
buurten.
Opzet: De verkenning van het
probleemveld vond onder meer
plaats door het vergaren van
informatie middels gestandaardiseerde vraaggesprekken met een
zestigtal op de boulevard gevestigde winkeliers. In aanvulling
daarop werden de mutaties van de
dag- en nachtrapporten van de
gemeentepolitie Rotterdam m.b.t.
de voorjaarskwartalen van 1984,
1985, 1986 en 1987 geInventariseerd, voorzover zij betrekking
hadden op incidenten die op de
Boulevard Zuid plaatsvonden.
Voor het onderzoek in de buurten
Hillesluis en Bloemhof zijn uit
secundaire bronnen gegevens
Erasmus Universiteit
verzameld over de
Rotterdam
sociaal-geografische ontwikkeling
Vakgroep Strafrecht en
in de voorbije jaren. Daarnaast
Criminologie
hebben vraaggesprekken plaatsgevonden met de ruim veertig vertegenwoordigers van instellingen die
Lopend onderzoek
in de buurten Bloemhof en Hille172
sluis werkzaam zijn (huisartsen,
Boulevard Zuid en zijn omligschooldirecteuren, wijkagenten,
gende buurten
medewerkers van buurthuizen,
mr. J. uit Beijerse, mr. drs. H.
dienstencentra, bewonersorganiMoerland en prof dr. C. Fijnaut saties, sociale dienst, gemeentelijk
Samenwerkingsverband: Erasmus
woningbedrijf, migrantenorganiUniversiteit Rotterdam en het
saties etc.) en zijn er gesprekken
Centrum voor GeIntegreerde
gevoerd met een zestigtal
Strafrechtswetenschap.
bewoners van de wijken. In de
Doe!: Het onderzoek wordt
loop van 1989 heeft de evaluatie
verricht in het kader van een
van het project plaatsgevonden.
gemeentelijk project, dat is
Onder alle winkeliers is een uitgeopgezet ter uitvoering van het
breide schriftelijke enquete
nationale beleidsplan Samenleving gehouden, de bij het project
en Criminaliteit. Doel van het
betrokkenen zijn geinterviewd en
project is het middels bestuurlijke de eerde genoemde dag- en nacht
maatregelen terugdringen van de
rapporten zijn opnieuw onderoverlast en criminaliteit op
zocht, nu voor wat betreft de
Boulevard Zuid, de oudste en
voorjaarskwartalen van 1988 en
langste winkelstraat in
1989.
Rotterdam-Zuid, welke de buurten Einddatum: December 1990.
Hillesluis en Bloemhof doorkruist. Publikatievorm: J. uit Beijerse, H.
In december 1987, een half jaar na Moerland, C. Fijnaut. 'Boulevard
de start van het project, bleek
Zuid, een winkelstraat met
herorientatie nodig, hetgeen
problemen?', Centrum voor
leidde tot uitbreiding van het
Geintegreerde Strafrechtsweten-
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schap, Rotterdam, 1987.1. uit
Beyerse, C. Fijnaut, H. Moerland,
'Problemen in een stadsvernieuwingswijk in Rotterdam-Zuid',
Centrum voor gentegreerde strafrechtswetenschap, Rotterdam,
1990. Het eindrapport zal eind
1990 gereed zijn.
173
Vrijheidsbeneming in het kader
van het vooronderzoek
my. J. uit Beyerse
Promotor: prof. dr. C. Fijnaut.
Probleemstelling: De vraag die in
deze studie centraal staat is of de
huidige regeling en toepassing van
de inverzekeringstelling en de
voorlopige hechtenis stand kan
houden wanneer zij wordt
geplaatst tegen de achtergrond
van haar eigen ontstaansgeschiedenis en van de internationaal
erkende beginselen van goede
procesorde. De beantwoording
van deze vraag noopt tot een
drieledig onderzoek. Momenteel
wordt gewerkt aan het eerste
onderdeel, een historische studie
van de ontstaansgeschiedenis van
de huidige regeling rond inverzekeringstelling en voorlopige
hechtenis. Daarbij zal met name
aandacht worden besteed aan de
nu nog actuele beginselendiscussie, die in de tweede helft van
de 19e eeuw werd gevoerd en
deels is neergelegd in een groot
aantal destijds verschenen proefschriften. Het tweede deel omvat
een empirische studie van de
huidige toepassing van de regeling
rond vrijheidsbeneming in het
kader van het vooronderzoek. Dit
is het omvangrijkste deel van het
onderzoek en zal in 1991 en 1992
worden uitgevoerd. Het derde en
laatste deel van het onderzoek
betreft een studie van de internationaal erkende beginselen van
goede procesorde en van hun
betekenis voor het bier besproken
onderwerp.
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Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
174
Decriminalisering van actieve
euthanasie
my. J.R. Blad
Promotor: prof. C. Fijnaut.
Doe!: In dit theoretisch georienteerd onderzoek wordt het
vraagstuk van de sociale controle
op levensbeeindigend handelen
om sociaal-medische redenen
genomen als een test-case voor de
abolitionistische steIlingen dat het
strafrecht beschadigend is voor
sociale interactieprocessen en dat
de samenleving het zonder strafrecht zou kunnen doen.
Probleemstelling: De keuze tot
toepassing van actieve euthanasie
staat in functie van de hulpverleningsrelatie die naar aanleiding
van sociaal-medische problematiek in een concreet geval is
opgebouwd. Het verlangen naar
authentieke zelfverwerkelijking, en
de bevestiging of ontkenning
daarvan, spelen hierin een
doorslaggevende to!. De strafbaarstelling fungeert ofwel als
oneigenlijk (want afgeleid van de
persoonlijke opvatting) argument
ofwel als incentief om de
werkelijke keuzen geheim te
houden: strafrecht sluit bier
controle uit.
Opzet: Literatuuronderzoek,
aangevuld met eigen onderzoek
naar besluitvorming in de
stervensbegeleiding en de rol van
regelgeving daarin.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie. Op
basis van dit onderzoek verschijnt
in 1990 een boek over het formele
beleid van de Nederlandse ziekenhuizen en verpleeginrichtingen ten
aanzien van actieve euthanasic,
waarin beleidsstukken van zowel
`veroorlovende' en `niet-veroorlovende' instellingen behandeld
worden.
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175
De politie en haar clienten
mr. C. Hogenhuis
Doe!: Het heersende

beeld van de
politie, zo blijkt uit talloze onderzoeken, is de politieman als
bestrijder van criminaliteit.
Wanneer men aan clienten van de
politie denkt, dan hebben veel
mensen onmiddellijk verdachten
voor ogen. Wanneer men het
functioneren van de politie bestudeert dan blijkt al snel dat het
optreden van de politie voor het
grootste deel reactief is, hetgeen
inhoudt dat zij veelal optreedt
nadat er aangifte is gedaan of
omdat op enigerlei wijze om assistentie wordt verzocht. Om echter
het optreden van de politie en de
rot die zij speelt in deze samenleving goed te kunnen begrijpen,
is het van belang inzicht te hebben
in die verzoeken aan de politie.
Probleemstelling: Naar aanleiding
waarvan wendt men zich tot de
politie, wie wenden zich tot de
politie, wat vraagt men van hen,
wat zijn de verwachtingen, hoe
moet men hetgeen er plaats vindt
(de vraag en de verwachtingen van
de burger en de reactie daarop
van de politie) plaatsen en
verklaren?
Publikatievorm: In dit kader is een
eerste onderzoek Viangifte doen
bij de politie' voltooid. Het betrof
bier aangiften van kleine vermogenscriminaliteit. Een volgend
onderzoek waarbij een honderdtal
mensen dat om assistentie heeft
verzocht is geInterviewd, is
inmiddels ook afgerond en
gepubliceerd onder de titel `1.1 .
belt...wij komen'. Daarnaast wordt
nog een uitgebreider onderzoek
verricht bij slachtoffers die
aangifte hebben gedaan van
hetgeen hen overkomen is.
Hierover is in 1986 gerapporteerd
onder de titel `Wat vindt u van de
recherche'. Het onderzoekproject
zal uitmonden in een dissertatie.
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176
Het `abolitionisme' in de jaren
twintig van deze eeuw in
Nederland
mr. M.M. Kneepkens

Historisch-analytisch onderzoek
naar de abolitionistische opvattingen van Clara Meyer-Wichman
en de haren en hun invloed op de
huidige `abolitionistische'
stroming in het strafrecht.
177
Strafrecht en seksueel misbruik
van minderjarigen: een
onderzoek naar (on)mogelijkheden
mr. R.S.B. Kool
Promotoren: prof. dr.

C.F. Fijnaut
en prof. mr . H. de Doelder.
Doe!: In dit onderzoek wordt,
vanuit een reductionistische
opvatting over het strafrecht,
onderzocht welke rot het strafrecht vervult ten aanzien van
seksueel misbruik van minderjarigen.
Probleemstelling: Onderzocht
wordt welke (on)mogelijkheden
het strafrecht, als publiek recht,
biedt als middel tot interventie in
(ultiem) private conflictsituaties.
Centraal staat de vraag naar de
doel/middel-relatie en de legitimiteit van strafrechtelijke
inteventie in de prive-sfeer.
Publikatievorm: Dissertatie.
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
benadering van de winkeldiefstalproblematiek, geformuleerd als:
'Hoe kan een overheid in een
situatie die bepaalde kenmerken
vertoont (schade ten gevolge van)
winkeldiefstal beperken zonder
bepaalde middelen te gebruiken
en zonder bepaalde begeleidende
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gevolgen te veroorzaken?'
Probleemstelling: Onderzocht
wordt de samenhang van het
plegen van een bepaalde vorm van
winkeldiefstal met de verwachtingen omtrent de mogelijke
gevolgen daarvan.
Opzet: Een longitudinale surveystudie, waarbij een steekproef van
bewoners van vier Rotterdamse
woonwijken schriftelijk werd
ondervraagd over de verwachtingen die men koesterde m.b.t. de
mogelijke gevolgen van het plegen
van een diefstal in i.h.b. een
supermarkt (in 1983), en het
gepleegd hebben van een dergelijk
gedrag in de periode tussen beide
enquetes, 1983 1985 (in 1985).
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.

processen-verbaal meteen na
binnenkomst bij een unit te
filteren, dat wil zeggen: in de mate
van het mogelijke in te delen naar
type afdoening (seponeren/transigeren/dagvaarden) en zorg te
dragen voor de administratieve
verwerking van de desbetreffende
beslissing.
Probleemstelling: Evaluatie zal
plaatsvinden ten aanzien van I) de
procesmatige aspecten an het
Filterproject als zodanig en de
implicaties daarvan voor het
parket als organisatie 2) de
effecten welke de (in het kader
van het Filterproject geplande)
veranderingen in werkwijze
mogelijkerwijs hebben op de
doorlooptijden van de
processen-verbaal ten parkette.
Opzet: De sub I bedoelde procesevaluatie zal worden verricht door
179
Evaluatie Filterproject Arrondis- middel van observatie en vraaggesementsparket Rotterdam
sprekken, de sub 2 bedoelde
my. drs. H. Moerland en M.
effect-evaluatie zal geschieden aan
Veldhuizen
de hand van vergelijkingen met
Samenwerkingsverband: dr. van
doorlooptijden (1) op de andere
Engeldorp Gastelaars (Faculteit
units van het parket Rotterdam,
der bedrijfskunde, Erasmusuniver- (2) van andere parketten
siteit Rotterdam).
(CBS-gegevens) en (3) uit het
Doe!. Op het arrondissementsverleden van het parket
Rotterdam. Mogelijkerwijs kan uit
parket te Rotterdam is in april
1989 het zogenaamde Filterproject literatuur nog aanvullend vergelijgestart. Doelstelling van dat
kingsmateriaal worden geput.
project is de reductie van de
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Najaar 1989:
doorlooptijden van de
processen-verbaal ten parkette. De tussenrapportage, zomer 1990:
start van het project valt ongeveer eindrapportage.
samen met de eindfase van de
reorganisatie van het parket naar
180
Evaluatie reorganisatie Arrondiseen zestal units. Een van die units
fungeert in het Filterproject als
sementsparket Amsterdam
experimentele unit. De reorganimy. drs. H. Moerland, M.
Veldhuizen en ml. N. Klip
satie impliceert (onder meer) een
Samenwerkingsverband: Met dr.
selectie van de binnengekomen
processen-verbaal voor het gehele Ph. van Engeldorp-Gastelaars
(Faculteit der bedrijfskunde,
parket in die zin, dat deze op
grond van bepaalde criteria aan
Erasmusuniversiteit Rotterdam).
Doe!: Sinds anderhalf jaar werkt
de verschillende units worden
toebedeeld. Het doe!, de reductie
het parket Amsterdam in
van doorlooptijden, hoopt men te zogenaamde units, dat wil zeggen
bereiken door de
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dat 7 organisatorische eenheden
zijn geformeerd bestaande uit
rechtsgeleerd personeel, parketsecretarissen en administratief
personeel die in samenwerking
met elkaar een hoeveelheid zaken
van begin tot eind behandelen en
waar binnen de units sprake is
van zo breed mogelijke menstaken
en tevens van frequente en
gestructureerde informatie-uitwisseling binnen en tussen de drie
categorieen betrokkenen. Het doel
van bedoelde reorganisatie bestaat
in een beter functioneren van de
organisatie, een toename van het
individueel welbevinden van de
medewerkers, een verhoging van
de output en een afname van de
doorstroomsnelheid van
processen-verbaal ten parkette.
Probleemstelling: Evaluatie van de
procesmatige aspecten van de
unitvorming als zodanig en de
implicaties hiervan voor het arrondissementsparket als organisatie;
evaluatie van de effecten welke de
unitvorming mogelijkerwijs met
zich mee heeft gebracht voor wat
betreft het individueel welbevinden, de mate van taakspecialisatie, horizontale- en verticale
delegatie, taakverruiming alsmede
het rouleren van taken; evaluatie
van de effecten welke de (in het
kader van de reorganisatie
geplande) veranderingen in de
organisatiestructuur, de werkwijze
en de taakinvulling mogelijkerwijs
hebben op de doorlooptijden van
processen-verbaal ten parkette;
onderzoek naar en advies over de
mogelijkheden van intensivering
van de samenwerking tussen
0.M., secretariaat en administratie; onderzoek naar en advies
over de mogelijkheden van
taakverbreding van de administratieve medewerkers; advisering
over en ondersteuning bij de opzet
van een (verbeterd)
management-informatiesysteem.
Opzet: Naar aanleiding van een
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knelpuntinventarisatie respectievelijk sterkte-/zwakte-onderzoek
zullen de bovengenoemde onderzoeksvragen worden onderzocht
door middel van observatie en
vraaggesprekken, het verzamelen
en vergelijken van gegevens voor
wat betreft de output. Tevens zal
uit de literatuur nog aanvullend
vergelijkingsmateriaal worden
geput.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: Tussenrapportages
(april en juli 1990), eindrapportage (eind 1990).
181

Pressuregroups for penal reform;
Netherlands and Europe
1900-1992
drs. R. van Swaaningen
Promotoren: prof. dr. C.J.C.F.
Fijnaut en prof. dr. H. Bianchi.
Doe!: Het onderzoek heeft tot doel
te komen tot de ontwikkeling van
enkele theoretisch grondslagen
voor stucturele strafrechtshervorming. De relevantie hiervan
valt in tweeen uiteen. Ten eerst
heeft het een theoretische
relevantie, hetgeen zich openbaart
in (1) het feit dat het een eerste
systematische inventarisatie
beoogt te bieden van de bestaande
Europese literatuur op het gebied
van strafrechtshervorming, en (2)
dat beoogd wordt een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van
een meer continentaal georienteerde kritische criminologie,
waar de huidige kritische criminologie sterk Angelsaksisch gekleurd
is. Daarnaast heeft het onderzoek
ook een praktische relevantie,
doordat, op grond van een
empirische analyse van de activiteiten van de diverse Europese
gedetineerdenbewegingen en
verenigingen voor strafrechtshervorming, (3) beoogd wordt te
komen tot enige richtlijnen met
betrekking tot strategiebepaling.
Probleemstelling: Welke paradig-
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matische herformuleringen zijn,
op grond van confrontatie met
empirische resultaten van hervormingspogingen, noodzakelijk om
te komen tot een kritische criminologie die orientatiepunt zou
kunnen zijn voor een nauwere
samenwerking van basisbewegingen op strafrechtelijk terrein in
Europa.
Opzet: De Nederlandse situatie
dient als uitgangspunt, van
waaruit vergelijkingen met andere
landen worden getrokken. Hoewel
het zwaartepunt op de tegenwoordige tijd ligt, is in het
onderzoek, m.n. wat betreft de
Nederlandse situatie, een
(beperkte) historische component
ingebouwd. Het onderzoek is
overwegend een literatuurstudie.
Empirisch onderzoek wordt
gedaan naar het huidige functioneren van diverse van de bedoelde
pressiegroepen.
Einddatum: 1992-1993.
Publikatievorm: Dissertatie en
tussentijdse publikaties in vaktijdschriften

Erasmus Universiteit
Rotterdam
Afdeling Criminologie en
Familie- en Jeugdrecht
Afgesloten onderzoek
182
Scheidingsbemiddeling
A.K. de Vries-Van der Zee malty.
K. Nit/el en H. Oudshoorn
De Rotterdamse methode van
scheidingsbemiddeling
Mededelingen van het Juridisch
Instituut nr. 50, Rotterdam,
1990
Zie JV 7, 1989, nr. 181
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183
Samen trouwen, samen scheiden;
een methode van recht en psychologie
prof dr. G.P. Hoefna gels
Zwolle, Tjeenk Willink, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 181

Lopend onderzoek
184
Zelfconfrontatie en affectieve
dissonantie bij de huwelijkssluiting
prof drs. W. van Guts
Samenwerkingsverband: Afdeling
Familie- en jeugdrecht Erasmusuniversiteit Rotterdam en de
afdeling persoonlijkheidsleer,
Katholieke Universiteit Nijmegen.
Promotoren: prof. dr. G.P.
Hoefnagels (Rotterdam) en prof.
dr. B. Hermans (Nijmegen).
Doe!: De ratio van het huwelijk.
De verhouding tussen zakelijke
informatie, waardegebieden en de
gevoelens rond het huwelijk. Een
statistisch onderzoek onder
bruidsparen, met behulp van de
zelfconfrontatie-methode.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
185
Psychologische en psychiatrische
adviezen in de jeugdrechtspraak
mw. mr. C.J. Pranger
Promo/or: prof. dr. G.P.
Hoefnagels. A10-begeleiding: mw.
dr. C.G.M. van Wamelen.
Doe!: Analyse van de rol van
(adviezen van) externe deskundigen bij de besluitvorming door
de kinderrechter, in het bijzonder
bij de toepassing van de ondertoezichtstelling. Levens onderzoek
naar de (rechts)positie van ouders
en kinderen in deze procedures en
in de in het kader daarvan te
verrichten psychologische en
psychiatrische onderzoeken.
Opzet: Literatuurstudie en dossier-
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onderzoek bij de rechtbank
Rotterdam, alsmede interviews
van de kinderrechter en
medewerkers bij externe adviesinstanties zoals: Raad voor de
Kinderbescherming, het PPPAR,
RIAGG, kinder-psychiatrische
klinieken etc. Het dossieronderzoek betreft de in de jaren
1987 t/m 1990 te Rotterdam uitgesproken ondertoezichtstellingen.
Einddatum: April 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen
Afgesloten onderzoek

Elk zijn recht, voor de vrouw een
gevecht; een evaluatie-onderzoek
naar cursussen zelfverdediging

drs. L.H.M. Slits
Willem Pompe Instituut,
Utrecht
Zie JV 7, 1989, nr. 218

Lopend onderzoek
191
Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79
WvSv

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

186
De medische zorg voor gedetineerden

192
De rechten van de mens en het
Ned erl andse straf(proces)recht

prof mr. C. Kelk
Tijdschrift voor gezondheidsrecht, nr. 1, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 207

dr. P.J. Baauw en prof mr.
A.H.J. Swart
Doe!: Analyse van de doorwerking
van mensenrechtverdragen in de
nationale strafrechtspleging.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Serie Ars Aequi
Libri.

187
Houvast; vroeghulp voor
beginners en gevorderden

mr. A.P. van der Linden
Argus, Utrecht, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 187
188
In afzondering

dr. mr. M. Moerings
Verschijnt binnenkort in
boekvorm
Zie JV 7, 1989, nr. 213
189
Voetbalsupporters, bierfietsen en
fluitjesgerechten

mr. P. Bruins
Willem Pompe Instituut,
Utrecht, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 196

193
Recente ontwikkelingen
straf(proces)recht

dr. P.J. Baauw
Doe!: Katern-bijdrage Strafrecht.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Katernen Strafrecht Ars Aequi.
194
Les regles d'exclusion relatives a
la preuve

dr. P.J. Baauw
Samenwerkingsverband: XIle
AIDC-Congres, Montreal 1990
Doe!: Nationaal rapport betref-
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fende sectie V b (Procedure
Penal).
Opzet: literatuur/jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Congresbundel/
verslag.

wetgeving, rechtspraak, literatuur
en interviews met personen die bij
de dagelijkse praktijk van de strafrechtspleging in een land
betrokken zijn.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
196
Maatregelen in het belang van
het onderzoek in strafzaken en
de rechtspositie van de verdachte

195
De bescherming van getuigen in
het strafproces

A. Beyer
Promotoren: prof. mr. A.H.J.
Swart, dr. P.J. Baauw. Subsidie
NWO.
Doe!: Doel 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
bedreigingen worden beschermd,
welke constructies daarvoor zijn
ontworpen en welke voor- en
nadelen hieraan verbonden zijn.
De oplossingen zijn te onderscheiden in processuele en
`buitenprocessuele oplossingen.
Tot eerstgenoemde groep behoort
het accepteren van anonieme
getuigenverklaringen als bewijsmiddel. De tweede doelstelling is
het verkrijgen van inzicht in de
rechtstheoretische en rechtspolitieke overwegingen voor en tegen
het aanvaarden van anonieme
getuigen. De verschillende keuzen
die in de verschillende landen
worden gemaakt, zullen in
verband worden gebracht met
meer algemene kenmerken van het
strafproces in die landen.
Probleemstaing: Hoe worden
getuigen in de Nederlandse,
Duitse en Amerikaanse strafrechtspleging tegen bedreiging
beschermd? Welke samenhang is
er tussen de gekozen wijze van
bescherming en de algemene
kenmerken van de nationale strafrechtspleging?
Opzet: Het voorgaande brengt mee
dat het onderzoek rechtsvergelijkend van opzet is. Bronnen:
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urn. A.M. Berkhout-van Poelgeest
Promotor: prof. mr. C. Kelk en dr.
P.J. Baauw (co-promotor).
Doel: Het onderzoek richt zich op
een beschrijving van de imaatregeleni (art. 62.2 jo 76 Sv jo art.
222, 225 Invoeringswet Sv) in
historisch en constitutioneel
perspectief, in verband met hun
plaats in het strafprocesrecht en
het detentierecht. Per periode
worden vanaf 1838 de beginselen
van strafprocesrecht en detentierecht aangegeven die bij
toepassing van de imaatregelen'
een rol spelen.
Probleemstelling: Wat is de rechtspositie van de verdachte ten
aanzien van maatregelen in het
belang van het onderzoek? Waar
liggen de grenzen van dergelijke
maatregelen?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
197
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-boordencriminaliteit in het bijzonder
beinvloeden. Voorts wordt beoogd
een bijdrage te leveren aan
theorievorming op dit gebied.
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Opzet: Kwalitatief onderzoek naar
veranderingen in de sociale
constructie van witte-boordencriminaliteit tussen 1973 en 1983 met
nadruk op de wisselwerking strafrecht, media en beleid. Het
materiaal bestaat uit wetenschappelijke literatuur, rechtspraak,
berichten in media en officiate
overheidspublikaties (waaronder
kamerstukken van de betreffende
periode) alsmede een aantal 'case
studies' (Slavenburg, Uniser, Papa
Blanca, Haarlemse bouwfraude en
totstandkoming Wet Ketenaansprakelijkheid).
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.

Commissie in de richting van
strafrechtelijke handhaving als de
meest wenselijke en effectieve
vorm van handhaving? Spelen bij
de strafbaarstelling van communautaire regels wellicht ook
autonome processen en automatismen een rol?
Opzet: Onderzoek naar de wijze
waarop de communautaire regels
in de Nederlandse wetgeving
worden opgenomen. Welke strafsancties zijn van toepassing?
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Onderzoekrapport.

198
Strafrechtelijke handhaving van
Europees economisch recht

dr. W.J.M. de Haan
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek Beroving van voorbijgangers is in eerste instantie
gefinancierd door de programmacommissie ter ondersteuning van
interdisciplinair stedelijk
onderzoek en uitgevoerd in het
kader van het onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken —
een interuniversitair samenwerkingsverband van de Universiteit
van Amsterdam, De Technische
Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Utrecht.
Doe!: Meer inzicht krijgen in de
aard en de omvang van
berovingen van voorbijgangers in
de Randstad, een bijdrage te
leveren tot een realistisch beeld
van de onveiligheid op straat en
een rationele discussie over het
ten aanzien van dit probleem te
voeren beleid mogelijk te maken.
Opzet: Analyse van aangiften
terzake van afpersing en diefstal
met geweld in 1989 en 1990 en
veldonderzoek in enkele districten
in Amsterdam en eventueel in
Utrecht. Interviews met informanten (politie en justitie, slachtoffers, hulpverlening en — last but
not least — personen 'lift het
milieu'). Case-study berovingen in

mr. R.M.A. Guldenmund
Begeleider: prof. mr. A.H.J. Swart.
Doe!: Uit recent onderzoek naar
het strafbaarstellingsbeleid van de
Nederlandse overheid is gebleken
dat ondanks beleidsinitiatieven in
de richting van deregulering en
decriminalisering het aantal strafbaarstellingen met name op het
gebied van het economisch
publiekrecht voortdurend
toeneemt (zie hiervoor onder
meer: Th.A. de Roos, Strafbaarstetting van economische delicten,
diss. Utrecht, Arnhem 1987). Dit
onderzoek richt zich op de rol van
het communautaire recht en de
Europese Gemeenschap in dit
verband.
Probleemstelling: Welke overwegingen spelen voor de Nederlandse wetgever een rol bij de
keuze voor strafrechtelijke
handhaving van het Europees
economisch recht? Welke opvattingen over de wenselijkheid van
strafrechtelijke handhaving leven
er bij de communautaire beleidsinstanties? Is er sprake van
politieke en juridische druk van
de .zijde van de Raad en de
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Beroving van voorbijgangers in
de Randstad
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Londen. Groepsdiscussies over
het plegen van berovingen in het
kader van de Kwartaalcursus
(HVO) — een alternatieve straf
voor strafrechtelijk minderjarige
daders die zijn veroordeeld
wegens ernstige
(gewelds)misdrijven.
Einddatum: April 1992.
Publikatievorm: Artikelen,
monografie.
200
Decriminalisering van seksuele
contacten tussen volwassenen en
kinderen

mr. It H. Haveman
Promotor: prof. mr. C. Kelk.
Doe!: Voorstanders van decriminalisering van seksuele contacten
tussen volwassenen en kinderen
voeren een scala van redenen aan
waarom dergelijke contacten niet
stralbaar dienen te zijn. In tegenstelling tot tegenstanders van
decriminalisering , die alien van
mening zijn dat dit soon
contacten ongewenst zijn en tot
een strafrechtelijke reactie moeten
leiden, vormen zij een homogene
groep. De discussie tussen vooren tegenstanders, maar ook die
tussen voorstanders onderling, is
daardoor niet altijd even helder.
In dit onderzoek wordt deze
discussie geplaatst in het kader
van decriminaliseringstheorieen,
met als uiteindelijke vraag op
basis van welke criteria seksuele
contacten tussen volwassenen en
kinderen het stempel criminaliteit
verdienen.
Opzet: Voor het grootste deel
betreft het literatuuronderzoek:
literatuur over criminele politiek,
over de totstandkoming van de
betreffende strafbepalingen, en
vooral over de gehanteerde
argumenten pro en contra decriminalisering. Een kleiner deel van
het onderzoek betreft interviews
met 'claders', `slachtoffers' en
rechterlijke macht, als direct
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betrokkenen bij decriminalisering.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Artikelen en
dissertatie.
201
De rot van voorlichting door de
reclassering omtrent de dader in
de strafrechtspleging

mr. J.A. Janse de Jonge
Promotor: prof. mr . C. Kelk.
Tegenwoordig is de kennis van de
dader een noodzakelijke
voorwaarde voor een humane
strafrechtspleging en is de
criminele politiek een geintegreerd
onderdeel 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
strafrechtstheorie?
Opzet: Het onderzoek naar
voorlichting en straftoemeting in
Nederland is historisch en rechtstheoretisch van aard. Bediscussieerd worden ontwikkelingen
binnen de strafrechtspleging (met
name op het terrein van de reclassering) in relatie tot strafrechtstheorieen vanaf ongeveer 1900.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
202
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de positie van jeugdigen in
het jeugdstraf(proces)recht in
Nederland, Belgih en het
Verenigd Koninkrijk

mw. mr. J.M. Jongh-Bruins
Promotor: prof. mr . C. Kelk.
Doe!: Systematisch onderzoek
naar ontwikkelingen in de
genoemde rechtsstelsels met
betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht en de positie
van de jeugdige daarin.

Opzet:Literatuuronderzoek.
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Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Proefschrift en
artikelen.
203
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de strafbaarheid van rechtspersonen en hun leidinggevend
personeel in het Anglo-Amerikaanse recht

mr. N. Jorg
Einddatum: 1991.
204
Strafrechtelijke implicaties van
biomedische technieken

mr. N. Jorg i.s.m. P. Laurs
Einddatum: 1991.
205
Het beklagrecht van gedetineerden

prof mr. C. Kelk
Doe!: Het kritisch evalueren van
de uit het beklagrecht van gedetineerden voortvloeiende jurisprudentie als een van de middelen tot
rechtmatigheidscontrole op de
Nederlandse detentiesituatie.
Opzet: Bestudering van desbetreffende uitspraken.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Annotaties bij
uitspraken, editorial in
tijdschriften en commentaren.
Herdrukken van `Kort begrip van
het detentierecht'.
206
Rechten van opgenomen psychiatrische patienten

prof mr. C. Kelk
Einddatum: Doorlopend project.
207
Actualiteiten rond detentieproblematiek

prof mr. C. Kelk en dr. mr . M.
Moerings
Einddatum: Doorlopend project.
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208
Getuige in de internationale
rechtshulp in strafzaken

mr. A.H. Klip
Promotor: prof. mr . A.H.J. Swart.
Doe!: Vergelijkend onderzoek van
het recht van Nederland, de BRD
en de VS met betrekking tot
buitenlandse getuigen. Speciale
aandacht voor de relatie tussen
internationale rechtshulp in strafzaken en de rechten van de mens
in deze.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
209
Gedwongen psychiatrische
opneming en dwang bij de behandeling in de algemene en forensische psychiatrie

drs. F.A.M.M. Koenraadt
Promotoren: prof. mr. C. Kelk en
prof. dr. F. Beyaert.
Samenwerkingsverband: Willem
Pompe Instituut (Utrecht) en
Psychiatrisch Centrum
Vogelenzang te Bennebroek (drs.
P. Hermans).
Probleemstelling: Empirisch
onderzoek naar dwang en drang
bij de psychiatrische opneming en
behandeling in de algemene en
forensische psychiatrie.
Publikatievorm: F. Koenraadt en
P.J. Hermans: De marges van
dwangtoepassing in de klinische
psychiatrie; Een empirisch
onderzoek in algemeen psychiatrische ziekenhuizen en
tbs-klinieken, Utrecht, Willem
Pompe Instituut, 1989
(eindrapport), dissertatie in 1991,
artikelen.
210
Forensisch psychiatrische
rapportage

drs. F.A.M.M. Koenraadt
Samenwerkingsverband: Willem
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Pieter Baan
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Centrum, Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen (beide in Utrecht).
Doe!: aan de hand van actuele en
historische processen inzichtelijk
maken hoe in de Nederlandse
strafrechtspleging de aandacht
voor de persoon van de dader
vorm heeft gekregen.
Opzet: Onderzoek naar huidige en
oude (van rand de eeuwwisseling)
forensische psychiatrische
rapporten. Het materiaal bestaat
o.m. uit: de huidige rapporten
(400 in totaal uit 1982 en 1983;
deze werden onderzocht in het
Pieter Baan Centrum); de oude
rapporten (deze worden onderzocht in de Rijksarchieven van
voornamelijk Haarlem en 's
Hertogenbosch). Daarnaast literatuurstudie.
Einddatum: Lopend onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen (huidige
rapporten); boek.
Verwachte publikatie: oktober
1989: A.W.M. Mooij, F.
Koenraadt en H. Lommen-van
Alphen (red.), De persoon van de
verdachte; de rapportage pro
justitia vanuit het Pieter Baan
centrum, Arnhem, Gouda Quint,
1989.
211
De positie van minderjarigen op
het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg.

mr. A.P. van der Linden
Doe!: Onderzoek naar het gebruik
van juridische en medische
maatregelen, om jeugdhulpverlening mogelijk te maken dan wet
te optimaliseren, in een
GGZ-instelling voor kinderen en
jongeren.
Opzel: Het onderzoek bestaat uit
een historisch gedeelte en een
analyse van de vigerende
regelingen met betrekking tot de
positie van jeugdigen in het
GGZ-circuit. Aan het onderzoek
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is een praktijkdeel toegevoegd.
Einddatum: 1992.
212
Strafbaarstelling discriminatie
op grond van seksuele voorkeur

dr. mr. M. Moerings
Samenwerkingsverband: Met interfacultaire werkgroep
Homostudies, Rijksuniversiteit
Utrecht.
Doe!: Aanleiding vormt de
uitbreiding van discriminatieartikelen in het wetboek van strafrecht.
Probleemstelling: In hoeverre kan
strafbaarstelling een bijdrage
leveren aan veranderingen in
opvattingen en gedragingen ten
aanzien van homoseksualiteit en
homoseksuelen.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: 1991.
Publikanevorm: Hoofdstuk in een
boek over 'Homoseksualiteit en
recht' waarvan Moerings samen
met mw. rift. A. Mattijssen de
redactie voert.
213
Gevolgen van detentie voor
relaties van gedetineerden

dr. mr. Al. Moerings en mr. G.
ter Haar
Aanleiding: 10-jarig bestaan van
vereniging voor relaties van
gedetineerden in 1990.
Probleemstelling: Wat is de invloed
van detentie op relaties (vrouw,
vriendin, anders) van gedetineerden?
Opzet: Empirisch onderzoek;
longitudinaal; kwalitatieve interviews.
Einddatum: 1990.
Publikaties: Artikel, congresbundel.
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214
De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen
mw. mr. D.J.M.W. Paridaens
Promotoren: prof. mr . A.H.J.

Swart en dr. P.J. Baauw.
Doe!: In de laatste decennia zijn
diverse verdragen tot stand
gekomen die geheel of ten dele
betrekking hebben op een nieuwe
vorm van internationale
rechtshulp: de overdracht van de
tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Behandeld worden de
materiele voorwaarden voor het
overdragen en het overnemen van
de strafexecutie. Het onderzoek
wil een juridische analyse geven
van de verdragen die Nederland
heeft bekrachtigd en van de
Nederlandse uitvoeringswetgeving.
Einddatum: Voorjaar 1991.
215
Jongensprostitutie
S. van der Poe!
Promotor: prof. dr. F. Bovenkerk.
Samenwerkingsverband: mr. A. de

Graafstichting, ZWO.
Doe!: Jongensprostitutie wordt
alom als een sociaal probleem
gedefinieerd, en dat heeft zijn
weerslag op het onderzoek dat tot
dusver naar deze jongens is
gedaan. Over het beroep zelf, de
vaardigheden 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
etnografisch onderzoek op de
lokaties en 90 uitgebreide interviews.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie,
artikelen.
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Automatisering en strafrechtspleging
mr. drs. J. Rademaker
Promotor: prof. mr. C. Kelk.
Doe!: Onderzoek naar de begin-

selen van straf- en strafprocesrecht in het licht van de automatisering van de strafrechtspleging.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
217
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 bestuurlijke preventie
kleine criminaliteit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
draait in Deventer een project
bestrijding voetbalvandalisme.
Centraal in dit integrale project
staan een supportershome en een
supportersbegeleider. Invalshoek
is het vergroten van de binding
tussen de club en haar supporters.
Middels proces- en effectevaluatie
beoogt het evaluatie-onderzoek de
bijdrage van dit experiment aan
de vermindering van voetbalvandalisme in Deventer aan te geven.
Probleemstelling: Binnen het
onderzoek wordt o.a. gekeken
naar aspecten als de doelgroep in
het algemeen, het bereiken van de
doelgroep, de totstandkoming van
het supportershome en overige
projectonderdelen, de invloed van
het project, de relatie tussen
voetbalvandalen en algemene
vandalen, vergelijkingen met een
project in Den Bosch, de rol van
andere jongerenvoorzieningen,
overige gemeentelijke vandalismeactiviteiten etc.
Opzet: Overwegend is het
onderzoek kwalitatief
beschrijvend van aard. Op
deelpunten zal een meer kwantitatieve benadering gehanteerd
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worden. (Participerende) observatie maakt een belangrijk deel uit
van de onderzoeksmethode.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Rapportage aan
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
218
Ontwikkelingen in het penitentiair recht

mw.

tar. drs. A. van Vito

Bijdrage aan katernen
(penitentiair recht) van Ars Aequi.
Opzet: Bestuderen van literatuur,
wetsontwerpen etc.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Bijdrage aan
katernen van Ars Aequi, vier maal
per jaar en bijdrage aan het
Crimineel Jaarboek van de
Coornhert Liga, eenmaal per jaar.
Doe!:

219
Rechtspositie jeugdigen in jeugdbeschermingsinrichtingen
mr. drs. A. van Vtiet
Promotor: prof. tar. C.
Doe!: Studie naar de

220
Juridische begrenzing van de
politiele informatievoorziening
tnr. G.J.M. van Wijk
Promotoren: prof. mr. A.H.J.

Swart en prof. mr . M. Wladimiroff.
Doe!: De rechtsstatelijke grenzen
van de politiele informatievoorziening formuleren.
Probleemstelling: Welke rechtsbeginselen liggen ten grondslag aan
de politiele informatievoorziening
in Nederland en op Europees
niveau? Hoe verhouden deze
rechtsbeginselen zich tot de eisen
van de rechtsstaat?
Opzet: Onderzoek op basis van
literatuur, regelgeving en jurisprudentie.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.

221
Turken en de Nederlandse strafrechtsprocedure
tar. Y. Yesitgoz
Begeleiders: prof.

dr. F.
Bovenkerk, dr. mr . M. Moerings
Doe!: Het leren kennen van de
(rechts)positie van minderjarigen
in jeugdbeschermingsinrichtingen. communicatieproblemen tussen
functionarissen in de Nederlandse
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
het analyseren van de beklagzaken strafrechtsprocedure en Turkse
verdachten, voor zover die
(waartoe in rijksinrichtingen de
mogelijkheid bestaat sinds 1984)
mogelijk resulteren in
ongelijkheid.
in vergelijking met die in het
gevangeniswezen, het vergelijken
Opzet: Het onderzoek gaat uit van
van de rechtspositie van minderja- de aangegeven interactie en er is
gekozen voor die tussen politierigen in rijksinrichtingen met die
en justitiele ambtenaren,
in particuliere inrichtingen en het
vergelijken van de rechtspositie
raadsman en rechter enerzijds en
van minderjarigen in verschillende Turkse verdachten anderzijds. De
communicatie in de verschillende
soorten particuliere inrichtingen.
fasen — opsporing, vervolging,
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
berechting — van de strafprocedure vormt het voorwerp van
Tussentijds: het schrijven van
onderzoek. De methoden die
annotaties bij uitspraken op
beklagzaken van jeugdigen in
gekozen zijn: dossierstudie; observatie in iedere hierbovengerijksinrichtingen, voor de rubriek
Penitentiaire lnformatie van het
noemde fase en in Turkse
theehuizen; gesprekken met beide
blad Sancties.
`partijen'.
Einddatum: 1993.
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Kelk
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Publikatievorm: Wetenschappelijk
eindrapport.

Katholieke Universiteit
Brabant
Vakgroep Strafrechtswetenschappen
Afgesloten onderzoek
222
U hoort nog van ons; een
onderzoek naar een experimentele vorm van slachtofferzorg
in het arondissement Breda

mr. S.R.B. Walther
Tilburg, Vakgroep Strafrechtswetenschappen, Katholieke
Universiteit Brabant, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 237
223
Blinkende knopen aan de deur;
beknopt verslag van een
onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van ouderen in de
gemeente Hoogeloon

drs. B. Rombouts
Tilburg, Katholieke Universiteit
Brabant vakgroep strafrechtswetenschappen, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 232
.

Lopend onderzoek
224
Geschiedenis en actualiteit van
het legaliteitsbeginsel in het
strafrecht

prof mr. M.S. Groenhuijsen
Doe!: Het beginsel dat geen straf
mag worden opgelegd dan uit
kracht van een voorafgaande
wettelijke strafbepaling wordt
veelal aangemerkt als een
hoeksteen van ons strafrecht. Dit
beginsel is dan ocik opgenomen in
ons Wetboek van Strafrecht (art.
1), in de Grondwet (art. 16), en in
diverse internationale verdragen.
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Op grond van het legaliteitsbeginsel is het de wetgever niet
toegestaan om strafbaarstellingen
met terugwerkende kracht te
maken. Daarenboven is hij
verplicht in de delictsomschrijvingen duidelijk en precies te
formuleren welke gedragingen
verboden worden (het lex-certa
beginsel' of 'Bestimmtheitsgeboe).
Voor de rechter heeft het legaliteitsbeginsel tot gevolg dat hij de
strafbaarheid van een verdachte
niet mag aannemen op grond van
ongeschreven (gewoonte-)recht, en
dat hij strafbepalingen niet
volgens het procede van de
analogie mag toepassen. Dit
pakket van normen wordt — in
abstractie — vrijwel algemeen
aanvaard binnen de kring van
beoefenaren van het strafrecht.
Maar in de praktijk blijkt al
langere tijd dat er veelvuldig erg
ruim geformuleerde delictsomschrijvingen bestaan en dat strafbepalingen soms zelfs terugwerkende kracht is verleend (met
name het BBS). Bovendien
verschijnen in de jurisprudentie
regelmatig veroordelende
uitspraken, die, tenminste
ogenschijnlijk, op gewoonterecht
of analogische toepassing van
strafbepalingen berusten. Hoe
dienen dergelijke verschijnselen te
worden gewaardeerd? Is het
aannemelijk, dat een meerderheid
van criminalisten enerzijds het
legaliteitsbeginsel onderschrijft en
anderzijds de regelmatige
schending daarvan billijkt? En zo
ja: dienen deze inconsistenties
dan te verdwijnen door het
beginsel aan te passen c.q. te
nuanceren, of door de rechtspraktijk te corrigeren?
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Monografie.
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225
Voeging ad informandum in
strafzaken

mr. A.A. Franken
Promotor: prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doe!: Als buitenwettelijk wijze van
afdoen van strafzaken heeft de
voeging ad informandum een
grote vlucht genomen. In het
onderzoek zal deze praktijk
warden geanalyseerd en
vervolgens op proces- en materieelrechtelijke implicaties worden
beoordeeld. Daarnaast zullen
enkele rechtsvergelijkende kanttekeningen worden geplaatst.
Opzet: Naast een literatuur- en
jurisprudentie-onderzoek zal op
bescheiden schaal empirisch
materiaal worden verwerkt.
Einddatum: Begin 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
226
Losbladig Commentaar op het
Wetboek van Strafvordering
onder redactie van A.L. Metal
(hoofdredacteur), J.T.K. Bos,
M.S. Groenhuijsen, A. Krikke,
Th. A. de Roos en A.R.J Swart

Onderzoekers binnen de KUB:
prof mr. M.S. Groenhuijsen, mr.
I de Vries-Leemans, mr. Y
Baaijens-van Geloven, my. J.
Simmelink, mr. D. van der
Linden, mr. P. Osinga en my.
F.P.E. Wiemans.
Doe!: Met dit commentaar wordt
beoogd door middel van een
kritische behandeling van rechtspraak en literatuur omtrent het
betreffende onderwerp de wetenschappelijke beoefening van het
strafprocesrecht te bevorderen.
Het werk geeft witdrukking aan
het maatschappelijke verschijnsel,
dat de procesrechtelijke aspecten
van de rechtspleging voorwerp
zijn van een verscherpte rechtspolitieke aandacht. Naast de
materiele uitkomst warden, mede
onder invloed van het Europees
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Mensenrechtenverdrag, principiele
eisen gesteld aan de justitiele
manieren van doen en de
rechterlijke controle op dwanguitoefening. Het project zal als een
losbladige uitgave continu
voorwerp blijven van aanvulling
en bewerking in verband met
rechtspraak, literatuur en nieuwe
wetgeving. Binnen de vakgroep
strafrechtswetenschappen van de
KUB zijn in bewerking de art. 250
t/m 255; 528 t/m 530; 552t t/m
552hh en 572 t/m 578.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Losbladig
supplement.
227
Bedrogs- en valsheidsdelicten

mr. Pi van den How
Promotor: prof mr. drs. W.
Nieboer.
Doe!: Heroverweging van de
inhoud en rubricering van, met
name de commune, bedrogs- en
valsheidsdelicten op strafrechtsdogmatische gronden met het oog
op maatschappelijke ontwikkelingen.
Opzet: Wetsgeschiedenis, rechtspraak, literatuur.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
228
Community Service in WesternEurope

drs. A.M. van Kalmthout
Promotoren: prof. mr. P.J.P. Tak
en prof. mr . A.C. 't Hart.
Doe!: In het onderzoek wordt
nagegaan hoe binnen de landen
van de Raad van Europa de
nieuwe strafsanctie Dienstverlening zich heeft ontwikkeld.
Tevens wordt de juridische
vormgeving van deze sanctie in
verschillende landen met elkaar
vergeleken en worth uitvoerig
ingegaan op de ervaringen met
deze sanctie in de praktijk.
Probleemstelhng: In het onderzoek
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komen onder meer de volgende
vraagpunten aan de orde: In
hoeverre is er bij de dienstverlening sprake van een nieuwe
sanctie, anders gezegd, in welk
opzicht wijkt de huidige verschijningsvorm af van de vroeger
bekende `arbeidsstrar? In
hoeverre beantwoordt deze strafsanctie aan de daaraan toegekende intrinsieke en extrinsieke
doelstellingen? In hoeverre beantwoordt de juridische vormgeving
van de dienstverlening aan grondwettelijke en internationale
verdragsrechtelijke bepalingen?
Hoe verhouden de diverse wette.1ijke regelingen zich tot elkaar?
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsvergelijkend) literatuuronderzoek en
interviews.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Dissertatie.
229
Straf en maatregel
mr. D. van der Landen
Promotor: prof. mr . M.S. Groen-

huijsen.
Doe!: Recente wetsvoorstellen
gaan uit van een scherp onderscheid tussen straffen en maatregelen. Onderzocht 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 onderzocht vanuit verschillende gezichtspunten: rechtstheoretisch, rechtshistorisch, wetshistorisch en wetssystematisch enz. Het
doel van deze exercitie is te
komen tot een inventarisatie van
de argumenten, waarmee de
genoemde tweedeling in ons
sanctiestelsel kan worden
verdedigd dan wel moet worden
afgewezen.
Opzet: Literatuuronderzoek
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
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230
Schets materieel strafrecht
prof mr. drs. W. Nieboer
Doe!: Hoofdlijnen materieel straf-

recht zodanig formuleren en
ordenen dat het resultaat tevens
bruikbaar is als lesmateriaal voor
het doctoraal examen Nederlands
recht.
Probleemstelling: Huidig materieel
strafrecht wordt sterk gedomineerd door de opvattingen die bij
de totstandkoming van het
Wetboek van Strafrecht heersend
waren en aan dit wetboek ten
grondslag liggen. In de schets
wordt ten dele van andere 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 formulering van het huidige
wetboek.
Einddatum: 1990/1991.
Publikatievorm: Boek.
231
Afdoening buiten geding
mr. P. Osinga
Promotor: prof. mr. M.S. Groen-

huijsen.
Doe!: Het onderzoeken van
methoden tot het afdoen van
strafzaken buiten geding, zoals
transactie, sepot enz.
Opzet: Grotendeels literatuuronderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
232
De herziening van het RVV
mr. M. Otte
Promotor: prof. mr . M.S. Groen-

huijsen.
Doe!: In dit onderzoek staat de
herziening van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
centraal. Onderzocht zal worden
in hoeverre de doelstellingen van
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de herziening, deregulering,
aansluiting bij Internationale
verdragen, het formuleren van
eenvoudige en consistente regels,
worden gerealiseerd.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
233
Opsporing en legaliteitsbeginsel

mr. J. Simmelink
Promotoren: prof. mr . M.S. Groenhuijsen en prof. mr. A.C. 't Hart.
Doe/: Art. I van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat strafvordering - en derhalve oak de
fase van de opsporing - alleen
plaatsvindt op de wijze bij de wet
voorzien. In de politiepraktijk
warden velerlei handelingen
verricht waarvoor geen expliciete
wettelijke basis kan warden
gegeven. Deze situatie noopt tot
een onderzoek, waarbij de
betekenis van het legaliteitsbeginsel voor de opsporingsfase
nader zal warden belicht.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
234
Het benvaarschrift tegen de
dagvaarding
mr. W.E.C.A. Valkenburg
Promotor: prof. mr . M.S. Groenhuijsen.
Doe!: Onderzoek naar het functioneren van de bezwaarschriftenprocedure tegen de dagvaarding in
het strafrecht en een vergelijking
met soortgelijke procedures in
andere Westeuropese landen.
Probleemstelling: Welke bestaansgronden zijn er (nog) aan te
voeren voor de huidige bezwaarschriftenprocedure, o.a. mede
gezien de aandacht die strafzaken
in de media krijgen. Welke
invloed(en) heeft deze procedure
op het verdere verloop van het
strafproces?
Opzet: (gedeeltelijk rechtsverge-
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lijkend) literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Tijdschriftartikelen
en dissertatie.
235
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen
voor strafbare feiten begaan door
een rechtspersoon
mr. J. de Vries-Leemans
Promotoren: prof. mr . M.S. Groenhuijsen en pro1 mr. AC. 't Hart.
Doe!: Met name gedurende de
laatste tien jaar is de strafrechtsjurist geconfronteerd met rechtspersonen, met behulp waarvan
stratbare feiten worden begaan.
Natuurlijke personen trachten aan
een eventuele strafrechtelijke
aansprakelijkstelling te ontkomen
door zich te verschuilen achter de
rechtspersoonsconstructie. De
vraag is of en, zo ja, in hoeverre
het Nederlandse strafrecht in staat
is die natuurlijke persoon strafrechtelijk aan te pakken. Met
name art. 140 Sr. ontwikkelt zich
daarbij tot een goed hanteerbaar
instrument; de bepaling kan als
'vangnet' fungeren voor die
gevallen die niet of slechts ten
dele onder de werkingssfeer van
art. 51 Sr. zijn te brengen. Zeer
recentelijk zijn door de HR de
grenzen aangegeven van strafbaarheid van de opdracht- en
leidinggever ex art. 51 Sr. Ten
aanzien van art. 140 Sr. moeten de
grenzen in de toekomst nog nader
worden afgebakend. In het
onderzoek staat centraal de vraag
naar de strafbaarheid van
opdracht en feitelijke leidinggevers in geval van daderschap
van de rechtspersoon alsmede de
vraag naar de strafbaarheid van
deelneming aan een rechtspersoon, die tot oogmerk heeft het
plegen van misdrijven of een
andere bij de wet verboden rechtspersoon (art. 140 Sr.).
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Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
236
Informatietechniek en strafvordering
mr. F.P.E. Wiemans
Promotor: prof. mr. M.S. Groen-

huijsen. Inkadering onderzoek:
Het VF-programma van de
vakgroep Strafrechtswetenschappen van de KUB, getiteld
'De grenzen van het strafrecht'.
Doe!: Op het gebied van de strafvordering, het tweede been van
het strafrechtelijke informaticarecht, spelen de nodige problemen
die verband houden met de
geautomatiseerde gegevensverwerking. Anders dan in het geval
van het materiele strafrecht
worden deze moeilijkheden niet in
hoofdzaak veroorzaakt door het
fenomeen van de computercriminaliteit. Hier speelt de meer
algemene vraag naar de justitiele
bevoegdheden bij het benaderen
van een geautomatiseerd
gegevensverwerkend systeem.
Daarbij kan het gaan om een
onderzoek dat een computerdelict
betreft. Naar verwachting zal het
echter vaker voorkomen dat bijv.
in het kader van een onderzoek
naar een `traditionele fraude' een
geautomatiseerde administratie
moet worden doorzocht of dat de
behoefte bestaat vormen van
(data)communicatie af te tappen.
Het onderzoek zal zich in
hoofdzaak richten op dit
probleemveld van de strafvordering in een geautomatiseerde
omgeving. De opsporing, de
dwangmiddelen, de vergaring van
bewijs vormen daarbij de belangrijkste onderwerpen. Enige
aandacht zal voorts moeten
worden geschonken aan de vraag
naar de bewijskracht van computerverbonden bewijs.
Opzet: Verkenning en afbakening
van het probleemgebied;
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commentaar op de nieuwe strafvorderlijke bepalingen die zijn
opgenomen in het thans
aanhangige wetsvoorstel Computercriminaliteit; evaluatie van de
bestaande opsporingspraktijk (in
relatie tot de nieuwe bevoegdheden); internationale aspecten;
synthese: beantwoorden de
Nederlandse bepalingen aan eisen
van rechtmatigheid en doelmatigheid? Sluiten de Nederlandse
bepalingen aan bij internationale
aanbevelingen voor wetgevingsprojecten?

Katholieke Universiteit
Brabant
Sectie Jeugdrecht
Lopend onderzoek
237
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lfickers
Minderjarigheid, ouderlijk gezag
en EVRM
Promotoren: prof. mr. Rood-de

Boer en prof. mr . H. Schermers.
Doe!: Onderzoek in het kader van
het VF-programma `Grondrechten
als grondslagen van het recht'.
Coordinator is prof. mr . A.M.
Koekkoek. Het onderzoek is
toegespitst op de grondrechten
van minderjarigen in het EVRM.
Probleemstelling: Hoe verhouden
zich de wettelijke bepalingen in
het Nederlandse recht t.a.v.
minderjarigheid en het daarmee
gepaard gaande ouderlijk gezag
tot de grondrechten die in het
EVRM aan een ieder worden
toegekend?
Publikatievorm: 0.a. 'Het jeugdstrafprocesrecht en de 'de Cubbercase", in: NJB, 1986, p. 569 e.v..
'Baas in eigen buik en de grondrechten', in: NJCM-bulletin, 1986,
p. 599 e.e.. 'Internationale
bepalingen en het Nederlandse
civielrechtelijke jeugdbescher-
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mingsrecht', in: Tijdschrift voor
Familie- en Jeugdrecht, 1987. 'De
mensenrechtelijke positie van het
minderjarige kind in het
wetsvoorstel ouderlijke zorg', in:
NJB, 1987, p. 530 e.v. Een rechtspositie voor minderjarigen? NJB,
1990, p. 373. Dissertatie.
238
Buitenlandse pleegkinderen
mr. M.J. van Dyk
Promotor: prof. mr . M. Rood-de
Boer.
Doe!: Aansluitend aan de twee
tevens beschreven onderzoeken
inzake de toepassing van de
criteria die gelden t.a.v. de
plaatsing van buitenlandse pleegkinderen in Nederland, worden de
betreffende regels in de ons
omringende landen bekeken. Het
is een analyserend en rechtsvergelijkend onderzoek.
Probleemstelling: Welke regelgeving bestaat er in de ons omringende 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: 1991.
Publikaties: 'De adviescommissie
in kort bestek', in: Tijdschrift voor
familie- en jeugdrecht, nr. 2, 1986
p. 41-51. Buitenlandse pleegkinderen. Een juridische benadering
van de criteria inzake de
opneming van buitenlandse pleegkinderen, NCK/RUU, mei 1987.
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239
In het belong van het kind: de
rechtsbescherming van de
minderjarige
mr. E.A.M. Schey
&motor: prof. mr . M. Rood-de
Boer.
Doe!: Onderzocht wordt of de
door het klachtrecht geboden
eigen rechtsingang mogelijkheden
biedt voor een verbetering van de
(zwakke) positie van 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 t.o.v. bun wettelijke
vertegenwoordigers.
Probleemstelling: Vormen de
diverse beklagregelingen op het
terrein van de jeugdbescherming,
het onderwijs en de gezondheidszorg een effectieve rechtsbescherming van minderjarigen?
One: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatieyorm: Dissertatie.
240
De toekomst van de personen-,
familie- en jeugdrechtspraak
mr. P. Vlaardingerbroek
Promotoren: prof. mr . M. Rood-de
Boer en prof. mr . J.B.M. Vranken.
Doe!: Het onderzoek beoogt een
antwoord te geven op de vraag
welke motieven de wetgever heeft
gehad bij de keuze voor rechter
inzake de rechtspraak in eerste
aanleg op het terrein van het
familie- en jeugdrecht: de kantonrechter, de rechtbank en de
kinderrechter. Nu binnen
afzienbare tijd (1995?) het kantongerecht en de arrondissementsrechtbank zullen integreren tot
een gerecht van eerste aanleg is
het de vraag wat dient te gebeuren
met de familie- en jeugdrechtspraak. Na een rechtsvergelijkend
onderzoek zal beschreven worden
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hoe de competentie op het terrein
van het familie- en jeugdrecht er
na de integratie uit zal kunnen/
moeten zien en wat de rol van de
familie- en jeugdrechter zal
moeten zijn: beslissend,
verzoenend of bemiddelend?
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.

Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde,
Vakgroep Recht
Afgesloten onderzoek
241
De binding aan afspraken in het
driehoeksoverleg
mr. J.W. van der Hu1st
Arnhem, Gouda Quint, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 245

Lopend onderzoek
242
Informatisering en rechtstaat
dr. B.R. Ziegler-Jung
Onderzoeksinstelling: Vakgroep
recht, faculteit bestuurskunde,
Universiteit Twente.
Samenwerkingsverband: Samenwerking met de Duitse
'Gesellschaft fiir Rechtsinformatik', project `Rechtliche Beherrschung der Informationstechnik'.
Doe!: Beoogd wordt nadere
invulling te geven aan het informatiseringsrecht in het openbaar
bestuur in de zin van theorievorming en uitwerking van het
bestaande en te ontwerpen
positieve recht (bijv.
GBA-wetsontwerp, Wet persoonsregistratie, Wet informatievoorziening). Met uitwerking is
bedoeld het ontwikkelen van
criteria/beginselen voor het
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positieve recht.
Probleemstelling: Beginselen van
de rechtstaat worden steeds meer
beInvloed door informatievoorziening. Nieuwe wetgevingsconcepties zijn nodig (bijv. experimentele wetgeving) die ingebed
zijn in technologisch aspectenonderzoek.
Opzet: Literatuuronderzoek
(Nederlandse en Duitse
literatuur), wetsteksten.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen en
eventueel een boek.
243
Wettelijke aspecten van de institutionalisering van controle van
informatietechnologie
Onderzoeker: Plaats vacant.
Onderzoeksinstelling: Vakgroep
recht, faculteit bestuurskunde,
Universiteit Twente.
Promotor: prof. D.W.P. Ruiter.
Doe!: Criteria opstellen voor
adequate wettelijke controle van
informatietechnologie; een
overzicht te geven van functies/
taken en bevoegdheden van
controle-inrichtingen; zicht
verschaffen of geselecteerde
instanties adequaat ingericht zijn;
conclusie m.b.t. EG-harmonisatie.
Probleemstelling: Tot nu toe
bestaan er geen toetsingscriteria
voor controle. Onderzoeksvragen:
hoe is de controle van de informatie-technologie in Nederland
geregeld? Bieden equivalente
instituties in Duitsland alternatieven? Zijn er bovendien
juridische maatregelen nodig in
EG-verband ter harmonisatie?
Opzet: Literatuuronderzoek
(inclusief wetsteksten), eventueel
interviews met vertegenwoordigers
van controle-instanties.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
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effecten hiervan door de UT. Doel
van de voorlichting was de
bevolking een reed beeld te geven
van de criminaliteit, met name die
vormen die frequent voorkomen,
en van de wijze waarop politic en
Afgesloten onderzoek
justitie daarop reageren. Het
betrof hier inbraak in woningen
244
en geweld tegen personen op
Politiedienstveriening en
openbare plaatsen. Nagegaan
venverking van woninginbraak:
wordt welke effecten de voorlicheindrapport van een beleidsgetingscampagne op de bevolking
richt onderzoeksproject in de
heeft en welke media het meeste
regio Overijssel-Oost
effect sorteren.
drs. .1. W. van den Bogaard
Probleemstelling: Wat is het effect
Universiteit Twente, Vakgroep
van informatie over criminaliteit
Psychologie (Aspekt-reeks nr.
en over het functioneren van de
22), 1990
politie, in het bijzonder m.b.t.
Zie IV 7, 1989, nr. 244
procedures en preventiegerichte
activiteiten, die het publiek via
diverse media bereikt, op kennis,
Lopend onderzoek
attituden, gevoelens van onveiligheid en preventief gedrag.
245
Opzet: Er is sprake van een
Een samenwerkingsproject in
veldexperiment waarbij 900
Overijssel-Oost gericht op
respondenten betrokken zijn.
voorlichting en beinvioeding van
Omdat de voorlichtingscampagne
het publiek om de nadelige
een regionaal karakter heeft, zijn
effecten van criminaliteit te
respondenten uit de experimentele
best rijden
regio (politieregio Overijssel-Oost)
drs. Al. Kuttschreuter en J.
vergeleken met die uit Arnhem en
Severijn
omstreken.
Onderzoeksinstelling: Vakgroep
Einddatum: 1991.
psychologie, Faculteit wijsbegeerte Publikatievorm: M. Kuttschreuter
en maatschappijwetenschappen,
en J. Severijn: 'Informatie op
Universiteit Twente.
voorlichtingsbijeenkomsten over
Promotor: prof. dr. 0. Wiegman.
inbraak in woningen', Enschede:
Samenwerkingsverband: Er bestaat Vakgroep psychologie, Aspekt 17,
een samenwerkingsverband tussen 1989. M. Kuttschreuter en J.
de Vakgroep psychologie (UT) en Severijn: `Het bereik van de
het O.M. te Almelo, de gemeente- voorlichtingsactiviteiten van het
politiekorpsen van Enschede,
samenwerkingsproject in
Hengelo, Almelo, Oldenzaal en
Overijssel-Oost, een interimrapHellendoorn, het korps rijkspolitie portage', Enschede: Vakgroep
district Zwolle en het RBVM
psychologie, 1989. De eindrapOverijssel-Oost. Daarnaast zijn er
portage vindt plaats in het najaar
contacten met journalisten van de van 1990. Daarna zal nog een
regionale dagbladen en regionale
aantal deelrapportages uitkomen.
omroep.
Verder zal een dissertatie
Doe!: Het project omvat
verschijnen.
voorlichting over criminaliteit
door de politic en een wetenschappelijk onderzoek naar de
Universiteit Twente
Faculteit Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen
Vakgroep Psychologie
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hun bindingen met ouders,
vrienden en school.
Opzet: Er is gebruik gemaakt van
een experimentele onderzoeksopzet met voor- en nameting op 8
scholen bij ruim 800 leerlingen
Lopend onderzoek
met behulp van schriftelijke,
246
klassikale enquetes. Voorts zijn 24
Betrouwbaarheid en validiteit van docenten en schoolhoofden
de methode van zelfrapportage
geInterviewd.
dr. G.J.N. Bruinsma
Einddatum:Januari 1991.
Publikatievorm: Dissertatie.
Samenwerkingsverband: Samenwerking vindt plaats met de Internationale Research Group on
self-reportstudies.
Universiteit Twente
Doe!: Inzicht verkrijgen in de
Faculteit Bestuurskunde,
betrouwbaarheid en de validiteit
Vakgroep Politicologie
van de methode van zelfrapportage van delicten. Bijzondere
aandacht krijgt de test-retestLopend onderzoek
betrouwbaarheid. Tevens wordt
nagegaan of de verschillende
248
vormen van criminaliteit een
De levensloop van problemen en
homogene set van gedragingen
beleid inzake riskante gewoonten
uitmaken.
(alcohol- en drugsgebruik)
Opzet: Verschillende cohorten van
drs. F. Joldersma
Promotor: prof. dr. A. Hoogerwerf.
studenten hebben met een
Doe!: Beantwoording van de
tussenpoze van twee weken een
schriftelijke vragenlijst met veertig probleemstelling: hoe worden
delicten ingevuld. Met behulp van problemen op het gebied van
deze panels en diverse analyseriskante gewoonten gedefinieerd;
technieken worden de onderzoeks- hoe werken de probleemdefinities
vragen beantwoord.
door in de visies op het te voeren
Einddatum: Lopend project.
beleid; hoe kunnen de probleem- •
Publikatievorm: Diverse artikelen. definities worden verklaard uit de
waarden en de maatschappelijke
247
posities van de betrokkenen.
Voorlichting over vandalisme aan Opzet: Analyse van schriftelijke
jongeren
beleidsstukken en interviews met
M.J. Humbert
betrokkenen bij het beleid op
Promotor: prof. dr. G.P.A. Braam
rijksniveau.
Einddatum: December 1992.
en dr. G.J.N. Bruinsma
Publikatievorm: Dissertatie.
(assistent-promotor).
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de
effecten van voorlichting over
249
vandalisme aan middelbare
Beleidsontwerp en beleidspresscholieren. Nagegaan wordt of
tatie in het randgroepjongerenjongeren stoppen met het plegen
beleid
van vernielingen. Uitgegaan wordt
drs. 0. van Heffen
van differentiele voorlichtingsefPromotor: prof. dr. A. Hoogerwerf.
fecten voor verschillende categoDoe!: Beantwoording van de
rieen jongeren. Deze categorieen
probleemstelling: hoe verlopen
zijn samengesteld op grond van
ontwerpprocessen van overheids-

Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde,
Vakgroep Sociologie

Universiteiten
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beleid; hoe werkt dit verloop door
in de inhoud en de kwaliteit van
de beleidstheorie en de beleidsprestaties, in het bijzonder op het
terrein van het gemeentelijk beleid
inzake randgroepjongeren.
Opzet: Analyse van schriftelijke
beleidsstukken en interviews met
betrokkenen bij het beleid in een
aantal gemeenten.
Einddatum: Maart 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

84

Justitiiile Verkenningen, jrg. 16, nr. 7, 1990

Overige
onderzoeksinstellingen

instanties wordt bepaald door de
druk van de publieke opinie en de
vigerende opvattingen. Praktisch
omdat het de zich in de dagelijkse
praktijk voordoende knelpunten
Afgesloten onderzoek
kan verhelderen en omdat het
onderzoek aanbevelingen oplevert
250
Normering en liking
over hoe in de verschillende
COM-procedure
soorten meldingen moet worden
gehandeld.
drs. K. Mesman Schultz, drs.
P.H.M. van den Bogaart en drs.
Opzet: De te onderzoeken
populatie kan worden omschreven
B.J. Bakker
als alle meldingen in de jaren
Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (C0J), RU Leiden, 1990 1986 tot en met 1989 bij de politie
Zie JV 7, 1989, nr. 247
en Raad voor de Kinderbescherming. De hypothese luidt dat
veranderingen in de opvattingen
251
Meisjes en jongens in de residen- van deskundigen, de ideologie en
de publieke opinie van invloed
tiele jeugdhulpverlening
zijn op zowel het al dan niet
drs. J. Piederiet, drs. M. van
melden van zaken bij justitie als
Heck en TM. Willemsen
op de wijze van afhandeling door
Vakgroep Sociale Psychologie,
justitiele instanties. Er wordt
RU Leiden, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 248
gewerkt met geografische steekproeven, gezien de omvang van de
populatie. De meldingen zullen
worden geInventariseerd bij de
Lopend onderzoek
afdeling Jeugd- en Zedenpolitie
van grote steden, een gemeentepo252
De afhandeling van meldingen
litiekorps en de Rijkspolitie. De
steekproef van meldingen bij de
van lichamelijke en seksuele
Raad zal bestaan uit allle
kindermishandeling door politie
meldingen die in de vastgestelde
en Raad voor de Kinderbescherming
periode bij de Raad zijn
mr. drs. A.J. van Montfoort
ontvangen uit dezelfde
(project/eider)
geografische gebieden. Gebruikte
Promotoren: prof. dr. J.E. Doek en methoden: dossieranalyse,
prof. dr. H.E.M. Baartman
gestructureerde interviews en
(copromotor), Vrije Universiteit
literatuuronderzoek.
Einddatum: Oktober 1992.
Amsterdam (Onderzoeksinstelling).
Publikatievorm: Dissertatie, artikel,
voordracht internationaal congres.
Doe!: De vraagstelling van het
onderzoek is zowel theoretisch als
praktisch van belang. Theoretisch
omdat het inzicht geeft in de wijze
waarop het handelen van justitiele

Programmerings College
Onderzoek Jeugd

Overige onderzoeksinstellingen
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effect van de hulpverlening
gebruik gemaakt van een
aanvangssituatie/follow-up
ontwerp met een experimentele en
een controlegroep. Beide onderdr. EL Al. Scholte en drs. E. TM.
zoeksgroepen zullen via de
van Buuren
methode van secundaire matching
Onderzoeksinstelling: Centrum
worden gevormd. De gegevens
Onderzoek Jeugdhulpverlening,
RU Leiden. Samenwerkingszullen worden verzameld d.m.v.
afname van semi-gestructureerde
verband met het 'Life History
Project' van prof. dr. R. Loeber,
intervieuws onder de jeugdigen in
de desbetreffende onderzoeksUniversity of Pittsburgh.
groepen en door dossieronderzoek
Doe!: Het onderzoek valt in twee
deelonderzoeken uiteen, een
bij de Haagse (jeugd)politie.
Onderzoeksgroep: Jongeren die in
etiologisch en een effecton1984 in aanraking zijn gekomen
derzoek. Doelstelling van het
met de Haagse jeugdpolitie,
etiologisch onderzoek is de
danwel jongeren die in 1984 door
evaluatie van de psychosociale
de Haagse jeugdpolitie naar het
(gedrags)ontwikkeling op langere
Prejop preventieproject werden
termijn van jeugdigen, die met de
politie in aanraking zijn gekomen. doorgestuurd, danwel jongeren
die wet in aanmerking kwamen
Doelstelling van het effectonvoor preventieve hulp, maar door
derzoek is de evaluatie van het
langere termijn effect van prevende politie niet naar het preventietieve hulpverlening aan jeugdigen, project werden verwezen.
die met de politie in aanraking
Einddatum: Eind 1991.
Publikatievorm: Onderzoeksrapzijn gekomen.
Opzet: Leidraad bij het etiologisch porten, (inter)nationale
onderzoek is het sociale ontwikke- tijdschriften, (inter)nationale
lingsmodel van probleemgedrag.
congressen.
In dit model wordt de ontwikkeling van probleemgedrag
causaal in verband gebracht met
Sociaal Cultureel Planbureau
risicovolle condities in de
persoon, in het gezin, op school
en in de vriendengroep van
Afgesloten onderzoek
jeugdigen. In het effectonderzoek
wordt nagegaan welke opbrengst
254
Wie helpt het slachtoffer?
de preventieve psycho-sociale
Publieke en particuliere voorziebenadering heefl op de langere
ningen voor slachtoffers van
termijn. Leidraad hierbij is de
preventieve hulpverlening die in
misdrijven
dr. R.P. Mulder
1984 door het Prejop Project in
Rijswijk/Alphen a/d Rijn,
Den Haag werd verschaft. Zowel
Sociaal en Cultureel
het etiologisch als het effectonPlanbureau/Samsom, 1989
derzoek dragen een toetsend als
ook een exploratief karakter. Het
(Cahier 70)
Zie JV 7, 1989, nr. 252
sociale ontwikkelingsmodel van
probleemgedrag wordt aan de
hand van gegevens van het etiologisch onderzoek getoetst. In het
effectonderzoek wordt voor de
bepaling van het langere termijn
253
Preventieve hulpverlening en
jongeren met politiecontacten; de
lange termijn effecten
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Lopend onderzoek
255
Politie, gemeente en criminaliteit

drs. C.J. Maas-de Waal
Doe!: In dit onderzoek wordt
nagegaan welke rot de gemeente
speelt bij de verzorging van de
veiligheid. Aandacht zal worden
gegeven aan organisatorische
aspecten (wijkteams, gemeentelijke beleidsplannen, samenwerking met andere instanties),
aan financiele kanten (schaalproblemen, sterktetoedeling) en aan
juridische en bestuurlijke aspecten
(driehoeksoverleg, raadscommissies, APV).
Einddatum: Naar verwachting
1991.
256
Ontwikkeling en aanpak van de
jeugddelinquentie

C.J. Maas-de Waal
Doe!: De wijze waarop afwijkend
gedrag van jongeren wordt
benaderd is sterk in ontwikkeling:
het ontstaan van Halt-bureaus,
alternatieve sancties en initiatieven op het terrein van de reclasseringshulp. Onder invloed van de
bevolkingssamenstelling zal de
omvang van de jeugddelinquentie
vermoedelijk afnemen; het
karakter van het afwijkend gedrag
zal mogelijk veranderen. Doel van
het onderzoek is deze ontwikkelingen op elkaar te betrekken.
Opzet: Een secundaire analyse van
bestaand materiaal, aangevuld met
empirisch onderzoek op lokale
schaal.
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: SCP-cahier.
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257
Determinanten vraag naar
diensten van kwartaire sector

drs. F.P. van Tulder
Samenwerkingsverband: Afdeling
verdeling/allocatie van SCP.
Doe!: Het analyseren van de determinanten van het gebruik van
kwartaire diensten door
individuen. Op justitieel terrein
komt de rechtshulp aan de orde.
Opzet: Via analyses op bevolkingsenquetes uit 1983 en 1987 wordt
de rol van persoons- en huishoudenskenmerken (leeftijd, inkomen
etc.) en het regionale aanbod van
rechtshulp getraceerd.
Einddatum: Begin 1991.
Publikatievorm: SCP-cahier.
258
Toekomstverkenning kwartaire
sector

drs. F.P. van Tulder
Samenwerkingsverband: Afdeling
verdeling en allocatie.
Aanleiding: De wens meer inzicht
te verkrijgen in de te verwachten
ontwikkelingen in gebruik en
produktie van voorzieningen in de
kwartaire sector tot het jaar 2000.
Doe!: Het vervaardigen van
ramingen voor de toekomstige
ontwikkeling van het gebruik en
de produktie van kwartaire
diensten, waaronder die van de
politie en justitie, en de daarvoor
benodigde inzet van middelen tot
het jaar 2000. Daarbij zullen
politie- en justitie-instellingen
(zoals rechtspraak en gevangeniswezen) in onderlinge samenhang
worden bekeken.
Opzet: Op basis van eigen
empirisch onderzoek en dat van
anderen wordt geprobeerd om
inzichten over effecten van
demografische, sociaal-economische en beleidsmatige factoren
(zoals de hoogte van eigen
bijdragen die van rechtzoekenden
wordt gevraagd) in de ramingen te
verwerken. Tevens zal worden
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nagegaan in hoeverre het mogelijk
IS om relatief autonome produktiviteitsstijgingen, bijvoorbeeld door
automatisering, in de ramingen te
betrekken.
Einddatum: Najaar 1991.
259
Doelmatig rechtspreken
drs. F.P. van Tulder en
T Spapens
Doe!: Het beschrijven en in
beperkte mate analyseren van de
produktiviteit en de produktiestructuur van de rechtspraak.
Opzet: Empirische analyse
bestaande uit een tijdreeksanalyse
over de periode 1955-1987 en een
vergelijking van 19 arrondissementen over 1984-1987.
Einddatum: September 1990.
Publikatievorm: SCP-cahier.
260
Sociaal en Cultureel Rapport
1990
Tweejaarlijks rapport van het
Sociaal en Cultureel Planbureau,
op grond van Koninklijk Besluit,
30 maart 1973
Doe!: Een samenhangende
beschrijving te geven van de
situatie op het sociale en culturele
terrein alsmede van de te
verwachten ontwikkelingen.
Opzet: Evenals in andere jaren zal
er ook in 1990 weer een hoofdstuk
worden gewijd aan actuele
ontwikkelingen op het terrein van
justitie en politie. Hierin komen
onder meer de resulaten aan de
orde van enkele periodieke
surveys van het SCP over misdadigers en straf, alternatieve
straffen, houdingen ten opzichte
van drugsgebruik, en gebruik van
rechtshulp. Daarnaast wordt
ingegaan op de strafrechtspleging
en criminaliteit in Europees
perspectief.
Einddatum: September 1990.
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Intraval

Afgesloten onderzoek
261
Minder hinder. Eindrapport van
het Rotterdamse Drugs Related
Crime Project
B. Bieleman, J.J. Bosma
Groningen, Stichting Intraval,
1990
Zie IV 7, 1989, nr. 255 en 256
262
Criminaliteitspreventie op het
Zuidplein. Evaluatie van een
preventieproject in een
Rotterdams winkelcentrum
B. Bieleman, A. de Jong
Groningen, Stichting Intraval,
1989
Zie JV 7, 1989, nr. 257
263
Gelijk maar anders. Arbeidssituatie en vertrekreden van
agentes bij de Rotterdamse
politie
B. Bieleman, L Schotanus, H.
Schuring
Groningen, Stichting Intraval,
1990
Zie JV 7, 1989, nr. 258

Lopend onderzoek
264
Evaluatie Rotterdams Drugs
Informatie Systeem
drs. B. Bieleman (project/eider)
en drs. A. de Jong
Onderzoeksinstelling: Intraval,
bureau voor onderzoek en advies
(Groningen en Rotterdam).
Doe!: Verschillende gebruikers van
het ROWS hebben aangegeven
een evaluatie te willen van het
systeem. Deze evaluatie moet
zowel de programmatuur als de
wijze waarop het systeem functioneert, behandelen.
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Probleemstelling: Wat zijn de
wensen van de gebruikers met
betrekking tot het RODIS en zijn
deze met het huidige systeem te
verwezenlijken?
Opzet: Interviews gebruikers;
analyse basismateriaal systeem
zoals basisontwerp, functioneel
ontwerp e.d.; analyse programmatuur. Op basis hiervan dienen
oplossingsalternatieven aangereikt
te worden.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Rapport.
265
CocaInegebruik in Rotterdam

drs. B. Bieleman (projectleider),
drs. A. de Jong, dr. K. Swierstra
(wetenschappelijk adviseur)
Doe!: In eerdere onderzoeken (van
ondermeer Intraval en Swierstra)
is een toename van het gebruik
van cocaine geconstateerd. In
Nederland is echter geen systematische kennis voorhanden over
cocaine-gebruik binnen verschillende sociale categorieen. Daarom
heeft de gemeente Rotterdam
besloten tot een onderzoek dat het
totale cocaine-gebruik in de stad
als onderwerp heeft.
Probleemstelling: Wat zijn de aard
en de omvang van het
cocaine-gebruik in Rotterdam?
Onderzoeksmethoden: Literatuurstudies; interviews sleutelinformanten; sneeuwbalmethode;
diepte-interviews gebruikers;
participerende observatie;
omvangschattingen. Er wordt
gebruik gemaakt van kwalitatief
en kwantitatief materiaal.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Tussentijdse
verslagen: herfst 1990 en herfst
1991; eindrapport 1992.
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266
De harddrugsproblematiek in de
stad Groningen

drs. B. Bieleman (projectleider),
drs. E. de Bie, drs. A. de Jong,
dr. K Swierstra (wetenschappelijk
adviseur)
Doe!: Het verkrijgen van een
(globaal) beeld van het gebruik
van harddrugs in de stad
Groningen.
Probleemstelling: Wat zijn de
omvang, spreiding en hoofdkenmerken van het harddrugsgebruik
in de stad Groningen?
Onderzoeksmethoden: Literatuurstudie; interviews sleutelinformanten ; omvangschattingen. Er
wordt gebruiik gemaakt van
kwalitatief en kwantitatief
materiaal.
Einddatum: Herfst 1990.
Publikatievorm: Rapport.

AGB/Nederland
Lopend onderzoek
267
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 verschillende benaderingen ter
voorkoming of bestrijding van
diverse vormen van criminaliteit.
Deels is deze analyse gebaseerd
op de rapporten Roethof en
Samenleving en Criminaliteit,
deels op meer algemene criminologische literatuur.
Probleemstelling: Valt er een systematisch, sluitend overzicht te
geven van alle belangrijke criminaliteit beinvloedende variabelen?
Volgens welke criteria zijn verklaringen van algemene fenomenen
of concrete gebeurtenissen te

89

beoordelen? Hoe is het relatief
gewicht van verschillende benaderingen en factoren aan te geven?
Opzet: Het onderzoek is enerzijds
een desk-research waarbij een
conceptuele analyse van de claims
van de diverse criminaliteitsbenaderingen wordt gecombineerd met
een kritisch-methodologische
evaluatie van empirische
literatuur. Anderzijds zal via
enquetes en inhoudsanalyse van
gepubliceerd materiaal geinventariseerd worden in hoeverre er
verschillende groepen (bijv.
juristen, niet-juristen, onderzoekers, beleidsmakers) verschillende voorkeursbenaderingen
hebben (buy. meer of minder
accent op regelgeving, persoonlijkheid daders of concrete
situatie) ten aanzien van verschillende delicten (buy. verkeersdelict
vs. inbraak vs. belastingfraude).
Einddatum: Continu onderzoek
met als eerstvolgend geplande
concretisering midden 1990.
Pubhkatievorm: 1988 triminele
gedragingen, overheid en samenleving: een drieluik', Rapport W36
van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(herziening in voorbereiding).
Eind 1990 `Criminaliteitspreventie, in: Psychologie voor
Juristen, H. Crombag en P.J.
Koppen (red.).
268
Fraude als indicator voor de
kwaliteit van regelgeving en
beleid
nip. dr. D. Ruimschotel
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek zal warden uitgevoerd
in nauwe samenwerking met het
Europees Universitair lnstituut te
Florence (European Policy Unit:
prof. Majone) en de Europese
Commissie.
.
Doe!: Er zijn verschillende
doeleinden te onderscheiden die
op te vatten zijn als antwoorden
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op de volgende vragen: welke
fraudevormen zijn er in
EG-verband te onderscheiden?
Wat is de omvang, de
algemeenheid van de verschillende vormen; hoe is de schadelijkheid van EG-fraude (in) te
schatten; hoe functioneel of
disfunctioneel zijn de verschillende fraudefenomenen; in
hoeverre kan EG-fraude geacht
warden afhankelijk te zijn van de
kwaliteit van regelgeving en
rechtshandhaving dan wel van het
betreffende onderwerp of de
betrokken doelgroep? Zijn er
verschillen tussen landen wat
betreft omvang, functionele
relaties e.d.? In hoeverre zijn er
fraudegevallen bekend? Op welke
manieren zijn ze aan het licht
gebracht of vallen ze aan het licht
te brengen? Wordt er gebruik
gemaakt van databanken en
modelvormen? Welke preventiestrategieen zijn er (gebruikt/overwogen aan te bevelen)? Welke
methoden zijn geschikt om effectiviteit te meten?
Opzet: Op basis van bewerkt
materiaal (empirisch en theoretisch onderzoek) plus interviews
worden hypothesen ten aanzien
van genoemde doelaspecten geformuleerd en een eerste model
geconstrueerd (le fase). In overleg
met (internationale) opsporingsdiensten vergaren van nieuwe data
ter toetsing/herzien van
hypothesen en een eerste model
(2e fase). Analyses van data,
beleidsaanbevelingen; onderzoeksprogramma (3e fase).
Einddatum: Rond september 1991
zullen de eerste artikelen en
rapporten bij het Europees
Universitair Instituut (eventueel
Europese Commissie of AGB
Nederland) verschijnen.
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(de iure en de facto) van
inbreuken op de visserijquoteringsregeling in Nederland
georganiseerd? Welke zijn de
bestaande, nationale of lokale,
mr. dr. D. Ruimschotel en K.
organisatiestructuren dan wel
Slootman
collectieve gewoonten en
Samenwerkingsverband: Het
interesses welke met de voorgeonderzoek is opgezet in samenstane regelgeving (implementatie
werking met het Nederlands
danwel handhaving) convergeren
instituut voor sociaal en econoof divergeren? Hoe is de algemene
misch recht (NISER) van de
effectiviteit en efficientie van de
Universiteit van Utrecht (dr. J.
handhaving van het EEG-visquoVervaele). Het wordt als pilot
teringsbeleid?
studie gesubsidieerd door de
Opzet: Literatuurstudie en interCommissie programma evaluatie.
views uitmondend in modelvorming?
Achtergrond: Het totstandkomen
van de Europese regelgeving is
Tussentijdse publikatie: J.A.E.
een gecompliceerde aangeleVervaele, D. Ruimschotel en
genheid. Bij het definieren van
R.J.G.M. Widdershoven, Rechtsdoelstellingen en instrumenten om handhaving bij visquotering: een
die doelstellingen te realiseren
evaluatieve studie naar rechtsspelen juridische en politieke
handhaving van nationale en
belangen door elkaar heen. De
Europese regelgeving, Utrecht,
rechtshandhaving van het gemeen- Nederlands Instituut voor Sociaal
schapsrecht is zelfs nog problema- en Economisch Recht, 1990.
tischer, want de EEG is daarvoor
in zeer sterke mate afhankelijk
270
Het voorspellen van lokale
van de nationale lidstaten, die
verantwoordelijk zijn voor de
politiedruk: veranderingen en
uitvoering van het EEG-beleid,
uitzonderingen
inclusief de rechtshandhaving.
drs. D. Verzijden en mr. dr. D.
Hierbij komen twee problemen
Ruimschotel
Doe!: In het projectkwantificering
om de hoek kijken die fundamenteel verbonden zijn met het
politiewerkdruk (PKP) zijn bij een
bestaan van een dubbele
steekproef van 25 gemeenten
rechtsorde (de Europese en de
gegevens over werkdruk
nationale). Hoe wordt die
verzameld. Op basis van een
Europese regelgeving in de
analyse van omgevingskenmerken
nationale geIntegreerd (het imple- is daarna een schattingsformule
mentatieproces) en hoe voert de
opgesteld waarmee werkdruk
nationale overheid het vastgelegde binnen en buiten de steekproef
gemeenschapsrecht en de daarin
voorspeld kan worden. Het doel
vervatte doelstellingen op
van dit aanvullend onderzoek is te
nationaal niveau uit?
bekijken welke de formuleconseProbleemstellingen: Hoe is het
quenties zijn van bijzondere
gemeenschapsrecht inzake visquo- omgevingskenmerken of ontwiktering tot stand gekomen? Hoe
kelingen in omgevingskenmerken.
ziet de bestuursrechtelijke uitvoeAan de hand van aanvullende
ringsstructuur in visserijzaken
gegevens wordt bekeken in .
eruit? Over welke bevoegdheden
hoeverre deze consequenties
beschikken de bestuursrechtelijke
plausibel zijn dan wel in hoeverre
instanties? Hoe is de opsporing
alternatieve schattingen meer
269
Rechtshandhaving bij visquotering; een case studie op het
gebied van nationale en Europese
regelgeving

Overige onderzoeksinstellingen
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recht doen aan de lokale
werkdruk.
Opzet: Statistische analyse van
steekproef- en populatiegegevens
en trendanalyse van omgevingskenmerken.
Publikatievorm: Felix, P., S.
Maassen, A. Reuling, D. Verzijden
en D. Ruimschotel: 'Meting en
voorspelling van politiewerkdruk',
Openbare uitgaven, 21e
nr. 2,
1989. Artikelen en interne
rapporten.
271
Instrumentontwikkeling openbare
orde en veiligheidsproblematiek
des. D. Verzijden, des. T. van
Dyk, des. S. Lindeman en inc. dr.
D. Ruimschotel
Samenwerkingsverband: Ministerie

van Binnenlandse Zaken (Directie
Politie), Ministerie van Justitie
(WODC, Directie Criminaliteitspreventie), Bureau Criminaliteitspreventie (t.a.v. lokaal bedrijvenonderzoek).
Doe/: Met instrumentontwikkeling
wordt enerzijds beoogd om
verschillende uitvoeringen van
bevolkingsonderzoek op dit
gebied te standaardiseren (met
name enquetes ten aanzien van
politie en bestuurlijke preventie);
anderzijds worden lokale meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd op terreinen die nog onvoldoende in kaart zijn gebracht,
zoals de criminaliteitsproblematiek ten aanzien van bedrijven
en ten aanzien van forenzen en
touristen in een bepaalde regio.
Opzet: Via een kritische analyse
van bestaande vragenlijsten en
data worden varianten van
thema's en vraagstellingen geformuleerd. Deze worden eerst
getoetst aan de mening van
betrokken beleidsmakers en
-onderzoekers op criteria als
precisie en relevantie. Vervolgens
wordt (na een eerste empirische
toets van het instrument op
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praktische en financiele
haalbaarheid) het instrument
onder andere bekeken op differentierend vermogen.
Einddatum: In de loop van 1990
en 1991 zullen de betrokken
opdrachtgevers (BiZa en Justitie)
de instrumenten en data in
rapporten of artikelen naar buiten
brengen.

Gemeentepolitie Den Haag
Dienst Beleidszaken en
Onderzoek
Afgesloten onderzoek
272
Handleiding sociaal veilig
bouwen
des. H.B.R. van Weegen en des.
D.J.M. v.d. Voort

TU Delft, Publicatiebureau
faculteit der Bouwkunde, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 264
273
Bevindingen van een vooronderzoek naar knelpunten in de
relatie politie-allochtonen in Den
Haag
des. A. van Sluis

's-Gravenhage, Gemeentepolitie, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 262
274
Analyse FMS-gegevens 1988
des. A. van Sluts

's-Gravenhage, Gemeentepolitie, 1989
Zie JV 7, 1989, nr. 263
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Lopend onderzoek
275
Posttraumatische stress-stoornissen
prof dr. B.P.R. Gersons
(verbonden aan de 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
politiepersoneel en de rol van de
korpsen bij de voorkoming van
PTSS. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van 4 politiekorpsen, te weten Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en de Rijkspolitie.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapport.
276
Heling
Werkgroep helingbestrijding en drs.
Hentenaar, Instituut voor psychologisch marktonderzoek Rotterdam
Doe!: Naar aanleiding van de
uitkomsten van het door het IMP
gehouden onderzoek naar de
relatie publiek en heling, wordt
momenteel door de werkgroep
helingbestrijding een voorlichtingscampagne voorbereid om het
publiek te wijzen op de juridische
consequenties van heling.
Vervolgens vond in 1989 een
onderzoek plaats naar het onderhuidsopkopers-cicuit. Bovendien
wordt er gekeken naar een justitiele/bestuurlijke follow-up. De
DBO is betrokken bij de evaluatie
van zowel de voorlichtingscampagne als bij de evaluatie van het
onderzoek naar het opkoperscircuit en de follow-up.
Einddatum: Eind 1990.
Publikatievorm: Rapport.

Overige onderzoeksinstellingen
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Dossieronderzoek jeugdzaken
drs. A. van Sluis
Onderzoeksinstelling: Dienst
beleidszaken en onderzoek,
Gemeentepolitie Den Haag.
Doe!: Inzicht verkrijgen in het
effect van het gehanteerde vermaningsbeleid.
Opzet: Onderzoek op basis van
dossierstukken.
Einddatum: Najaar 1990.
Publikatievorm: Rapport.
278
Onderzoek wederzijdse
afstemming beleid O.M. en
politie
mr. W.H.J. Stemker Koster
(begeleider: drs. P. Kruize)
Onderzoeksinstelling: Dienst
beleidszaken en onderzoek,
Gemeentepolitie Den Haag.
Doe!: Het verkrijgen van inzicht
welke processen-verbaal bij de
politie worden opgelegd teneinde
de afstemming in beleid tussen het
O.M. en de politie te kunnen
optimaliseren.
Opzet: Er wordt een gestratificeerde steekproef genomen van
250 processen-verbaal en deze
worden bekeken op een aantal
items. Daarnaast worden er
gesprekken gevoerd met
hulpofficieren van justitie en
officieren van justitie. Ook de
politiemisdrijfstatistiek dient als
informatiebron.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Rapport.
279
Onderzoek taak rayonagenten
M.D. Beerstecher (begeleider:
drs. J.G.H. van den Broek)
Samenwerkingsverband: stageonderzoek HEAO Den Haag.
Doe!: Het verschaffen van inzicht
in de huidige taak van de politie
op het gebied van de psychosociale hulpverlening in relatie tot
de taakstelling van overige
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hulpverlenende instellingen
zondheid, 45e jrg., nr. 2, 1990, pp.
binnen de gemeente afgezet tegen 123-139., een eindverslag van het
de ontwikkelingen binnen de
gehele onderzoek verschijnt t.z.t.
politic,
in de NcGv-reeks.
Opzet: Bronnenonderzoek alsmede
een inventarisatie van de omvang
van de psycho-sociale hulpvraag.
Einddatum: 1990.
Publikatievorm: Rapport.

Nederlands centrum Geestelijke
volksgezondheid
Lopend onderzoek
280
Juridische aspecten van dwangbehandeling in de psychiatrie
mr. C.J. van de Klippe
Doe!: Het doen van voorstellen
voor de wijze waarop het uiterst
controversiele onderwerp dwangbehandeling in het Nederlandse
recht adequaat geregeld zou
kunnen worden. De ontwikkeling
van het juridisch denken in dit
opzicht zal worden weergegeven.
Beoogd wordt de geldende en
(mogelijk) toekomstige
(rechts-)regels voor psychiatrische
dwangbehandeling te verduidelijken en aanbevelingen te doen
voor verbetering ervan, in
aansluiting op relevante gezondheidsrechtelijke beginselen en
ontwikkelingen in jurisprudentie
en rechtsleer. Met name het
begrip `wilsonbekwaamheid' zal
nader worden ganalyseerd, met
het oog op de sleutelrol die het in
een juridische regeling van
dwangbehandeling zou kunnen
vervullen.
Opzet: Literatuuronderzoek;
rechtsvergelijking: Verenigde
Staten en Canada.
Einddatum: 1994.
Nblikatievorm: C.J. van de
Klippe, `Wilsonbekwaamheid in
de psychiatric: zes benaderingen',
Maandblad Geestelijke Volksge-
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Gesubsidieerd extern
wetenschappelijk onderzoek

Onder dit hoofd staan vermeld de onderzoeken die
voorheen vielen onder de auspiciedn van de Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek
(ACEWO). Er moest voor dit onderzoeknummer van
Justitiele Verkenningen naar een wat algemenere
noemer worden gezocht, aangezien de ACEWO na
haar laatste, informele, vergadering op 9 januari 1990
haar taak heeft moeten beeindigen (zie hierover haar
elders in dit nummer opgenomen laatste
driekwart-jaarverslag).
De na de genoemde datum bij het Ministerie van
Justitie binnengekomen subsidieverzoeken zijn beoordeeld door het hoofd van de nieuw opgerichte
Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling
(CDWO) na overleg met de betrokken
WODC-raadadviseurs en departementale beleidsafdelingen.
Bij de in het navolgende onder de nummers 281 t/m
327 vermelde projecten is sprake geweest van
bemoeienis door de ACEWO.
Afgesloten onderzoek,
gepubliceerd
281
Geweld en politie-optreden in
relsituaties

dr. O.J.M. Adang
Rijksuniversiteit Utrecht,
Laboratorium voor vergelijkende fysiologie, 1990
Zie JV 7, 1988, nr. 241
282
Op zoek naar de grondstructuur
van de chronische regelovertreder

prof dr. W. Buikhuisen e.a.
Rijksuniversiteit Leiden, Crimi-
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nologisch instituut, 1989
Zie JV 7, 1988, nr. 242
283
Fatale sex

drs. F. van Gemert
Universiteit van Amsterdam,
Werkgroep Homostudies en
Vakgroep Euromed, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 290
284
Schikken of procederen; psychologische kanttekeningen bij de
economie van civielrechtelijke
geschillen

dr. P.J. van Koppen. mr. H.W.
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Richters en nit. J. ten Kate
Erasmusuniversiteit Rotterdam,
Faculteit der rechtsgeleerdheid,
1989
Zie JV 7, 1988, nr. 246
285
Drugshandel en drugsbestrijding
drs. DJ. Korf en drs. Al. de Kart
Universiteit van Amsterdam,
Criminologisch instituut
`Bongef, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 292
286
De strafrechtelijke en civielrechtelijke afhandeling van zaken van
seksuele en lichamelijke kindermishandeling in Rotterdam
nip. drs. A. van Montfoort en drs.
J.J. van der Staay
Vrije Universiteit Amsterdam,
Faculteiten der psychologie en
pedagogische wetenschappen en
der rechtsgeleerdheid, 1990
Zie JV 7, 1989, nr. 294
287
De regeling betreffende Ueberschuldung in het Duitse vennootschapsrecht
mt. G. Noordraven
Katholieke Universiteit
Nijmegen, Van der Heyden
lnstituut, 1990
Zie W 7, 1989, nr. 295
288
- De rol van de officier van
justitie nader belicht
- Gedwongen opneming in
Nederland
dr. J. Smit en mw. mr. Al.
Boogaart
Vrije Universiteit Amsterdam,
Werkgroep gezondheidsrecht,
Deventer, Kluwer, 1989
Zie Pi 7, 1988, nr. 230

Katholieke Universiteit
Nijmegen, Faculteit der rechts-

geleerdheid
Arnhem, Gouda Quint, 1990
Niet eerder vermeld als lopend
onderzoek vanwege korte duur
290
Het vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht
prof mr. P.J.P. Tak en mr.
J.A.W. Lensing
Katholieke Universiteit
Nijmegen, Faculteit der rechts-

geleerdheid
Arnhem, Gouda Quint, 1990
Zie W 7, 1989, nr. 299
291
U hoort nog van ons

mr. S.R.B. Walther

Instituut: Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Strafrechtswetenschappen, 1989
Zie JV 7, 1987, nr. 88
292
Evaluatie van wetgeving:
terugblik en perspectief
drs. H.B. Winter, prof nip. Al.
Scheltema en prof nip. M.
Herweijer

Rijksuniversiteit Groningen,
Vakgroep bestuursrecht en

bestuurskunde
Deventer, Kluwer, 1990
Zie JV 7, 1989, or. 301

Gerapporteerd, nog niet
gepubliceerd
293
Politiek geweld in Nederland
drs. E Buffs
Supervisie: prof. dr. A.J.F. Kobben
(Rijksuniversiteit Leiden, COMT)
Zie JV 7, 1989, nr. 293

289
DNA-onderzoek en het strafproces
prof mr. P.J.P. Tak
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Nog niet gerapporteerd
294
Vormen van interactie tussen
advocaten en hun clienten

Lopend onderzoek
299
Evaluatie druggebruikers in
detentie

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 persoonlijkheidsleer).
295
Aanleiding en doe!: De toename
De rol van de psychiatrie (en de
van het aantal verslaafden en
gedragswetenschappen) bij de
beslissing omtrent verlenging c.q. drugsproblemen (gebruik,
smokkel, handel) binnen Nederbeeindiging van de tbr
landse penitentiaire inrichtingen
mr. TR. Drost en mr. F.A.M.
heeft geleid tot een
Bakker
Supervisie: prof. dr. R.W. Jongman beleid(s-programma) waarin de
instelling van drugsvrije
(Rijksuniversiteit Groningen,
afdelingen centraal staat. Deze
Criminologisch instituut).
afdelingen zijn gericht op hulpverZie JV 7, 1989, nr. 278
lening op lichamelijk en geestelijk
terrein en zijn daarnaast bedoeld
296
Criminaliteit onder buitenlandse om een bijdrage te leveren aan de
verbetering van het detentiedagelijkse opiaatgebruikers in
klimaat.
Amsterdam
Doe!: Het verschaffen van beleidsdrs. D.J. Korf
ondersteunende gegevens over de
Supervisie: drs. P.D.A. Cohen
effecten van de drugsvrije detentie
(Universiteit van Amsterdam,
enerzijds en over de plaats van
Subfaculteit andragologie).
drugsvrije detentie als schakel tot
Zie JV 7, 1987, nr. 87
verdere hulpverlening en als
onderdeel van het drugsbeleid
297
De prestatie van de uitgever in de anderzijds.
Opzet: Het onderzoek omvat twee
informatiemaatschappij
onderdelen, te weten: een studie
mr. W.J. Soetenhorst
naar de korte termijn effecten van
Supervisie: prof. mr . F.W.
drugsvrije versus niet drugsvrije
Grosheide (Rijksuniversiteit
detentie binnen het het HvB te
Utrecht, Molengraaff instituut
Rotterdam en naar de resultaten
voor privaatrecht).
van het verblijf in Drug Opvang
Zie JV 7, 1989, nr. 298
Centrum (DOC) van 'de
Kruisberg' te Doetinchem; een
298
Sanctiestelsels in lidstaten van de follow-up onderzoek tot twaalf
maanden na detentie naar de
Raad van Europa — 2e fase
lange termijn effecten van
prof mr. P.J.P. Tak (Katholieke
drugsvrije versus niet drugsvrije
Universiteit Nijmegen, faculteit
detentie binnen eerdergenoemde
der rechtsgeleerdheid)
instellingen. Onderzoeksvragen:
Zie JV 7, 1989, nr. 300
Wat zijn de korte en lange termijn
effecten van drugsvrije detentie bij
gedetineerden? Wat is de relatieve

drs. H. Berends
Supervisie: prof. J. Griffith
(Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit der rechtsgeleerdheid).
Zie JV 7, 1989, nr. 276
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bijdrage van gedetineerden- en
regiemskenmerken aan druggebruik, crimineel gedrag en de
school/werksituatie in de
post-detentie periode.
300
De penitentiaire open inrichting
voor vrouwen

P. Beelen
Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht,
Sociale faculteit.
Vraagstelling: Hoe is de P.0.1.
voor vrouwen tot stand gekomen?
Wat voor ideeen liggen eraan ten
grondslag en hoe heeft dat zijn
uitwerking in het regiem voor de
Open Inrichting? Welke selectiecriteria warden er gehanteerd voor
de Open Inrichting? Hoe ziet de
populatie die de Open Inrichting
bevolkt er uit? Hoe beleven de
vrouwen de detentiesituatie in de
POI? Hoe gaat het met vrouwen
wanneer ze een half jaar `vrif
zijn? Hoe wordt de POI-periode
achteraf gewaardeerd? Waar
liggen er knelpunten en wat zijn
eventueel de oplossingen
daarvoor?
301
De prevalentie van psychische
stoornissen in de jeugdgevangenis
`Nieuw Vosseveld' — vooronderzoek

drs. E. Bulten
Supervisie: drs. P.J. Geerlings
(Universiteit van Amsterdam,
Vakgroep psychiatric AZUA).
Aanleiding: Penitentiaire inrichtingen lijken in toenemende mate
geconfronteerd te warden met
gedetineerden met psychische
stoornissen. Deze veronderstelling
is echter niet gebaseerd op relatief
deugdelijk epidemiologisch
onderzoek. Zulkesegevens zijn
belangrijk, enerzijds om op basis
daarvan het interne hulpverlenings- en begeleidingsbeleid beter
vorm te laten krijgen, anderzijds
om de consequenties van deze
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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 psycho-sociale problemen en
psychische stoornissen binnen de
populatie van Nieuw Vosseveld.
De op basis van dit vooronderzoek verkregen resultaten
kunnen aanleiding zijn tot het
formuleren van hypothesen voor
een vervolgonderzoek.
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 worden tevens
getoetst op hun bruikbaarheid
binnen penitentiaire settingen.
302
ABP-strafzaak

dr. H.G. van de Bunt
Supervisie: prof. mr. T. M.
Schalken (Vrije Universiteit
Amsterdam, Instituut voor criminologie en rechtssociologie).
Aanleiding: De inmiddels
afgesloten ABP-strafzaak
markeert, met de strafzaak tegen
Slavenburg, een opmerkelijke
episode waarin sprake is, of is
geweest, van een verhoogd
`fraudebewustzijn'. De afronding
van deze zaak is een geschikt
moment om een studie te
beginnen naar dit in
crimineel-politiek en criminologisch opzicht belangwekkende
proces.
Probleemstelling: Enkele strafrechtwetenschappers hebben uit
de processen tegen Uniser,
Slavenburg en ABP de conclusie
getrokken dat het strafrecht voor
dit soort complexe zaken niet
meer geschikt is. Deze conclusie is
naar de mening van de onder-
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zoeker te voorbarig: hoewel
`sturing' en 'prioriteitstelling' juist
bij onderzoeken in dit soort zaken
noodzakelijk zijn, lijken de onderzoeken juist te laboreren aan het
ontbreken van `sturing' en 'prioriteitstelling'. De veronderstelling
van de onderzoeker is dat in een
politiek-gevoelige zaak als de
ABP-affaire het onderzoek sterk
afhankelijk is en wordt bepaald
door de sociaal-politieke, de
juridische en organisatorische
context.
Opzet: Reconstrueren van de zaak
met behulp van de meest nauw
betrokkenen. Interviews met
opsporingsambtenaren en justitiefunctionarissen. Bestudering van
documenten (bijv. dagjournaal
van de recherche). Frequent
beroep doen op een te formeren
`klankbordgroep' bestaande uit
ervaren rechercheurs die op
enigelei wijze bij het onderzoek
betrokken zijn geweest.

304
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedetineerden

mr. E.A.S.M. Cramer
Supervisie: dr. G.M. Schippers
(Katholieke Universiteit
Nijmegen, Vakgroep klinische
psychologie en persoonlijkheidsleer).
Aanleiding en doe!: In de nota
`Dwang en drang in de hulpverlening aan verslaafden' (WVC en
Justitie, 1988) wordt gesteld dat er
altijd mensen met verslavingsproblemen zullen zijn, die zich niet
onder behandeling stellen. De
onderzoekster stelt hier 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
inrichting opgesloten zijn geweest.
Uit het oogpunt van speciale
303
preventie zou het daarom
Jeugdpsychiatrische rapportage
wenselijk zijn wanneer drugsverpro Justitie — vooronderzoek
slaafden tijdens hun detentiepedrs. F.J.G. Coelman
riodes niet alleen op een eventuele
Project/eider: Th.A.H. Doreleijers, behandeling, maar ook op een
kinder- en jeugdpsychiater
mogelijk spontaan herstel zouden
(Juliana Kinderziekenhuis,
kunnen worden voorbereid. Een
Centrum voor Kinder- en
van de middelen waarmee men dit
Jeugdpsychiatrie, 's-Gravenhage)
zou kunnen trachten te bereiken,
Doe!: Op basis van dit inventarise- is het aan hen verstrekken van een
rende retrospectieve vooronzelfhulp-instructiepakket.
derzoek zal een opzet worden
Werkwijze: Het onderzoek valt in
geschreven voor een prospectieve
twee fasen uiteen. Eerst zal op
studie op het terrein van de
basis van een gerichte informatiehulpverlening aan delinquente
verzameling een voorlopige tekst
jeugdigen, waarbij beoogd wordt
moeten worden opgesteld en
meer zicht te geven op de plaats
vervolgens zal deze tekst op haar
van de jeugdpsychiatrisch
bruikbaarheid dienen te worden
rapportage binnen de strafrechgetoetst. Doel van het langs deze
telijke procedure, het nut van deze weg te ontwikkelen voorlichtingsrapportage c.q. het al dan niet
instrument is dus: verspreiding
opvolgen van het advies door
van kennis die een (gedetineerde)
kinderrechters en de jeugdigen
drugsverslaafde van pas zal
zelf.
kunnen komen bij een poging om
op eigen kracht te gaan
ontwennen. Een onderwerp
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waaraan in dat bestek zeker
aandacht zal worden besteed, is
het zelf opstellen en het uitvoeren
van een met de eigen mogelijkheden rekening houdend zelfcontrole-programma.
305
Strategieen van misdaadbestrijding in de 19e en 20e eeuw —
vooronderzoek
prof. mr. S. Faber en dr. S. van
Roller
Supervisie: prof. mr. T.M.

misdaadbestrildingsstrategieen er
in het verleden (sinds ongeveer
1800) zijn gehanteerd (geplaatst
tegen de achtergrond van het
spanningsveld van rechtsbescherming en instrumentalisme).
Opzet: Gezien de aard van het
onderwerp zal het onderzoek
geheel bestaan uit bestudering van
publikaties en archivalia.
306
Posities, houdingen en perspectieven van probleemjongeren
drs. H.R. Ferwerda
Supervisie: dr. F.P.H. Dijksterhuis

Schalken (Vrije Universiteit
Amsterdam, Instituut voor criminologie en rechtssociologie).
en dr. J.A. Nijboer (RijksuniverAchtergrond: Sinds ongeveer 1970
siteit Groningen, Vakgroep crimiwordt de Nederlandse samennologie).
leving steeds dringender geconAchtergrond: Dit onderzoek maakt
fronteerd met problemen van
deel nit van het onderzoekprocriminaliteit en rechtshandhaving. gramma `Onderwijs en DelinIn historisch perspectief kunnen
quentie', waarin centraal staat de
wij spreken van een toename van
algemene vraag naar de aard van
massaal gepleegde, relatief lichte
de reeds aangetoonde relatie
criminaliteit terwij1 op het gebied
tussen functioneren op school en
van de zware criminaliteit een
vertonen van delinquent gedrag.
verhoogde organisatiegraad en
Ter beantwoording daarvan is
internationalisering kan worden
longitudinaal onderzoek nodig.
geconstateerd. De ontwikkeling
Opzet: pit het longitudinale
van het strafrecht heeft geen
onderzoekspanel `Onderwijs en
gelijke tred gehouden met deze
Delinquentie' dat 500 leerlingen
groei van criminaliteitsproblemen. omvat, is een deelpanel van 78
Daarnaast is de altijd in het straf- jongens met school- en opvoerecht aanwezige spanning tussen
dingsproblemen geselecteerd. Dit
waarde- en doelorientatie (rechtspanel wordt gedurende drie jaar
bescherming versus instrumentajaarlijks via diepte-interviews
lisme) in een nieuwe fase
gevolgd, teneinde de levensgegekomen. In enkele rapporten
schiedenissen van de deelgenoten
('Samenleving en criminaliteif en
in kaart te brengen. Als onderdeel
'Rechtshandhaving') worden
van het hoofdpanel komen van
aanbevelingen gedaan om de
deze geselecteerde probleemgesignaleerde problemen tegemoet jongens ook kwantitatieve
te treden. Deze rapportages zijn
gegevens boven tafel waardoor
tekenend voor de tendenzen die
vergelijking met bun leeftijdgezich in de jaren zeventig en tachtig noten mogelijk blijft.
zijn gaan aftekenen: nadruk op '
Publikatievorm: Er is een verslag
bedrijfsmatigheid en centrale
gepubliceerd naar aanleiding van
sturing van het strafrechtelijk
de eerste ronde (RUG, 1988) en
vervolgen en nadruk op
de tweede ronde (RUG, 1989).
bestuurlijke preventie.
Vraagstelling: De vraag luidt
welke probleemanalyses en
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307
Maatschappelijke context euthanasiebeslissingen

verzoek, dan wel het door een
medisch hulpverlener verschaffen
van hulp bij zelfdoding (waarbij,
drs. E.G.A. Hekman
vanwege de grote verwantschap,
Supervisie: prof. J. Griffiths
ook de gevallen van het staken
(Rijksuniversiteit Groningen,
dan wel het niet initieren van een
Vakgroep rechtsfilosofie en rechts- behandeling op verzoek van de
sociologie).
patient wordt begrepen).
Het betreft hier de toezegging
Theoretisch kader: Dit onderzoek
voor een deelsubsidie t.a.v. een
gaat uit van de rechtssociologische
onderzoek waarvan de startdatum theorie m.b.t. de `sociale werking
volgens de aanvankelijke departe- van het recht', waarbij als analymentale wens zou komen te liggen tisch kader wordt gehanteerd het
na de totstandkoming van de
begrip 'semi-autonoom sociaal
nieuwe wettelijke regeling inzake
veld', dat stoelt op het inzicht dat
euthanasie. I.v.m. het voornemen
wetgeving slechts in beperkte mate
van de huidige minister van
directe invloed uitoefent op het
Justitie om in het kader van de
gedrag van burgers. Wetsregels
activiteiten van de door hem
worden binnen de bedoelde
ingestelde Commissie Remmelink, velden waarin handelende burgers
eerst een onderzoek terzake de
zich bevinden verdisconteerd en
euthanasiepraktijk in te doen
getransformeerd, zodat de normen
stellen alvorens tot nieuwe
en procedures die het gedrag
wetgeving te komen, is de wens
bepalen veelal geheel anders
m.b.t de startdatum van het onder- luiden dan door de wetgever werd
havige onderzoek vervallen
beoogd. Aansluitend wordt
verklaard.
gebruik gemaakt van ideal.' uit de
Doe!: Recentelijk werd in een
beslissingstheorie.
overzicht van de maatschappelijke Opzet: Het onderzoeksgebied
discussie over euthanasie geconwordt beperkt tot de stad
stateerd dat er nauwelijks
Groningen en de regio er omheen.
betrouwbare gegevens beschikbaar Een landelijke steekproef wordt
zijn m.b.t. de sociale context
onnodig geacht aangezien het bij
waarbinnen euthanasie-beslisdit onderzoek gaat om het
singen genomen worden. Over de opsporen van de van belang
betrokken actoren, de aard van
zijnde kenmerken van de sociale
hun onderlingen relaties, de aard
context en het verkrijgen van
van de beslissingsstructuren, de
inzicht in de invloed daarvan op
heersende normen en andere voor de beslissingsprocessen, het betreft
de beslissingen relevante
een verkenning in de diepte. Dit
omgevingsfactoren is weinig
laatste vormt in engere zin
bekend. Uit de theoretisch
overigens de derde fase van het
literatuur valt evenwel af te leiden onderzoek, vooraf gaan eerst een
dat juist deze sociale context van
initiele en een systematische
essentieel belang is voor de beslis- terreinverkenning als onderzoekssingen die worden genomen en in fasen. Aan de hand van de kennis
hoge mate bepalend is voor de
die in fase 1 — via vrije interviews
sociale werking — de effectiviteit — met sleutelfiguren uit de eerst nog
van rechtsnormen t.a.v. euthate inventariseren beroepshalve bij
nasie. Het doe van dit onderzoek euthanasie betrokkenen — is
is in deze leemte te voorzien.
opgedaan, zal in fase 2 met een
Definitie: Euthanasie wordt hier
zoveel mogelijk representatieve
gedefinieerd als doding op
steekproef van alle soorten
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relevante beroepshalve betrokkenen half-open interviews .
worden gehouden. Daarnaast
wordt uit deze tweede fase geput
uit bronnen als jaarverslagen,
statistieken en dossiers. In fase 3
wordt in twee ziekenhuizen een
observatie-studie verricht, en zal
bij een aantal huisartsen een
aantal concrete gevallen zoveel
mogelijk op de voet gevolgd
worden.
308
Relaties van vermiste personen —
le fase
drs. E.W.M. de Jong e.a.
Supervisie: dr. J. van den Bont en
drs. M.M. Splinter (Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep klinische
psychologie en Wetenschapswinkel sociale faculteit).
Achtergrond: Elk jaar verdwijnen
mensen op onduidelijke wijze uit
hun omgeving. De mensen die
nauw betrokken zijn bij deze
personen blijven vertwijfeld achter
met vele vragen. Ook wanneer de
vermiste weer terugkeert naar zijn
oude omgeving, zijn problemen te
verwachten bij de relaties van
deze persoon. Literatuur ontbreekt
over de specifieke problematiek
van `achterblfivers' van vermiste
personen. Systematisch onderzoek
naar een dergelijke, mogelijk
traumatische ervaring, is in
Nederland nooit uitgevoerd. Ook
is nog nooit onderzocht hoe
politie en hulpverlenende
instanties op de problemen van
deze groep inspringen.
Vraagstelling:Aan bod komen
onder andere de vragen naar de
omvang van de groep vermisten in
Nederland, de duur van de
vermissing, de geografische
spreiding in Nederland? In
hoeverre is er sprake van een
specifieke problematiek (psychosociaal/psychosomatisch/
praktisch) onder de groep 'relaties
van vermisten'? In hoeverre komt
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de bestaande hulpverlening
(Algemeen Maatschappelijk Werk,
politie, huisarts) tegemoet aan de
problemen van deze groep?
Opzet: Peiling op gezette tijden bij
een aantal hoofdbureaus van de
gemeentepolitie en de 16 districtbureaus van de rijkspolitie in
Nederland. Afnemen van gestructureerde enquetes onder relaties
van vermiste personen.
309
De afhandeling van geweldsdelicten in (le rechtszaal — vooronderzoek
dr. M.L. Komter
Supervisie: prof. dr. E. Lissenberg
(Universiteit van Amsterdam,
Criminologisch Instituut
'Bonger').
Doe!: Dit vooronderzoek wil
nagaan in hoeverre een
omvangrijk onderzoek mitt. het
onderhevige onderwerp haalbaar
is.
Probleemstelling: In het sociale
debat over deoorzaken en
gevolgen zullen de betrokkenen
zich beroepen op ideologieen die
op dat moment gangbaar zijn.
Deze — vaak concurerende —
ideologieen doen zich ook gelden
in rechtszittingen waarin geweldsdelicten aan de orde zijn. Er is
daarbij evenwel sprake van
formele institutionele eisen en
beperkingen die vorm geven aan
dit soon Ideologie-in-actie'. De
ideologische en structurele structuren hebben repercussies voor de
taal. Waar het om draait, om de
schuld en/of toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, kan
niet rechtstreeks worden geconcludeerd uit zijn verklaringen.
Desondanks is de taal het belangrijkste vervoermiddel in rechtszittingen, in de schrifielfike stukken
die eraan vooraf gaan, in de delictomschrijvingen van de wet en in
de jurisprudentie. De vraagstelling
van het onderzoek betreft de
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verbanden tussen: de achterliggende ideeen over geweld, de
institutionele taken van de betrokkenen in de rechtszaal, en de taal
waarmee deze taken worden
afgehandeld.
Werkwijze: Naast de bestudering
van de relevante literatuur zal
analyse plaatsvinden van de
bandopnames tijdens rechtzittingen vervaardigd en van de
strafdossiers van de betreffende
zaken.

311
Het vluchtverhaal in de asielprocedure — le fase

drs. A. Ramdas
Supervisie: T.A. van Dijk (Universiteit van Amsterdam, Instituut
voor algemene literatuurwetenschap, afdeling tekstwetenschap).
Probleemstelling: In dit onderzoek
zal de problematiek rond het
Nederlandse toelatingsbeleid van
asielzoekers uit de derde wereld in
de periode 1982-1987 worden
geanalyseerd aan de hand van
concepten uit de ideologie- en
310
Dienstverlening in het arrondisvertoog-theorie. De volgende
vragen komen onder andere aan
sement Assen
de orde. In hoeverre kan de legale
mr. M. Meima, mw. M. Lolkema
en mw. C. Hanewinkel
procedure omtrent de erkenning
Supervisie: prof. drs. J.J.J. Tulkens van vluchtelingen worden opgevat
en mr. A. van den Berg (Rijksuni- als een discursief proces dat tot
doel heeft de `aannemelijkheid'
versiteit Groningen, Faculteit der
van het vluchtverhaal van vreemRechtsgeleerdheid).
delingen vast te stellen? Welke
Doe!: Het onderzoek is er op
zijn de uitgangspunten van het
gericht criteria te vinden ter
bevordering van de toepassing van Nederlandse toelatingsbeleid ten
de alternatieve sanctie van dienst- aanzien van individuele asielverlening, en om inzicht te krijgen zoekers? In hoeverre is er in
bovengenoemde periode sprake
in de bruikbaarheid van straf- en
van een systematische `verscherreclasseringsdossiers voor een
ping' van het toelatingsbeleid, aan
soortgelijk onderzoek op
welke beleidsmaatregelen is dat te
landelijke schaal.
merken en hoe zijn die gemotiOpzet en vraagstelling: Door
middel van een dossieronderzoek, veerd?
Methoden:Combinatie van de
aangevuld met interviews bij de
lokale en globale analyse uit de
betrokken instanties, wordt
antwoord gezocht op de vragen of tekstwetenschap en de zgn.
(I) in vergelijkbare gevallen conse- `articulatie-methode' uit de
ideologie-theorie.
quent dienstverlening wordt
Materiaal: Het te bewerken
gevorderd en opgelegd en op
welke gronden, en (2) voor het wel materiaal (de `teksten') zal wat
of niet slagen van dienstverlening betreft het erkenningsproces
bestaan uit (1) de wetten en regels
duidelijke redenen zijn aan te
terzake (2) de algemene ambtsbegeven en kenmerken zijn te
richten over de politieke toestand
noemen, betrekking hebbend op
in de herkomst- en buurlanden
de daders, de dienstverlening of
van het Ministerie van Buitendienstverleningsprojecten.
landse Zaken en (3) archiefmateriaal van de Adviescommissie
Vreemdelingenzaken. Wat betreft
het toelatingsproces zal het
materiaal bestaan uit de jaarlijkse
ministeriele beleidsnota's aan de
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Tweede Kamer (1982-1987) en de
persberichten inzake het vluchtelingenbeleid. Daarnaast zullen er
open interviews worden gehouden
met sleutelinformanten.

312
Reclassering in Nederland,
1823-heden
drs. R.J.M. Ros
Supervisie: prof. dr. A.H. Huussen
(Rijksuniversiteit Groningen,
Instituut voor geschiedenis), prof.
mr . S. Faber (Vrije universiteit
Amsterdam, Faculteit der rechtsgeleerdheid) en mr. A.G. Bosch
(Hoofd-officier van justitie te
Leeuwarden). Medesubsidienten
zijn de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen en het
Koningin Juliana Fonds.
Algemene vraagstelling: Uit
vooronderzoek kwam onder
andere naar voren dat de behandeling van de delinquent
gedurende de negentiende en
twintigste eeuw in Nederland een
ontwikkeling heel's doorgemaakt.
De reclassering, zo werd duidelijk,
beef's daarin een belangrijke rol
gespeeld. De vraag is alleen: was
was en is die rot precies? Wat was
en wat is de maatschappelijke
relevantie van de reclasssering in
de periode 1823-heden? Om deze
vraag te beantwoorden is een veel
nauwkeuriger onderzoek naar de
ontwikkeling van de Nederlandse
reclassering noodzakelijk. Zaken
die daarbij aan de orde dienen te
komen zijn onder andere: een
machtspolitieke analyse van de
reclassering; de relatie tussen de
overheid en de reclassering;
relatie rechterlijke macht-reclassering; de verzuiling in de reclassering; motieven van de reclassering/reclasseerders; de sociale
status van de reclasseerders; de
contacten van de reclasseringsorganisaties met het buitenland.
Opzet: Het onderzoek zal naast
literatuur-studie zich vooral
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richten op het napluizen van
archieven.

313
Beginselen interregionaal strafrecht
prof mr. TM. Schalken en dr.
E.J. Hofstee (Universiteit van
Amsterdam, Vakgroep straf- •
recht)
Aanleiding: Er doen zich in de
praktijk in toenemende mate
problemen voor bij de bestrijding
van de grenzen van de drie landen
van het Koninkrijk overschrijdende criminaliteit (drugs,
fraude).
Vraagstelling: In welk opzicht is
het wettelijk kader voor de diverse
beslissingen die door politie,
Openbaar Ministerie, rechter en
administratie worden genomen
ontoereikend? Verdient het aanbeveling tot regeling bij Rijkswet te
komen en hoe zou die kunnen
worden ingericht?
Opzet: Inventarisatie en analyse
van de (ongepubliceerde)
rechterlijke beslissingen in de drie
landen van het Koninkrijk, en
geselecteerde rondvraag bij de
opsporings-, vervolgings- en
uitvoeringsinstanties naar
specifieke praktijkproblemen door
middel van vragenlijsten. Bestudering van het bestaande
wettelijke instrumentarium en de
ter zake doende internationale
verdragen.

314
Evaluatie regeling schadevergoeding Buro Slachtofferhulp
Groningen
drs. T.D. van der Zee
Supervisie: dr. H. Timmerman
(Rijksuniversiteit Groningen,
Onderzoekscentrum voor Criminologic en Jeugdcriminologie).
Aanleiding: Het Buro Slachtofferhulp te Groningen heeft sinds
mei 1985 ervaring met het
begeleiden van regelingen tot
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schadevergoeding tussen daders
en slachtoffers. Met de politie zijn
criteria vastgesteld waaraan
voldaan moest worden alvorens
een zaak bij het Buro Slachtofferhulp kon worden aangemeld.
Vraagstelling en opzet: De belangrijkste vraag waarop dit onderzoek
antwoord tracht te geven is: in
hoeveel zaken is er sprake van een
succesvolle schaderegeling en
onder welke condities is de kans
op een succesvolle regeling het
grootst? Teneinde deze vraag te
beantwoorden wordt een dossieronderzoek ingesteld onder de 500
meest recente zaken. Het in 1988
ingestelde landelijke registratieformulier van de Landelijke
Organisatie Slachtofferhulp zal als
uitgangspunt dienen voor de te
gebruiken codelijst.

Wachtende subsidie aanvragen
-

315
De criminalistische bewijskracht
van de sorteerproef met de
speurhond

Aanvrager: Strafgroep strafrechtelijke vakken, Rijksuniversiteit
Leiden.
Uitgangspunt: Binnen de Nederlandse Politie is de speurhond, in
tegenstel ling tot sommige andere
landen, al vele jaren een zeer
bruikbaar hulpmiddel bij het
individualiseren van geuren in
relatie tot mensen (sorteerproef).
Tot nu toe wordt de uitslag van
het `herkennen van geur' door de
hond als aanvullend bewijs in
strafzaken geaccepteerd. Daar
waar het aanvullend bewijs
glijdend overgaat in bewijs, dat
wil zeggen waar de rechter uiteindelijk geen of weinig ander bewijs
ter beschikking staat, zullen goed
onderbouwde garanties voor de
correctheid en de betrouwbaarheid van de sorteerproef
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gedist mogen worden, wil het
middel als bewijs waarde hebben.
Naast de vraag wat de hond
precies ruikt en hoe groot het
discriminerend vermogen van een
hond in het algemeen, c.q. van een
speciale hond is, ligt ook de
vraag: als twee gelijkgeurende
objecten (voorwerp-mens) door de
hond gekoppeld worden, of die
koppeling buiten elke redelijke
twijfel geacht kan worden. Aan
een goede wetenschappelijk
onderbouwde benadering van het
probleem ontbreekt het tot nu toe,
vermoedelijk omdat alleen multidisciplinaire aanpak van het
probleem kans op succes heeft.
316
Drugshandel en drugsbestrijding,
fase 2

Aanvrager: Criminologisch
Instituut `Bonger', Universiteit van
Amsterdam.
Uitgangspunt: Onderzoek naar de
structuur en organisatie van de
illegale drugshandel kan niet los
staan van studie naar de structuur
en organisatie van de drugsbestrijding. De basis-hypothese is
dat ontwikkelingen op het terrein
van de drugsbestrijding invloed
hebben op ontwikkelingen in de
drugshandel. Dit bestrijdingsaspect zal centraal staan in de
tweede fase van dit onderzoek.
317
De afhandeling van meldingen
van kindermishandeling door de
politie en de Raden voor de
Kinderbescherming

Aanvrager: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Uitgangspunt: Dit onderzoek is
een vervolg op het eveneens door
het Ministerie van Justitie gesubsidieerde vooronderzoek naar de
justitiele bemoeienis met
(seksuele) kindermishandeling. De
vraagstelling luidt: Wat zijn de
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kenmerken van meldingen bij de
politie en de Raad, welke wijzen
van afhandeling worden gevolgd
en welke factoren bepalen de
wijze van afdoen?
318
De bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het taalgebruik van
autochtone en allochtone
kinderen in een juridische
context
Aanvrager: Vakgroep kinder- en
jeugdrecht, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Uitgangspunt : Het theoretische
uitgangspunt van het onderzoek
aangaande kindertaalgebruik sluit
aan bij taalontwikkelings- en
taalverwervingstheorieen en bij
kinder/jeugdrechttheorieen. In de
wetenschappelijke discussies
omtrent kinder- en jeugdrecht en
rechtsbescherming benadrukt men
in toenemende mate de situatie en
de omgeving waarin kinderen zich
bevinden, de rot van het temperament en de gedragsproblemen
van kinderen, de ouder/
kind-relatie. Maar tot nu toe
wordt er weinig nadruk gelegd op
de verschillende aspecten van
kindertaalgebruik. In dit
onderzoek richt men zich op deze
aspecten in relatie tot juridische
processen.
319
Uitkeringsfraude in Alkmaar
A anvrager : Vakgroep sociologie,
Universiteit van Amsterdam.
Uitgangspunt : Tot de door de
overheid genomen maatregelen ter
bestrijding van uitkeringsfraude
behoort het aanstellen van sociale
rechercheurs en ambtenaren
zonder opsporingsbevoegdheid en
het zo mogelijk voor de rechter
brengen van de door deze ambtenaren opgespoorde fraudeurs. Een
van de gemeenten waar van een
scherper georganiseerde controle
sprake is, is Alkmaar. Het
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materiaal in de dossiers van de in
het arrondissment Alkmaar
vervolgde fraudegevallen vormt de
bron van het onderzoek naar de
achtergronden van uitkeringsfraude.
320
Turken en de Nederlandse strafrechtsprocedure
Aanvrager: Willem Pompe
Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht.
Uitgangspunt : In een reeks van
onderzoeken is selectiviteit aangetoond bij het optreden van vertegenwoordigers van politic en
justitie ten opzichte van etnische
groepen, kleurlingen of buitenlanders. In vergelijking met blanke
Nederlanders blijken deze bij
iedere fase van het strafrechtelijk
proces in het nadeel te zijn. Er
bestaan ook recente bronnen
waarin dit worth tegengesproken
v.w.b. het optreden van de vreemdelingenpolitie. Het is een
gevoelig terrein, de argumenten en
gegevens van de verschillende
bronnen zullen in discussie
worden gewogen en de verschillende momenten van mogelijke
selectiviteit behoeven nadere
zorgvuldige bestudering. Dit
onderzoek richt zich op de
elementen van wederzijdse
onbekendheid, stereotypering,
vooroordelen en communicatiestoring die het gedrag van Turken
tijdens het strafproces beinvloeden
en die selectiviteit veroorzaken in
de werking van de Nederlandse
strafrechtsprocedure ten opzicht
van Turken.
321
Be betekenis van rechtsvergelijking voor de wetgeving
Aanvrager: Vakgroep staatsrecht,
bestuursrecht en bestuurskunde,
Katholieke Universiteit Brabant.
Vraagstelling: De met de titel van
het onderzoek gegeven kernvraag
valt in drieen uiteen. In de eerste
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plaats moet geanalyseerd worden
hoe de wetgever rechtsvergelijkend onderzoek gebruikt; dat is
de vraag naar zijn motivatie voor
het gebruik en de werkelijke
invloed van zijn onderzoek op de
inhoud (en toepassing) van de
wetten. Vervolgens moet bekeken
worden hoe dit gebruik van
rechtsvergelijking wetenschappelijk te verantwoorden is.
Tenslotte gaat het erom een
praktisch relevante methode voor
rechtsvergelijkend onderzoek ten
behoeve van wetgeving te
ontwerpen.
322
De adolescente seksueel-geweldpleger van 15 tot 18 jaar

Aanvrager: Pieter Baan Centrum
te Utrecht.
Vraagstelling: Ter verklaring van
het seksueel geweld door pubers
en adolescenten worden de
volgende factoren bekeken: de
mate van pedagogische en
emotionele verwaarlozing in de
kinderjaren; de mate waarin de
betrokken plegers in hun vroege
jeugd zelf slachtoffer zijn geweest
van seksueel geweld; de wijze
waarop deze jongens gericht zijn
op de sekserol-socialisatie en
waarop de verwerking van
seksuele trauma's voor of in het
begin van de puberteit heeft
plaatsgevonden; de mate van
kennis en vaardigheden met
betrekking tot seksualiteit van
deze jongeren. Verder zal in het
onderzoek worden nagegaan
hoeveel jongens lijden aan
jeugdpsychiatrische problematiek,
en of er voor hen sprake is van
een typische gezinsstructuur.
323
De dwang van de telastelegging

Aanvrager: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit
Nijmegen.
Uitgangspunt: Het Nederlandse
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strafprocesrecht hanteert de
grondslagleer als uitgangspunt: in
het strafproces staat t.a.v. de
voorvragen en de hoofdvragen
van de artikelen 348 en 350 Sv.
het feit ter discussie zoals dat
concreet in de telastelegging is
omschreven. Er wordt recht
gedaan aan de grondslag van het
in de telastelegging omschrevene
en niet direct op basis van de
materiele feitelijke daad. In het
buitenland is het anders.
Redenerend vanuit de
waarborgkant van de verdachte is
een keuze voor het Nederlandse
systeem dringend vereist.
Hierdoor ontstaat in principe
ruimte voor discussie of het
Nederlandse syteem nu wel zo
wenselijk is. Ten aanzien van de
discussie over het grondslagsysteem in zijn geheel, kan in de
eerste plaats onderzoek worden
gedaan naar het systeem in de
omringende landen. Daarnaast
dient onderzoek te worden
verricht naar de geschiedenis van
het Nederlandse systeem sinds
1798.
324
Geweld en eerste hulp in een
aantal Europese steden — pilotstudy

Aanvrager: Vakgroep sociologie,
Universiteit van Amsterdam.
Uitgangspunt: De betrokken
onderzoeker stelde in een eerder
onderzoekrapport vast dat in
vergelijking tot Frankrijk en
Duitsland, in Nederland en
Denemarken de vermogenscriminaliteit hoog is maar de geweldscriminaliteit laag. Bovendien
bleek in de laatst genoemde
landen de officiele ontwikkelingshulp hoog evenals de sociale
zekerheid. Deze verschillen interpreteert de auteur als verschillen
in nationale civilisatieniveaus. Het
verschil tussen vermogens- en
geweldscriminaliteit in Nederland
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is onlangs door een internationale
slachtofferenquete weersproken.
Flierdoor geprikkeld heeft de
onderzoeker het plan opgevat om
tot grotere zekerheid over
geweldsdaden te geraken door
middel van een onderzoek naar de
aard en de omvang van geweldskwetsuren die zich in eerstehulpposten van ziekenhuizen
aandienen. Hij stelt zich voor in
een aantal grote Europese steden
eerstehulpposten te raadplegen
die een centrumfunctie vervullen.
De onderhavige pilot-study moet
inzicht bieden in de haalbaarheid
van dit plan.
325
Politieel geweldgebruik
Aanvrager: Vakgroep strafrechtswetenschappen, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Uitgangspunt: Sinds de jaren
zestig is een landelijke discussie
op gang gekomen met de
bedoeling de geweldsinstructie te
verbeteren. In 1984 werd de
Commissie Heijder ingesteld die
in 1987 haar rapport publiceerde.
In dit rapport werd onder meer de
conclusie getrokken dat de
politiele instructies op het terrein
van geweldgebruik, de
bewapening en de organisatie van
de bijzondere (arrestatie-) teams
overzichtelijker moesten warden
geregeld. Meer in het algemeen
beval de Commissie nadrukkelijk
aan nader onderzoek te doen naar
de tactiek en de strategie van
politieel geweldsgebruik. Het
onderhavige onderzoek beoogt
daartoe een substantiele bijdrage
te leveren. Aangezien schietbeslissingen worden genomen in
situaties die in beginsel stressgevoelig zijn en de geloste schoten
ook onschuldige burgers kunnen
treffen, worden de diverse
juridische vraagstellingen zoveel
mogelijk bestudeerd binnen de
sociaal-psychologische context.
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326
Politiele samenwerking in
Europees perspectief
Aanvrager: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Uitgangspunt: Het akkoord van
Schengen beoogt een vrij verkeer
van goederen en mensen tussen de
betrokken landen. Harmonisering
van de nationale wetgeving
(verscherping binnenlands vreemdelingentoezicht ; legitimatieplicht; verscherping visumbeleid),
de regeling van de politiele
samenwerking bij het opsporen
van strafbare feiten en de verdere
ontwikkeling inzake de internationale rechtshulp, raken essentiele onderdelen van het Nederlandse strafproces- en vreemdelingenrecht. De beleidsafspraken op
dit terrein onttrekken zich thans
grotendeels aan politieke c.q.
publieke controle doordat deze in
hoofdzaak plaatsvinden in
ambtelijke kring op departementsniveau en binnen politiele samenwerkingsorganen. Gezien de
consequenties die deze ontwikkeling heeft voor strafrechtelijke
en strafprocessuele dogmatiek en
voor de rechtspositie en
-bescherming van de verdachte
burger, lijkt wetenschappelijke
bestudering van bovenstaande
ontwikkeling van groot belang.
Niet alleen vanuit systematische
belangstelling of om deze internationalisering te incorporeren in
het Nederlandse rechtsstelsel,
maar ook om deze ontwikkelingen
kritisch te volgen en aan de
verdere theorievorming een
creatieve bijdrage te leveren welke
uitstijgt boven de pragmatischambtelijke afwegingen van de in
het geding zijnde belangen. Door
het onderzoek toe te spitsen op de
politiele samenwerking c.q.
politiele rechtshulp, wordt de
aandacht gericht op een nog braak
liggend terrein. Deze politiele
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rechtshulp vindt steeds frequenter
plaats, maar de praktijk ervan
blijkt ondoorzichtig, amper
geregeld en onttrekt zich aan
controle. Belangrijke kwesties
(bijv. grensoverschrijdende observatie en achtervolging, uitwisseling van opsporingsgegevens,
het Schengen-Informatie-Systeem,
toepassing van dwangmiddelen op
terrein van het buurland e.d.)
wachten derhalve thans op nadere
regeling aan de ontwikkeling
waarvan de resultaten van het
onderzoek een belangrijke
bijdrage zouden kunnen leveren.
327
Overgangsrecht in ontwikkeling

Aanvrager: Vakgroep Privaatrecht,
Rijksuniversiteit Limburg.
Onderwerp van studie in het
overgangsrecht dat is ontworpen
ten behoeve van de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek op 1 januari 1992.
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Driekwart-jaarverslag
ACEWO 1989-1990
Toegift en slotakkoord van de ACEWO

Een stille aftocht

Genomen naar de letter van de tekst van de betreffende instellingsbeschikking, hield de ACEWO met
ingang van 1 mei 1989 op te bestaan.
Afgaand op de eerste berichten omtrent het
voornemen tot een ingrijpende reorganisatie van het
wetenschappelijk werk bij het Ministerie van Justitie,
die in het najaar van 1988 de ronde begonnen te
doen, kon de ACEWO vermoeden dat zij niet
opnieuw voor een periode van vier jaar zou worden
ingesteld. Zij rekende er mee na haar officiele
opheffingsdatum nog aan te blijven tot aan het
moment waarop de nieuwe plannen hun beslag
zouden krijgen. Ondanks herhaalde verzoeken werd
daarvoor in formele zin evenwel geen voorlopige
voorziening getroffen.
Na 1 mei 1989 kwam de ACEWO nog twee maal in
vergadering bijeen ter advisering van de binnengekomen subsidieverzoeken. Voor de laatste keer op 9
januari j1., toen dr. D.W. Steenhuis een korte uiteenzetting gaf over de reorganisatie in het kader waarvan
hij aangesteld is als hoofd van de nieuw geformeerde
Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling
(CDWO). De ACEWO kreeg daarbij te horen dat de
taken die tot op dat moment aan haar toebedeeld
waren, in handen zullen worden gelegd van een
programmeringscollege dat behalve het externe ook
het interne onderzoek onder haar hoede zal nemen.
Deze mededeling moest kennelijk worden verstaan
als bericht van de informele, definitieve opheffing van
de ACEWO.
Aangezien de ACEWO indertijd werd ingesteld op
verzoek van de Tweede Kamer, ter genoegdoening
van bepaalde wensen van de wetenschappelijke
wereld, lijkt het een goede zaak indien deze betrokkenen een officieel bericht ontvangen over de onder-
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havige reorganisatie die, blijkens een ministeriele
circulaire van 19 februari 1990, reeds met terugwerkende kracht tot 1 januari 1990 is doorgevoerd.
De toegift
In de periode van 1 mei 1989 tot en met 9 januari
1990 behandelde de ACEWO in totaal nog 29 subsidieverzoeken ; hiervan hadden er 21 betrekking op
nieuw te starten onderzoek, 7 op de organisatie van
een congres en 1 op een publikatie. Het aantal aan de
Minister van Justitie uitgebrachte adviezen bedroeg in
totaal eveneens 29; 10 hiervan luidden positief en 18
negatief, in 1 geval werd nader overleg aanbevolen.
Op 2 gevallen na werden de adviezen door de
Minister overgenomen. 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 de voormalige secretaris van de
ACEWO.
De totale produktie
Aan het eind van haar baan gekomen voelt de
ACEWO er behoefte aan in kort bestek de vruchten
van haar samenwerking te tonen.
In de periode van 9 april 1981 t/m 9 januari 1990
(respectievelijk de data van de eerste en laatste
ACEWO-vergadering) werden in totaal 237 subsidieverzoeken in behandeling genomen. In 178 gevallen
betrof dit een onderzoek, 48 maal ging het om
deelname aan dan wel organisatie van een congres en
11 verzoeken hadden betrekking op een publikatie.
Van het totaal der verzoeken werden er in eerste
instantie 119 van een advies tot (gedeeltelijke) inwilliging voorzien, terwijl zulks in 92 gevallen direct
werd ontraden; 26 maal werd eerst nadere informatie
aan de aanvrager verzocht alvorens een advies werd
geformuleerd - het ging daarbij steeds om onderzoeksaanvragen.
Vergelijk ing van ACE WO-advies en ministerieel
besluit levert 10 zaken op waarin dit besluit afweek
van het advies.
De 26 aanvragen van onderzoeksubsidie waarin,
Driekwart-jaarverslag ACEWO
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alvorens tot een definitief oordeel te komen, de
ACEWO de aanvragers om nadere informatie
verzocht, hebben in de meeste gevallen tot een
bijgesteld voorstel geleid; ze tellen daarom dus
opnieuw mee in het totaal van de 178 behandelde
onderzoeksaanvragen. Nog om een andere reden is
het aantal onderzoeken waarover de ACEWO
adviseerde kleiner dan dit totale aantal onderzoeksaanvragen: een aantal onderzoeken telt meerdere
malen mee als er sprake is van een aanvullende
subsidie of een vervolgonderzoek over het zelfde
thema.
Een telling van de uiteindelijk ingewilligde
subsidie-aanvragen die betrekking hadden op
onderzoek levert aan aantal op van 79. Hieraan zijn
in de onderhavige periode 65 lopende onderzoeken
gerelateerd.
Tot aan begin 1990 resulteerden die 65 onderzoeken in totaal in 41 publikaties, waarbij zij aangetekend dat van de uitkomsten van sommige anderzoeken in meerdere deelrapporten verslag werd
gedaan. Overigens is van alle betreffende lopende
onderzoeken een publikatie te verwachten: slechts
indien van het voornemen daartoe sprake was,
hechtte de ACEWO haar goedkeuring aan een onderzoeksplan.
lien drieledig slotakkoord
Aan het slot van de rede waarmee de toenmalige
Minister van Justitie (mr. J. de Ruiter) de ACEWO
instelde, werd een verwachting uitgesproken: 'Het
zou een grote verdienste van de Adviescommissie zijn
indien zij in het verlengde van haar taakopdracht erin
zou slagen een plan voor het externe onderzoek te
ontwikkelen, met als mogelijk verder toekomstperspectief: een integratie daarvan met het plan voor het
interne onderzoek' (iv, nr. 7, 1981, p. 38).
De ACEWO heeft zich in deze zin niet verdienstelijk kunnen maken omdat het programmeren van
onderzoek haar ten enen male werd onthouden.
Daartoe zou meer financiele armslag en inspraak in
het onderzoeksplan van het WODC noodzakelijk zijn
geweest. De ACEWO had niet de indruk dat een
dergelijke inspraak op prijs zou zijn gesteld, terwijI de
financiele spoeling allengs dunner werd ten gevolge
van een verlaging van het budget en een toename van
112
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het aantal dure onderzoeksvoorstellen (dat wit zeggen
inclusief veel personeelskosten).
De ACEWO maakte van deze nood een deugd:
tegenover een overmacht aan intern onderzoek
bewaakte zij de kleine speelruimte voor het vrije althans iets minder gebonden - universitaire
onderzoek. Als het goed is heeft zulk onderzoek op
zich een plaats in een onderzoeksplan van een
faculteit of vakgroep; het leek de ACEWO tegen die
achtergrond ongewenst om de onderzoeksaanvragen,
welke aan deze diverse onderzoeksplannen
ontspringen, vervolgens in een door haar voorgeschreven programma te persen.
Nu het - door een indertijd volkomen niet te
voorziene ontwikkeling - alsnog tot een geprogrammeerde integratie van intern en extern onderzoek lijkt
te komen, zou de ACEWO op haar beurt een tans
willen breken voor de handhaving van een zekere
speelruimte voor universitair onderzoek, met andere
woorden voor de reservering van een gedeelte van het
budget voor onderzoek dat buiten de planning blijft.
Tot slot wit de ACEWO nog enige opmerkingen
maken bij het voornemen een programmeringscollege
te formeren. Zij wit er voor pleiten dat de samenstelling van dit college zodanig zal zijn dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het onderzoek
gewaarborgd blijft. In dit verband verdient het haars
inziens overweging om twee commissies te realiseren:
een die beriaalt wat er onderzocht gaat worden (een
beleids- of themaplanningscommissie) en een die zich
bezighoudt met de vraag aan wie er opdrachten
zullen worden verstrekt - eventueel op basis van de
uitkomsten van een inschrijvingsronde.
Een commissie van deze tweede soort zou ook het
gat kunnen vullen dat nu dreigt te vallen tussen het
programmeringscollege-op-hoog-niveau, dat
waarschijnlijk slechts een maal per jaar zal samenkomen om enkele hoofdlijnen aan te geven, en de
`dagelijkse' stroom van binnenkomende subsidieverzoeken en intern ontspringende onderzoeksinitiatieven: zij zou die stroom kunnen kanaliseren via
daartoe op te stellen nieuwe procedures. Aan dit
laatste kunnen de tot nu toe voor het externe
onderzoek gehanteerde werkwijzen, die neergelegd
zijn in de Wegwijzer, wellicht richting geven.
Met het uitbrengen van dit driekwart-jaarverslag
acht de ACEWO haar taak beeindigd. Zij hoopt dat
hetgeen zij in de bijna negen jaar van haar bestaan tot
Driekwart-jaarverslag ACEWO
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stand bracht, van enig nut is (geweest) voor het
Ministerie van Justitie en het betreffende onderzoeksveld.
In de estafetteloop-achtige ontwikkeling van het
wetenschappelijke werk bij het Ministerie van Justitie
geeft de ACEWO thans in goed vertrouwen het
eerder aan haar toebedeelde pand door aan de
CDWO en het programmeringscollege.
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Overzicht van de behandelde subsidieverzoeken van 1 mei 1989 tot en
met 9 januari
Titel (verzoeker)

Onderzoeken
1. Reclassering in Nederland, 1823 tot heden
(lnstituut voor Geschiedenis, RUG)
2. Relaties van vermiste personen Vakgroep
Klinische Psychologie en Wetenschapswinkel
Sociale Faculteit, RUU) — aanvullend
onderzoek
3. Tijdsrekening bij Afrikanen (LIDESCO, RUL)
4. Herziening wetgeving zware zedendelicten
(Faculteit der Pedagogische, Andragogische
en Onderwijskundige Wetenschappen, UvA)
5. Effect alternatieve sancties op jongeren
(Vakgroep Kinderstudies, RUU)
6. Sorteerproef met speurhonden (College
van Bestuur van de RUL)
7. Dienstverlening in het arrondissement
Assen (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RUG)
8. Euthanasie en hulp bij zelfdoding door
huisartsen (Geneeskundige lnspectie van de
Volksgezondheid voor Noord-Holland)
9. Afhandeling van geweldsdelicten in de
rechtszaal — vooronderzoek (Criminologisch
lnstituut 'Bonger', UvA)
10. Denkbeelden van jongeren over misdaad
en straf (Criminologisch lnstituut 'Bonger',
UvA)
11. Rechtspraktijk rond vreemdelingen in
Nederland (Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
EUR)
12. Probleembesef bij seksuele delinquenten
(WOSG, UvA)
13. Evaluatie schadevergoedingsregeling
slachtoffers (Onderzoekscentrum voor
Criminologie en Jeugdcriminologie, RUG)
14. Drugshandel en drugsbestrijding fase 2
(Criminologisch lnstituut 'Bonger', UvA)
15. Alcoholgeweldsdelictenproject (B&W
Enschede)
16. Vrouw en Recht, trendrapport
(Vrouwenstudies, RUU)
17. Liegen en non-verbaal gedrag tijdens het
verhoor (Faculteit der Sociale Wetenschappen, KUB)
18. Strafvervolging in het Koninkrijk der
Nederlanden (Vakgroepen Criminologie en
Rechtssociologie, VU)
19. 'Public order events' (COT en Vakgroep
Bestuurskunde, RUL)
20. Vuurwapengebruik door de politie
— vooronderzoek (Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, VU)
21. TV en kennis over strafprocesrecht bij
Nederlanders (Vakgroep Privaatrecht, EUR)
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Advies
ACEWO

Besluit
MvJ

inwilligen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

cf. advies
afwijzen
in deze vorm cf. advies
afwijzen
afwijzen

cf. advies

afwijzen
inwilligen

in principe
inwilligen
cf. advies

afwijzen

cf. advies

inwilligen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

inwilligen

cf. advies

afwijzen in
deze vorm
brief aan
indiener
afwijzen

er wordt nader
overlegd
cf. advies

afwijzen

cf. advies

inwilligen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

afwijzen

cf. advies

cf. advies
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Congressen
1. De forumfunctie bij de
sociaalwetenschappelijke bestudering van het
recht (VSWBR, NVK en NESRO/NWO)
2. Agressie: determinanten, signalering en
interventie (Nederlands Instituut voor
Psychologen)
3. 'Europa ohne Grenzen: grenzenlose
Kontrolle?' (Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistratie)
4. 'Coornhert: tolerantie en vrijheid'
(Humanistisch Studiecentrum Nederland)
5. 'The second European conference on
Traumatic Stress' (Stichting ICODO)
6. 'Joint seminar London - Leiden: White
collar crime' (Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
RUL)
7. 'Criminal justice within a European legal
order' (Coornhert-Liga)

afwijzen

cf, advies

afwijzen

cf. advies

inwilligen

cf. advies

gedeeltelijk
inwilligen
afwijzen

cf. dvies

afwijzen

cf. advies

inwilligen

cf. advies

Publikaties
1. 'Twee eeuwen gevangen' (promoter van de inwilligen
auteur/onderzeeker) - geinejzigd verzoek

cf. advies

cf. advies

Voor de inhoud en de motivering van de adviezen en de besluiten zij hier
verwezen naar de stukken zelf. Gegevens omtrent het onderzoeksplan
waarvoor het subsidieverzoek is ingewilligd, treft men aan in het voorliggende
'Onderzoeknummer' van 'Justitiele Verkenningen'.

116

Justitiole Verkenningen, jrg. 16, nr. 7, 1990

Index

Criminaliteit(sontwikkeling)

Belofte als centraal begrip
Bestrijding van voetbalvandalisme in Deventer
en omgeving
Boulevard Zuid en 2ijn omliggende buurten
Careercriminals in the Netherlands
Criminaliteit en criminaliteitsbeheersing in
internationaal perspectief
Criminaliteit en sekse
Criminaliteit in de gemeente Heerlen tussen
1900 en 1965 bezien in het licht van de sociaal
economische ontwikkelingen
Criminaliteit versus psychopathologie
Criminaliteitsbeheersing in Enschede
Criminele loopbanen
Decriminalisering van actieve euthanasie
Doen en laten; beleidsmaatregelen en reacties
van autokrakers
EG-fraude als indicator voor de kwaliteit van
regelgeving en beleid
Evaluatie-onderzoek stimuleringsregeling
huismeesters
Fatale seks
•
Fraudebewustzijn
Geweld en eerste hulp in een aantal Europese
steden - pilotstudy
Jongensprostitutie
Lange termijn-ontwikkelingen in het gebruik
van fysiek geweld
Maatschappelijke ongelijkheid en criminaliteit
Methodologieen in de criminologie
Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland
Misdaadverslaggeving in Nederland
Onderwijs en delinquentie; relatie tussen het
functioneren op school en delinquent gedrag

Index

161
217
172
21
116
158
143
115
55
159
174
25
268
31
283
197
324
215
62
101
160
2
61
95
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Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
4
1980-1988
Op zoek naar de grondstructuur van de
113, 282
chronische regelovertreder
Opinie-onderzoek over criminaliteit en de
35
bestrijding daarvan
293
Politiek geweld in Nederland
122
School en precrimineel gedrag
Sociale beinvloeding, sociale beinvloedbaarheid
117
en criminaliteit
108
Sociale positie en criminaliteit
Strategieen van misdaadbestrijding in de 19e en
305
20e eeuw
319
Uitkeringsfraude in Alkmaar
121
Vandalisme internationaal gezien
Voetbalsupporters, bierfietsen en fluitjesgerechten 189
91
Voetbalvandalisme
40
Vuurwapencriminaliteit
Wendingen in de levensloop; regeloverschrijdend
53
gedrag, carrierecriminaliteit en levensloop
178
Winkeldiefstal, een (te) riskante zaak
Verslaving
Criminaliteit onder buitenlandse dagelijkse
296
opiaatgebruikers in Amsterdam
265
Cocalnegebruik in Rotterdam
89
Drugscarrieres; van crimineel tot conventioneel
64, 316, 285
Drugshandel en drugsbestrijding
28
Drugstoerisme in Arnhem
Economisch gedrag van regelmatige opiatenge45
bruikers
299
Evaluatie druggebruikers in detentie
106
Evaluatie PAD-projekt
Evaluatie Rotterdams Drugs Informatie Systeem 264
Harddrugsproblematiek in de stad Groningen 266
Herdinegebruik onder jongeren met cultureel
99
deviante levensstijlen
Levensloop van problemen en beleid inzake ris248
kante gewoonten (alcohol- en druggebruik)
Minder hinder; eindrapport van het Rotterdamse
261
Drug Related Crime Project
Reproduktie en ontwikkeling van het herothe110
gebruik in Nederland

•

118

Justikkle Verkenningen, jrg. 16, nr. 7.1990

Gevangeniswezen
207
Actualiteiten rond detentieproblematiek
Beklagrecht van gedetineerden
205
32
Dagtrainingscentrum
26
Evaluatie experiment dagdetentie
Gevolgen van detentie voor relaties van gedeti213
neerden
188
In afzondering
Medische zorg voor gedetineerden
186
218
Ontwikkelingen in het penitentiair recht
Penitentiaire open inrichting voor vrouwen
300
Twee eeuwen gevangen; misdaad en straf in
60
Nederland
39
Werksituatie en functioneren van bewaarders
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedetineerden 304
Jeugdbescherming en -delinquentie
Aard en omvang van jongerenproblematiek op
lokaal niveau: marginalisering, deviante dis109
coursen en druggebruik onder jongeren
124
Achtergronden van spijbelgedrag
Adolescente seksueel-geweldpleger van 15 tot
232
18 jaar
Afhandeling van meldingen van seksuele
kindermishandeling door de politie en
252, 317
Raad voor de Kinderbescherming
43
Alternatieve sancties voor jeugdigen/recidive
82
Alternativen zur Jugendstrafe in der Praxis
Beleidsontwerp en beleidsprestatie in het rand249
groepjongerenbeleid
Beschermingsbewind; een vergelij king met de
11
curatele
238
Buitenlandse pleegkinderen
Capaciteitsproblemen residentiele jeugdhulp42
verlening
Decriminalisering van seksuele contacten tussen
200
volwassenen en kinderen
Deviant gedrag en slachtofferschap bij jongeren
33
uit ethnische minderheden
277
Dossieronderzoek jeugdzaken
Effecten van voorlichting over criminaliteit aan
jongeren; verslag van een onderzoek naar aanleiding van een campagne in het voortgezet
18
onderwijs
54
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering
Index
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Evaluatie-onderzoek Kwartaalkursus
10
Evaluatieproject winkeldiefstal strafrechtelijk
minderjarigen
41
Gronden voor ondertoezichtstelling
47
In het belang van het kind: de rechtsbescherming van de minderjarige
239
Internationaal onderzoek naar self-report jeugddelinquentie
34
Jeugdpsychiatrische rapportage pro Justitie vooronderzoek
303
Karrierepatronen van Marokkaanse jongeren
85
Marginale jongens/jongvolwassen mannen en
criminaliteit
103
Marginale meisjes/jongvolwassen vrouwen en
criminaliteit
104
Marginalisering en reintegratie van Marokkaanse
jongeren in Nederland
86
Meisjes en jongens in de residentiele hulpverlening
251
Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM
237
Onderzoek naar achtergronden van chronische
jeugdcriminaliteit
114
Ontwikkeling en aanpak van de jeugddelinquentie
256
Ontwikkelingen in gewelds- en vermogenscriminaliteit van jongeren vanaf het begin
van de twintigste eeuw in Nederland
67
Oorzaken van delinquent gedrag onder jongens
uit etnische minderheden
80
Posities, houdingen en perspectieven van
maatschappelijk kwetsbare jongens
96, 306
Positie van minderjarigen op het terrein van de
211
geestelijke gezondheidszorg
Prejop Amsterdam
22
Project contactfunctionaris Marokkaanse jongeren 79
Psychologische en psychiatrische adviezen in de
jeugdrechtspraak
185
Psychologische factoren in verband met afwijkend gedrag van jongeren
125
Rechtspositie jeugdigen in jeugdbeschermingsinrichtingen
219
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van
jeugdigen in het jeugdstraf(proces)recht in
Nederland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk
202
Strafrecht en seksueel misbruik van minderjarigen: een onderzoek naar (on)mogelijkheden
177
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Strafrechtelijke en civielrechtelijke afhandeling
van zaken van seksuele en lichamelijke kindermishandeling in Rotterdam
Veranderende maatschappelijke positie van
jongeren
Voorlichting over vandalisme aan jongeren

286
98
247

Politie

Afhandeling door de kinderpolitie en de jeugdrechter
120
Bevindingen van een vooronderzoek naar knelpunten in de relatie politie-allochtonen in
Den Haag
273
Bevoegdheid tot aanwenden van geweld door
ambtenaren van politie
130
Bijzondere opsporingsdiensten
131
Gelijk maar anders; arbeidssituatie en vertrekreden van agentes bij de Rotterdamse politie
263
Geweld en politie-optreden in relsituaties
281
Juridische begrenzing van de politiele informatievoorziening
220
Onderzoek taak rayonagenten
279
Onderzoek wederzijdse afstemming beleid OM
en politic
278
Ophelderingspercentages
59
Politiedienstverlening en verwerking van woninginbraak: eindrapport van een beleidsgericht
onderzoeksproject in de regio Overijssel-Oost
244
Politiele samenwerking in Europees perspectief 326
Politie, gemeente en criminaliteit
255
Politie en haar clienten
175
Politie en milieuwethandhaving
19
Politieel geweldgebruik
325
Posttraumatische stress-stoornissen
275
Recherche en automatisering
77
Vergelijkende studie naar de organisatie van de
politic in Nederland en Engeland en Wales
152
Voorspellen van de lokale politiedruk;
veranderingen en uitzonderingen
270
Psychiatrische zorg

Dwangbehandeling en zelfbeschikking
Forensisch psychiatrische rapportage
Gedwongen opneming in Nederland
Index

93
210
288
121

Gedwongen psychiatrische opname en dwang
bij de behandeling in forensische psychiatrie
209
Juridische aspecten van dwangbehandeling in
de psychiatrie
280
Kernproblemen in de forensische psychiatrie
137
Onvrijheid binnen de tbs
112
Prevalentie van psychische stoornissen in de
jeugdgevangenis tlieuw Vosseveld'
301
Rechtspositie van de psychiatrische patient, de
psychisch gestoorde delinquent en de geestelijk
gehandicapte
136
Rechten van opgenomen psychiatrische patienten 206
Rol van de psychiatrie (en de gedragswetenschappen) bij de beslissing omtrent verlenging c.q.
betindiging van de tbs
295
tbs-verlengingsbeslissing
90
Terbeschikkingstelling en recidive op langere
termijn
94
Rechtsbijstand
Afzien in afhankelijkheid? Over veronderstelde
discriminatoire effecten van de WROM
Balie en de zorgen over de rechtsbijstandsverzekering; een opmaat tot discussie
CBS/WODC-enquete rechtshulp 1991
Determinanten vraag naar diensten van kwartaire sector
Discriminatie in de rechtshulp? Financiele afhankelijkheid als mogelijke drempel
Klemmend advies? Een leidraad voor discussie
inzake de ontwikkeling van het aantal adviesdeclaraties 1982-1987
Theoretische en empirische reconstructie rechtshulponderzoek

6
8
38
257
5
7
37

Reclassering
Reclassering in Nederland, 1923-heden

312

Slachtofferstudies
Blinkende knopen aan de deur; beknopt verslag
van een onderzoek naar onveiligheidsgevoelens
van ouderen in de gemeente Hoogeloon
122
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314
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245
Schadebemiddeling ten behoeve van slachtoffers 29
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127
Slachtofferzorg bij het Openbaar Ministerie
3
U hoort nog van ons; een onderzoek naar een
experimentele vorm van slachtofferzorg in het
arrondissement Breda
222, 291
Vergelijkende analyse CBS/WODC bevolkingsenquetes 1983 en 1987
36
Wie helpt het slachtoffer? Publieke en particuliere
voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven
254
Strafrecht(spleging)
'Abolitionisme' in de jaren twintig van deze
eeuw in Nederland
Afdoening buiten geding
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Betekenis van internationale (mensenrechten)
verdragen voor Nederlands materieel strafrecht
Bescherming van getuigen in het strafproces
Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
Binding aan afspraken in het driehoeksoverleg
Binnen zonder kloppen? Het betreden van
woningen in het kader van de strafvordering
Buitengerechtelijke afdoening van strafbare
feiten door het O.M.
Community Service in Western Europe
Conflict en cooperatie in de rechtszaal
Culpa in causa
Dienstverlening in het arrondissement Assen
DNA-onderzoek en het strafproces
Doelmatig rechtspreken
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241
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228
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Dwangarbeid; strafrechtelijk gedwongen tewerkstelling in Nederland
Dwang van de telastelegging
Enquete dienstverlening
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Rotterdam
Evaluatie HALT-projecten
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Leeftijdsgrenzen in het strafrecht
Maatregelen in het belang van het onderzoek in
strafzaken en de rechtspositie van de verdachte
Militaire justitie (straf- en tuchtrecht) in
oorlogstijd
Nederlandse maritieme rechtspraak op het
grondgebied van Groot-Brittannie gedurende
de Tweede Wereldoorlog
O.M. en grote fraudezaken
Opsporing en legaliteitsbeginsel
Overdracht en overname van strafvervolging
naar Nederlands recht
Overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen
Positie van de rechter-commissaris in strafzaken
tijdens het voorbereidend onderzoek
Pressuregroups for penal reform; Netherlands
and Europe 1900-1992
Preventieve bevoegdheden in het verkeers- en
vervoersstrafrecht
Recente ontwikkelingen straf(proces)recht
Rechten van de mens en het Nederlandse
straf(proces)recht
Rechterlijke toetsing van het vervolgingsbeleid
Rechtspersoon in het strafproces
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de strafbaarheld van rechtspersonen en hun leidinggevend
personeel in het Anglo-Amerikaanse recht
Rol van de officier van justitie nader belicht
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omtrent de dader in de strafrechtspleging
201
Sanctiestelsels in lidstaten van de Raad van
Europa - 2e fase
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229
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke
personen voor strafbare feiten begaan door een
rechtspersoon
235
Strafrechtelijke handhaving van Europees economisch recht
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240
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225
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Verdragsrechtelijke grenzen aan `lik op stuk'
135
Vervolgbaarheid/ontvankelijkheid, kwalifikatie139
beslissing
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Strafvordering
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Criminaliteitspreventie
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het preventieproject kleine criminaliteit van de
Stichting Open Jongerencentrum OJCOss
Criminaliteitspreventie op het Zuidplein;
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Mededelingen

Themanummers Justitiele
Verkenningen

Regelmatig worden, bijvoorbeeld ten behoeve van het
onderwijs, grote aantallen
exemplaren van Justitiele Verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte
te zijn van de mogelijke vraag. Om
die reden geven wij, onder
voorbehoud, de thema's die de
redactie op dit moment in voorbereiding heeft. Over de inhoud van
de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen.
JV8, oktober/november 1990:
Planning en justitie
JV9, december 1990: Criminologie
in West-Europa
JV1, januari/februari 1991:
Motieven voor moord
JV2, maart 1991: Gedwongen
hulpverlening
JV3, april 1991: Politie

Vermande Studiedagen, Pb. 20,
8200 AA Lelystad, 03200 - 22944,
toestel 245.
Symposium `Schuld en verder'

Op initiatief van de Hoofdaalmoezenier, de Hoofdpredikant en
de Centraal Geestelijk Raadsvrouw bij de Inrichtingen van
Justitie wordt bovenstaand
symposium georganiseerd. Zij
constateren dat het juridisch
systeem vaak haaks staat op het
psychologische- en zingevingssysteem. Wat zijn de gevolgen
daarvan voor de schuldverwerking? Wat wordt verstaan
onder schuldverwerking? Welke
factoren bevorderen het proces
van schuldverwerking en welke
belemmeren dat? Welke
wijzigingen binnen het strafstelsel
en het penitentiair systeem zijn
nodig wil het tot een verwerken
van schuld komen? Wat is de rol
van het slachtoffer? Deze vragen
zullen belicht worden door: mr. A.
Kosto, prof.dr. W.J. Berger, prof.
Congressen
mr . J. Remmelink, prof. dr.
Zeegers, dr. J.J.M. van Dijk en
Politie en mensenrechten
prof. dr. J. Soetenhorst-de
De Stichting Maatschappij en
Savornin Lohman.
Politie organiseert rond het
Datum: vrijdag 2 november 1990
105-jarig bestaan van de Vrije
Plaats: Stadsschouwburg te
Universiteit de werkconferentie
Utrecht
`Politie en Mensenrechten;
Kosten: 95/55 (studenten) gulden
omgaan met discriminatie in het
(koffie, thee, lunch, symposiumdagelijks politiewerk', bedoeld
bundel)
voor alle uitvoerders van politieInschrijving: bij Uitgeverij Gouda
taken. De conferentie zal worden
Quint, t.a.v. mw. C.G. de Groot,
geopend door drs. I.C. Dales,
Minister van Binnenlandse Zaken; d.m.v. binnenkort te verspreiden
dagvoorzitter is Marcel van Dam. aanmeldingskaarten dan wet een
eigen bericht aan genoemde
Datum: 4 oktober 1990
uitgeverij, antwoordnummer 47,
Plaats: VU, Amsterdam
6800 VB Arnhem
Informatie: Aanmelding bij
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Inlichlingen: 070-370 64 33/370 67
21.

zal zijn: De nieuwe Wet terbeschikkingstelling: een betere
rechtspositie voor de terbeschikkinggestelden; maar komt deze
wet ook de behandeling ten
goede? De inleiders zijn: drs.
L.C.M. Tigges (Sectormanager tbs
van de directie Delinquentenzorg
en Jeugdinrichtingen van het
Ministerie van Justitie), drs. D.W.
Oppedijk (Directeur tbs-inrichting
'Veldzicht' te Avereest) en mr.
CF. Korvinus (advocaat te
Amsterdam). Na de inleidingen is
er gelegenheid tot discussie.
Leden en belangstellenden zijn
van harte welkom.
Datum: 23 november 1990, 14.00u
Plaats: Pieter Baan Centrum,
Gansstraat 170, Utrecht
Inlichtingen:Mw. S.M. WurzerLeenhouts, tel.: 071-2775 24 of
010-461 0904.

Symposium `Dienstverlening
binnenste buiten'
Op dit symposium, georganiseerd door de Stichting Reclassering Zwolle in samenwerking
met de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen, zullen
factoren die op de inhoud, de
kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van de dienstverlening
van invloed zijn, kritisch worden
doorgelicht. Representanten van
enkele zeer direct bij de dienstverlening betrokken functiegroepen
(0.M., rechterlijke macht,
advocatuur, projectplaatsen en
coordinatoren dienstverlening)
zullen korte inleidingen houden.
Datum: dinsdag 13 november 1990
Plaats: Nieuwe f3uitensocieteit
Zwolle
Inlichtingen: in augustus/
Georganiseerde misdaad
september zal een folder worden
Van 22 t/m 24 oktober 1990
verspreid, waarin nadere inforwordt in Den Haag een besloten
matie zal worden verschaft en
Amerikaans-Nederlandse Confewaarin het programma zal zijn
rentie gehouden. Hieraan neemt
opgenomen. Tegelijkertijd zal dan
een beperkt aantal vertegenwoorde mogelijkheid tot inschrijving
digers van wetenschap, bestuur,
worden geopend.
justitie en politie deel. Het op die
conferentie besprokene zal de dag
Bonger-lezing
erna worden gepresenteerd voor
Op 14 mei jl. hield prof. dr.
een bredere groep geinteresStanley Cohen, hoogleraar crimiseerden, zoals recherchechefs,
nologie aan de Hebrew University officieren van justitie, rechters en
in Jeruzalem de eerste Bongerhoofden van bijzondere opspolezing, getiteld: Intellectual doubts
ringsdiensten. De algemene
and political certainties; the case of inleiding wordt verzorgd door
radical criminology. De tekst van
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut. Door de
deze lezing, die in juli 1990
Amerikaanse inleiders (R. Maas,
verschijnt, kan worden besteld
M. Marcus en Th. D. Tacher 11)
door 5 gulden over te maken op
worden de ontwikkelingen in de
Postbankrekening 6097835 t.n.v.
Verenigde Staten op het terrein
Stichting WA. Bonger-lezingen te
van de georganiseerde misdaad
Amsterdam.
geschetst. Aan de orde komende
thema's
de invloed van de
Vereniging voor Penitentiar
georganiseerde misdaad op het
Recht en Penologie
bedrijfsleven; structurele
Het thema op de najaarsvergavernieuwing bij inspanningen
dering van de Vereniging voor
tegen de georganiseerde criminaPenitentiair Recht en Penologie
liteit; onderzoekstechnieken bij de
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bestrijding ervan. De voertaal op
deze dag is Engels.
Inschrijving: Kan uitsluitend
geschieden d.m.v. een inschrijfformulier dat is verzonden aan de
parketten, kabinetten en griffies
van justitie, de hoofden van
bijzondere opsporingsdiensten,
korpschefs en districtscommandanten.
Datum: 25 oktober 1990
Plaats: Auditorium Rechercheschool Zutphen
Inlichtingen: Rechercheschool, de
heer S. van Keulen, tel.:
05750-90240.

De WODC - rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de
onderzoekresultaten van het
WODC wordt een beperkte
oplage van de rapporten kosteloos
verspreid onder functionarissen,
werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het Ministerie
van Justitie. Dit gebeurt aan de
hand van een verzendlijst die
afhankelijk van het onderwerp
van het rapport opgesteld wordt.
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 WODCrapporten, verschenen in 1988 en
daarvoor, zijn te bestellen bij de
Staatsuitgeverij, afdeling Verkoop,
tel: 070-378 98 80. Een complete
lijst van de WODC-rapporten is te
verkrijgen bij het WODC (tel.:
070-370 65 54).

Mededelingen

Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de meest recent
verschenen rapporten.
Veerman, G.J., G. Pau!ides, E.J.
Hofstee

lk zal eens even vragen naar zijn
naam; voor- en nadelen van een
legitimatieplicht
1989, WODC 89
Junger, M., M. Zeilstra

Deviant gedrag en slachtofferschap
onder jongens uit etnische minderheden I
1989, WODC 90
Kapteyn, P.

Winkeldiefstal in Europees
perspectief: een vergelijkend
onderzoek in Amsterdam, Zurich
en Manchen
1989, WODC 91
Emmerik, J.L. van

Groepscommandanten bij de
Rijkspolitie; een beschrijvend
onderzoek naar hun werk en
werkbeleving
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
Emmerik, J.L. van

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
Cozijn, C.

Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de
WBF; verslag van een verkennend
onderzoek
1989, WODC 96
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Kruissink, M., C. Verwers
Halt: een alternatieve aanpak van
vandalisme; eindrapport van een
evaluatie-onderzoek naar
Halt -projecten
1989, WODC 97
Steinmetz, Carl H.D.
Hulp aan slachtoffers van
misdrijven: effecten van slachtot
ferhulp en primaire opvang
1990, WODC 98
Laan, P.D. van der, A.A.M. Essers
De Kwartaalcursus en recidive
1990, WODC 99
Junger-Tas, J., M. Kruissink
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
1990, WODC 100
Zeilstra, M.I., N.G. van Andel
Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politic bij slachtoffers van misdruven:
evaluatie-onderzoek van een
experiment bij de politic in Alkmaar
en Eindhoven
1990, WODC 101
Schimmel, H.R., G.J. Veerman
Over regels en appel; de conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
1990, WODC 102
Duyne, P.C., R.F. Kouwenberg, G.
Romeijn
Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland
1990, WODC 103
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. WeideEind, 070-370 65 54 tot 15.00 u).
In 1989 verschenen de volgende
rapporten:
Laan, P. van der
Kwartaalkursus
1989, CWOK
•
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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
Laan, P.H. van der, N.W. Slot, K.
van der Veer
Kwartaalkursus; een beschrijving
van de cursisten
1989, WODC/Paedologisch
Instituut
Werff, C. van der
Recidivism 7977
1989, WODC
Brouwers, M., M. Sampiemon
Women in detention
1989, WODC
Koolen, L.J.M., C.J. Wiebrens,
E.A.I.M. van den Berg
Geschikt of niet geschikt? Ken
evaluatie van de lik-op-stuk-experimenten
1989, WODC/KI
Barendse - Hoornweg, E.J.M.
Gestructureerd politiesepot in jeugdzaken
1989, WODC/K2
Zeilstra, M.I., H.G. van Andel
Evaluatie van het schadebemiddelingsprojekt bij de Leidse politic
1989, WODC/K3
Linckens, P.J., J.L.P. Spickenheuer
In Enschede verdacht: de werking
van een prioriteitenprocedure bij
politic en just itie
1989, WODC/K4
Leuw, Ed.
Reclasseringswerk voor verslaafden;
een onderzoek naar men ingen en
ervaringen in het reclasseringsveld
1989, WODC/K5
Naborn, E.M.
Beschermingsbewind: een vergeIf/king met de curatele
1989, WODC/K6
Terlouw, G.J., G. Susanne
Ken preventieproject in Gouda;
eerste resultaten van een project
voor Marokkaanse jongeren
1990, WODC/K7
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Laan, P.H. van der

Wel geplaatst, maar...; een eerste
verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de
daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiele
jeugdhulpverlening
1990, WODC/K8
Mutsaers, M., L. Boendermaker

Criminaliteitspreventie in het
onderwijs; eerste deelexperiment:
spijbelcontrole
1990, WODC/K9
Hecke, T., J.A. Wemmers,
M.Junger

Slachtofferzorg by het Openbaar
Ministerie bij een groot parket in
het westen des lands; verslag van
een verkennend onderzoek
1990, WODC/K10
Spaans, E.C., L. Doornhein

Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering
1990, WODC/Kll
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Adressen

Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen
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

4

Katholieke Universiteit Brabant
)4
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
Seminarium 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 XK Leiden
Rijksuniversiteit Leiden
Ciminologisch instituut
Garenmarkt la
2311 PG Leiden

A

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
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde

Adressen
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Vakgroep recht
Postbus 217
7500 AE Enschede
Universiteit Twente
Faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen
Vakgroep psychologie
Postbus 217
7500 AE Enschede
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde
Vakgroep sociologie
Postbus 217
7500 AE Enschede
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde
Vakgroep politicologie
Postbus 217
7500 AE Enschede
NcGv
Postbus 5103
3502 JC Utrecht
Programmerings College Onderzoek Jeugd
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Sociaal en Cultured 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
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Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(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 bewerking. Het verlenen van toestemming
tot publikatie in dit tijdschrift
houdt in:
I. 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 Amsterdam.
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 uitdrukkelijk voorbehoud zijdens de
auteur.

