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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 afbake-
ningsprobleem is - evenals voorgaande jaren - 
gekozen voor een formele indeling. Dat wit zeggen 
dat wordt uitgegaan van de programma's van de 
relevante onderzoeksinstellingen. 

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van 
het onderzoek van de in 1990 opgerichte Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het 
Ministerie van Justitie (CDWO). Deze heeft als taak 
het detecteren, analyseren, gebruiksklaar maken 
alsmede het produceren van wetenschappelijke 
kennis ten behoeve van het Justitiebeleid. De 
middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden niet 
alleen voor intern WODC-onderzoek maar ook in 
belangrijke mate voor extern uit te voeren onderzoek 
geInvesteerd, dat wit zeggen buiten het Ministerie van 
Justitie. Voor een deel geschiedt dit in de vorm van 
(het traditionele) subsidie-onderzoek. In veel belang-
rijker mate dan voorheen gaat het echter om 
opdracht-onderzoek. 

Onder de CDWO vallen derhalve het Wetenschap-
pelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (het 
WODC doet onderzoek en verzorgt documentatie 
binnen het Ministerie van Justitie en houdt zich 
onder meer bezig met evaluatie-onderzoek van 
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beleid), de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrek-
kingen (de EWB is belast met het toezicht op 
subsidie- en opdrachtonderzoek dat buiten het depar-
tement wordt uitgevoerd) en tenslotte de Afdeling 
Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse 
(SIBa is verantwoordelijk voor het verzamelen en 
analyseren van statistisch materiaal en het ontwik-
kelen en toetsen van rekenmodellen ten behoeve van 
het justitiebeleid). Achtereenvolgens worden beschrij-
vingen gegeven van de onderzoeken die door het 
WODC en onder auspicien van de EWB worden 
uitgevoerd. Tenslotte wordt informatie gegeven over 
de werkzaamheden van SIBa. 

In het tweede deel treft men de onderzoekspro-
gramma's aan van vakgroepen van de Nederlandse 
universiteiten, die voor dit onderzoeknummer 
relevant onderzoek uitvoeren. Hierbij zijn evenals 
vorig jaar ook de afgesloten onderzoeken 
opgenomen. Ter beperking van de omvang van het 
nummer wordt in dat geval volstaan met een 
verwijzing naar de beschrijving zoals te vinden in 
Justitiele Verkenningen nr. 7, 1990. Het derde deel 
biedt een overzicht van justitieel onderzoek zoals dat 
door verschillende onderzoeksinstituten wordt uitge-
voerd. Hierin is het onderzoek opgenomen dat onder 
verantwoordelijkheid van het Programmerings 
College Onderzoek Jeugd (PC0J) wordt uitgevoerd. 
Verder treft men aan onderzoek van het Sociaal 
Cultureel Planbureau, de Gemeentepolitie Den Haag, 
het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid 
en particuliere onderzoeksbureaus. 

De 317 onderzoeksbeschrijvingen zijn per 
hoofdstuk of paragraaf alfabetisch gerangschikt naar 
de eerst genoemde onderzoeker. Achterin het 
nummer zijn in de index onderzoekstitels alfabetisch 
gerangschikt binnen twaalf inhoudelijke categorieen. 
De nummers in deze index verwijzen naar het 
nummer van het desbetreffende onderzoek in het 
overzicht. De informatie over de onderzoeken heeft 
betrekking op de periode van juli 1990 tot juli 1991. 
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Centrale Directie Wetenschaps-

beleid en Ontwilckeling 

Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum 

Afgesloten onderzoek 

1 
De school: broedplaats of 
broeinest? 
dr. Chr. van Baerveldt 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1990 
(diss.) 
Zie JV7, 1990, nr. 16 

2 
De strafkamer van de Hoge 
Raad in cijfers 1988-1989 
E.J.M. Barendse-Hoornweg, dr. 
P.C. van Duyne 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K14, 1991 

3 
Voorlichting over vandalisme 
doorgelicht; evaluatieonderzoek 
van een grootschalige voorlich-
tingscampagne en studie naar 
(on)mogelijkheden van 
voorlichting 
mr. drs. R.F.A. van den Bedem 
m.m.v. E.C. van den Heuvel, H. 
Schelling, A. Schiewold 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 108, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 18 

4 
Bodemsanering: sinds wanneer? 
E.M.T. Beenakkers 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K17, 1991 

5 	. 
Politie en milieuwethandhaving 
drs. E.A.I.M. van den Berg, W. 
Waelen 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 106, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 19 

6 
Initiation and continuation of a 
criminal carreer; who are the 
most active and dangerous 
offenders in the Netherlands? 
C.R. Block, dr. C. van der Werff 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 105, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 21 

7 
Interimrapport Prejop 
Amsterdam 
drs. L. Boendermaker, drs. S.M. 
Schneider 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K13, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 22. Eindrapport 
verschijnt eind 1991. 

8 
Leeftijdsgrenzen in het strafrecht 
dr. M. W. Bol 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC, 1991 (diss.) 
Zie JV7, 1990, nr. 23 

9 
Aansprakelijkheid op grond van 
de Wet Bestuurdersaansprake-
lijkheid bij Faillissement 
mr. drs. C. Cozyn 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC III, 1991 
Zie JV7, 1991, nr. 24 
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I0 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
drs. M. Grapendaal, R. Aidala 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K16, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 28 

11 
Huismeesters in problematische 
woningcomplexen; het effect van 
huismeesters op criminal iteit en 
verhuurbaarheid in de 
na-oorlogse etagebouw 
R.B.P. Hesseling, E. JIM. van 
Wees, KM. van Dalen en 
R.A.W.M. Maas 

Den Haag/Almere/De 
WODC/NWR, NCIV Koepel 
voor woningbouwcorporaties, 
1991 
Zie JV7, 1990, nr. 31 

12 
Achtergronden van delinquent 
gedrag onder jongens uit etnische 
minderheden II 
dr. M. Jun get, drs. W. Polder 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 107, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 33 

13 
Delinquency and ethnicity; an 
investigation on social factors 
relating to delinquency among 
Moroccan, Turkish, Surinamese 
and Dutch boys 
dr. M. Jun ger 

Deventer/Boston, Kluwer Law 
and Taxation Publishers, 1990 
(diss.) 
Zie JV7, 1990, nr. 33 

14 
Verkeersongevallen bij kinderen 
uit etnische minderheden 
dr. M. Junger, L.C. Steehouwer 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K12, 1990 

15 
Rechtshulp onderzocht en 
overdacht; theoretische reflectie 
en empirisch onderzoek omtrent 
rechtshulp in Nederland 
1979-1989 
dr. A. Klijn 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1991 
(diss.) 
Zie ilV7, 1990, nrs. 36 en 37 

16 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
officieren van justitie, advocaten 
en coordinatoren dienstverlening 
R. Kockelkorn, PH. van der 
Laan en C. Meulenberg 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/KI5, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 44 

17 
Werken met mensen; een 
onderzoek naar werksituatie en 
functioneren van penitentiair 
inrichtingswerkers 
drs. M. M. Kommer 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 104, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 39. Dissertatie 
verschijnt november 1991. 

18 
Afhandeling van winkeldiefstal 
via de HALT-procedure; 
evaluatie van een Rotterdams 
experiment 
drs. M. Kruissink m.m.v. drs. C. 
Verwers 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K18, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 41 
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19 
Experimenten met alternatieve 
sancties voor jeugdigen; een 
onderzoek naar de invoering en 
resultaten van alternatieven in 
het jeugdstrafrecht 
dr. P.H. van der Laan 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1991 
(diss.) 
Zie JV7, 1990, nr. 43 

20 
In Enschede verdacht; de 
werking van een prioriteitenpro-
cedure bij politie en justitie 
P.J. Linckens, drs. J.L.P. 
Spickenheuer 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K4, 1989 
Zie JV7, 1990, nr. 55 

21 
Criminaliteitspreventie in het 
onderwijs; eerste deelexperiment 
spijbelcontrole 
drs. M. Mutsaers, drs. L. 
Boendermaker 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K9, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 48 

22 
Evaluatie-onderzoek jeugdreclas-
sering ; de effectmeting 
drs. E.C. Spaans, drs. L. 
Doornhein 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 112, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 54 

23 
Criminaliteitspreventie onder 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Marokkaanse 
jongeren 
drs. G.J. Terlouw m.m.v. drs. G. 
Susanne 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 109, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 56 

24 
Evaluatie experiment dagdetentie 
drs. B. Wartna, R. Aidala 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC/K19, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 26 

25 
Het gerechtelijk vooronderzoek 
in woord en daad 
dr. C. van der Werff, dr. M. Bol 
m.m.v. B.J.W. Docter-Scham-
hardt 

Arnhem, Gouda Quint BV, 
WODC 110, 1991 
Zie JV7, 1991, nr. 58 

Lopend onderzoek 

26 
Motieven van migranten om naar 
Nederland te komen 
dr. M. Aalberts 

Doe!: In Recht in Beweging wordt 
vastgesteld dat de omvang van 
migratie naar Nederland een 
preventief beleid noodzakelijk 
maakt. Zo wordt er onder meer 
naar gestreefd de migratiestroom 
te beperken door middel van 
gerichte besteding van ontwikke-
lingsgelden. Ook wordt getracht te 
voorkomen dat collectieve 
voorzieningen word en verstrekt 
aan illegale vreemdelingen. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op 
gedachten omtrent motieven van 
migranten om zich in Nederland 
te (willen) vestigen. Het is echter 
de vraag of deze gedachten 
overeenkomen met de werkelijke 
motieven. Indien deze vraag 
ontkennend moet worden beant-
woord, is het mislukken van de 
preventieve maatregelen 
waarschijnlijk. Het WODC is 
daarom gevraagd een onderzoek 
op dit terrein te verrichten. 
Opzet: Ten behoeve van de opzet 
van het onderzoek is het van 
belang een onderscheid te maken 
tussen de verschillende catego-
rieen van vreemdelingen. Zij 
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zullen ook op verschillende wijzen 
benaderd worden. Dit onderzoek 
zal te zamen met anderen worden 
uitgevoerd. 
Einddatum: Nader te bepalen; in 

1992 zal een interimverslag 
verschijnen. 
Publikatievorm: rapport(en) en 

artikelen. 

27 
Vergelijkende studie asielbeleid 
dr. M.M.J. Aalberts, mr. N. 
Dijkhoff en H. Simons 

Achtergrond: Het aantal asielver-
zoeken, of juister geformuleerd de 
snelle toename daarvan, speelt een 
niet onbelangrijke ml in het beleid 
dat ten aanzien van asielzoekers 
zowel in Nederland als in andere 
landen wordt uitgevoerd. Uit het 
feit dat em per land scherpe 
stijgingen en dalingen voorkomen, 
kan warden afgeleid dat er 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 het aantal asielzoekers 
elders. Een dergelijke verwachting 
ligt des te meer voor de hand nu 
de Europese eenwording via het 
Schengen-akkoord vastere vormen 
gaat aannemen. Door de groei van 
het aantal asielverzoeken beraden 
de westerse Ian den 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 boven-
staande wordt momenteel een 
vergelijkend onderzoek naar asiel-
beleid in diverse landen 
voorbereid. Gegeven de 
naderende Europese eenwording 
en de daarmee verbonden 
noodzaak te komen tot harmoni-
satie van wetgeving, is de keuze 

voorlopig gevallen op die landen 
die het Schengen-akkoord 
getekend hebben. Voorts sullen 
enige landen warden opgenomen 
die nu voor regionale opvang 
zorgen. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

28 
Verschillen in cijfers CBS-DVZ 
dr. M.M.J. Aalberts en drs. R. 
Staring 

Doe!: De immigratiecijfers van het 
CBS en de Dienst Vreemdelingen-
zaken (DVZ) kennen onderling 
een aantal verschillen. Voor 
sommige groepen zijn deze 
aanzienlijk. Aan de hand van de 
gegevensbestanden van het CBS 
en de DVZ en aan de hand van de 
bij gemeenten en vreemdelingen-
diensten voorhanden zijnde 
gegevens, is achterhaald waarop 
de verschillen tussen de 
CBS-cijfers en de DVZ-cijfers 
berusten. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Artikel. 
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29 
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 groat belang 
geacht. Met deze wet wordt onder 
meer beoogd dat meer mensen 
dan voorheen, middels optic of 
naturalisatie, Nederlander 
warden. Het aantal verzoeken tot 
naturalisatie stijgt dan oak sterk, 
zij het juist niet onder die groepe-
ringen die gemeenlijk tot de 
minderheidsgroepen warden 
gerekend. Met name onder 
Turken en Marokkanen blijft de 



stijging van het aantal naturali-
saties en opties ver achter bij de 
algemene stijging. 
Probleemstelling: Welke zijn de 
motieven van leden van minder-
heidsgroeperingen om al dan niet 
een verzoek tot naturalisatie in te 
dienen, of te opteren voor het 
Nederlanderschap; hoe verhouden 
deze motieven zich tot het Neder-
landse vreemdelingen- en minder-
hedenbeleid; hoe verhouden deze 
motieven zich tot situationele 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 literatuur-
studie een aantal gesprekken 
worden gevoerd met vertegen-
woordigers van organisaties die 
minderheidsgroeperingen verte-
genwoordigen, en eventueel met 
een representatief deel van de 
betrokken bevolkingsgroepen. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport. 

30 
Preventieve aanpak rijden onder 
invloed in het arrondissement 
Assen 
drs. E.A.LM. van den Berg 

Samenwerkingsverband: Intomart 
voor telefonische enquetes. 
Doe!: Doel van het onderzoek is 
het effect te meten van de 
getroffen maatregelen in het kader 
van het project 'Preventieve 
aanpak rijden onder invloed in het 
arrondissement Assen'. De 
maatregelen zijn: grootscheepse 
a-selecte alcoholcontroles, 
verscherping invorderingsbeleid 
rijbewijs door het 0.M., lik op 
stuk, publicitaire begeleiding. De 
algemene onderzoeksvraag luidt: 
welk effect hebben de getroffen 
maatregelen op het gedrag van de 
automobilisten en loopt het 
project conform het oorspron-
kelijke plan? 

Opzet: Het onderzoek is gericht op 
de doelgroep van het project en 
de uitvoerders ervan (politie/ 
0.M.). Ten aanzien van de 
doelgroep wordt onder een repre-
sentatieve steekproef (800 in 
Drenthe/controlegroep: 200 in 
Zeeland en 200 in Gelderland) via 
een telefonische enquete voor- en 
nameting gedaan om te bekijken 
of de subjectieve pakkans 
verhoogd/verlaagd is (voor-
najaar 1990). 
Einddatum: Eind 1992. 
Publikatievorm: Rapport of artikel. 

31 
Politie en milieuwethandhaving 
II 
drs. E.A.LM. van den Berg 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoek & Adviesbureau 
Geerts (Nijmegen). 
Doel:Actualiseren van de onder-
zoeksgegevens uit het eerste 
onderzoek Politie en Milieuwet-
handhaving; perfectioneren van 
het 11-stappenplan zoals 
beschreven in het rapport Politie 
en milieuwethandhaving; samen-
werking tussen politie en 
gemeenten en andere handha-
vende instanties bevorderen; 
breder zicht krijgen op de stand 
van zaken met betrekking tot 
politiele milieuwethandhaving, 
zowel kwantitatief (uitbreiding 
naar meer politie-organisaties, 
besturen, 0.M.) als kwalitatief 
(zowel uitvoerende als beleids-
matige niveaus er bij betrekken). 
Opzet: Het onderzoek is voorna-
melijk kwalitatief van aard. 
Methode van onderzoek: 
gesprekken; bestuderen relevante 
literatuur; participerende obser-
vatie. Vier activiteiten vinden 
plaats (verdeeld over heel 
Nederland): gesprekken met 
politiefunctionarissen die 
eveneens betrokken waren bij het 
voorgaande onderzoek (ongeveer 
25 gesprekken); gesprekken met 
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portefeuillehouders milieu en 
hoofden van milieu-afdelingen 
van gemeenten (ongeveer 30 
gesprekken); groepsgesprekken op 
uitvoerend niveau tussen politie, 
gemeente-ambtenaren en andere 
handhavende instanties (RIHM, 
Provincie enz.; ongeveer 20 
gesprekken); gesprekken met 
officieren van justitie (ongeveer 15 
gesprekken). Gespreksdata 
worden geclusterd en aan een 
inhoudsanalyse onderworpen. 
Einddatum: December 1991. 
Publikatievorm: Rapport en enkele 
artikelen in relevante tijdschriften. 

32 
Bestrijding van rasdiscriminatie 
door O.M. en politie 
dr. M. W. Bo! 

Doe!: In 1981 zond de Minister 
van Justitie een circulaire aan de 
procureurs-generaal, waarin hij 
wees op het grote belang van een 
actief opsporings- en vervolgings-
beleid van politie en O.M. inzake 
de bestrijding van rassendiscrimi-
natie. In 1982 volgde, ter verdui-
delijking van de eerste, een tweede 
circulaire. Vervolgens ging er in 
1984 (van de procureurs-generaal) 
een 'Instructie in discriminatie-
zaken uit naar alle 
hoofdofficieren van justitie. In 
1985 volgden (van de Minister van 
Justitie) nadere instructies. Doe] 
van dit onderzoek is na te gaan of 
al deze richtlijnen door O.M. en 
politie worden nageleefd en hoe 
de naleving kan worden 
bevorderd. 
Opzet: Volgens de voorlopige 
opzet zal het onderzoek bestaan 
uit vier delen. I) Kennis van de 
richtlijnen: weten medewerkers 
van politie en O.M. van het 
bestaan van de richtlijnen? Dit 
wordt onderzocht aan de hand 
van een korte schriftelijke enquete 
op zeven politiebureaus en zeven 
parketten verspreid over de vijf 
ressorten. 2) Registratie en 

afdoening: hiertoe wordt op de 
genoemde zeven politiebureaus de 
inhoud van meldformulieren en 
dagrapporten bestudeerd over 
twee maanden in het jaar 1990. 
De wijze van informele dan wel 
formele afhandeling door de 
politie wordt geregistreerd, en 
voor zover de zaken een vervolg 
kregen wordt achterhaald hoe 
O.M. of rechter ze verder afdeden. 
In de desbetreffende arrondisse-
menten wordt [evens nagegaan 
welke klachten/brieven er recht-
streeks op de zeven parketten 
binnenkwamen en wat daarmee 
gebeurde. Ook aan de bejegening 
van slachtoffers wordt aandacht 
besteed. 3) Coordinatie en 
overleg: om Cr achter te komen 
welke organisatorische en beleids-
maatregelen er in navolging van 
de richtlijnen zijn getroffen, 
worden — aan de hand van 
gestructureerde vragenlijsten — 
gesprekken gevoerd met 
medewerkers van de zeven politie-
bureaus en zeven parketten. 4) 
Vorming en opleiding: het is 
bekend dat bier en daar in 
binnen- en buitenland aan politic-
mensen cursussen worden gegeven 
om hen te leren adequater tegen 
rasdiscriminatie op te treden. Op 
grand van een (beperkte) litera-
tuurstudie zal van dergelijke 
cursusprogramma's een overzicht 
plus bespreking worden gegeven. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 
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33 
De WBF en de strijd tegen het 
misbruik van rechtspersoon-
lijkheid 
my. drs. C. Cozijn 

Promotor: prof. mr. CA. 
Boukema. 
Doe!: Op I januari 1987 traden 
twee wetten in werking die de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
het bestuur van rechtspersonen 
voor bepaalde of alle schulden 



van een rechtspersoon aanzienlijk 
hebben verscherpt wanneer er 
sprake is of was van onbehoorlijk 
bestuur. Het gaat hier om de Wet 
Bestuurdersaansprakelijkheid 
(WBA) en de Wet Bestuurdersaan-
sprakelijkheid bij Faillissement 
(WBF). In de onderzoeken die 
met het oog op de evaluatie van 
deze wetten werden uitgevoerd, 
stond de vraag centraal naar de 
wijze waarop door de bij de 
uitvoering van deze wetten 
betrokken personen en instanties 
met de verscherpte aansprake-
lijkheid wordt omgegaan. 
Opzet: In dit project worden de 
resultaten van deze onderzoeken 
aan een nadere beschouwing 
onderworpen vanuit het 
gezichtspunt van de instrumenta-
liteit van de wetgeving. Daarbij 
wordt aandacht besteed aan de 
spanning die kan optreden tussen 
de doelstelling van de wet op 
legislatief niveau en die op 
executief niveau. Ten slotte wordt 
de aansprakelijkheid uit 
onbehoorlijk bestuur bezien in het 
kader van de andere wettelijke 
bepalingen op grond waarvan de 
bestuurder van een rechtspersoon 
persoonlijk aansprakelijk gesteld 
kan worden voor zijn handelen als 
bestuurder. 
Einddatum: Najaar 1992. 
Publikatievorm:Dissertatie. 

34 
Sanctiesnelheid als determinant 
van de effectiviteit van de straf-
rechtelijke sanctie 
mr. drs. C. Cozijn 

Doe!: Volgens Bentham zijn de 
sanctiezwaarte, de sanctieze-
kerheid en de sanctiesnelheid de 
belangrijkste determinanten van 
de effectiviteit van de strafrech-
telijke straf. Waar het gaat om de 
sanctiezwaarte en de sanctieze-
kerheid is vrij veel onderzoek 
gedaan om de stellingen van 
Bentham empirisch te toetsen. Ten 

aanzien van de sanctiesnelheid is 
zulks nauwelijks het geval 
geweest. Het onderzoek is bedoeld 
om deze leemte, althans gedeel-
telijk, op te vullen. Speciale 
aandacht zal daarbij geschonken 
worden aan het beantwoorden van 
de vraag of de resultaten van 
laboratoriumonderzoek (ethio-
logie, ontwikkelingspsychologie) 
ook geldig zijn voor het straf-
proces. 
Opzet: Op dit moment wordt 
gewerkt aan de onderzoeksopzet. 
Naar verwachting zal deze begin 
1992 gereed zijn. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

35 
Doen en laten, beleidsmaatre-
gelen 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 veronder-
stelling ten grondslag dat het 
verhogen van fysieke en sociale 
drempels de potentiele dader doet 
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 gefun-
deerd 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 
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aandacht uit naar: de veronder-
stellingen die aan het (lokale) 
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: 1991. 
Publikatievorm: Eindrapportage en 
artikelen. 

36 
Evaluatie deconcentratie-operatie 
Nederlands gevangenissvezen 
drs. M. Grapendaal en drs. B. 
Wartna 

Doel: Het Nederlands gevangenis-
wezen is bezig met een groot-
scheepse deconcentratie-operatie. 
Dat wit zeggen dat een aantal 
bevoegdheden van het centrale 
niveau (het ministerie) overge-
dragen worden aan het lokale 
niveau (de penitentiaire inrich-
tingen). De bedoeling van deze 
operatie is het vergroten van de 
efficientie in bedrijfsvoering met 
behoud van de detentiekwaliteit. 
Onderzocht zal warden in 
hoeverre voldaan wordt aan de 
doe1stellingen van deze operatic. 
Opzet:Gesproken zal warden met 
zowel departementale mede-
werkers, lokale medewerkers als 
gedetineerden. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

37 
Schadebemiddeling ten behoeve 
van slachtoffers 
mr. 7h.A.G. van Hecke en drs. 
J.A. Wemmers 

Doe!: In het arrondissement 
Middelburg werd per 1 juni 1989 
een schadebemiddelaar aangesteld 
die bij misdrijven die vallen onder 
de noemer 'veel voorkomende 
criminaliteit' een schaderegeling 

tussen dader en slachtoffer 
probeert te realiseren. Het project 
vindt plaats in het kader van de 
uitvoering van het beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit. Doel 
van het onderzoek is de organi-
satie en het verloop van het 
schadebemiddelingsproject te 
evalueren. 
Probleemstelling: De centrale 
onderzoeksvragen luiden: hoe 
verloopt de organisatie van het 
schadenbemiddelingsproject en 
hoe verloopt de schadebemid-
deling in de praktijk. Daarnaast 
zal warden gekeken naar de 
effecten van het project voor de 
betrokken partijen. 
Opzet: Door middel van dossie-
ronderzoek zullen gegevens over 
dader, slachtoffer, over de 
procedure en over de justitiele 
afdoening verzameld warden. 
Daarnaast zullen interviews met 
de partijen die betrokken zijn bij 
de uitvoering van het project 
warden gehouden teneinde na te 
gaan hoe het project is geintrodu-
ceerd en wat de ervaringen zijn 
met het project. Oak zullen slacht-
offers en daders geinterviewd 
warden omtrent hun mening over 
de schadebemiddeling. 
Einddatum: Find 1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

38 
Strafrechtelijke dading 
mr. Th.A.G. van Hecke en drs. 
JA. Wemmers 

Probleemstelling: Het experiment 
vindt plaats bij de vereniging 
Humanitas te Amsterdam in het 
kader van een nieuw slachtoffer-
beleid waarbij de verbetering van 
de positie van het slachtoffer in 
het strafrecht centraal staat. Bij dit 
experiment worth - op basis van 
vrijwilligheid - getracht een civiel-
rechtelijke overeenkomst tussen 
een verdachte en benadeelde te 
sluiten omtrent de schaderegeling. 
Deze overeenkomst komt in de 
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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 overeen-
komst voor hem heeft. 
Opzet: Gegevens worden 
verzameld door middel van inter-
views en dossieronderzoek. 
Einddatum: Begin 1992. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

39 
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 gedragsveran-
dering bij de deelnemers. Het 
beoogde doel op langere termijn is 
het verkleinen van de kans dat de 
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? Heeft 
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: De onderzoekspopulatie 
bestaat uit jongeren in de leeftijds-
categorie 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 onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraf van ongeveer 
drie maanden. Gegevens worden 
verzameld middels de afname van 
een voorgestructureerde 
vragenlijst. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport en publi-
katies in geeigende vaktijd-
schriften. 

40 
Buurtpreventie 
dr. M. Junger 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoek voor de Directie 
Criminaliteitspreventie in samen-
werking met Bureau Criminali-
teitspreventie. 
Doe!: Effectevaluatie van de 
projecten 'Criminaliteitspreventie 
via buurtbeheer'. Er zijn in totaal 
17 projecten in 12 gemeenten. Er 
komt een globale evaluatie over 
de ontwikkeling van de crimina-
liteit in de 12 gemeenten en een 
meer diepgaande evaluatie in 
Amsterdam, Arnhem en 
Eindhoven. 
Opzet: Panelonderzoek: twee maal 
slachtofferenquete in de drie 
gemeenten waar uitvoeriger 
onderzoek wordt verricht. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Twee rapporten. 

41 
Internationaal onderzoek naar 
self-report jeugddelinquentie 
dr. J. Junger-Tas en drs. G.J. 
Terlouw 

Samenwerkingsverband: Deze, 
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door het WODC gethitieerde, 
studie wordt uitgevoerd in samen-
werking 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 jeugd-
delinquentie in de diverse deelne-
mende landen wordt, generali-
serend gesproken, beoogd: de 
beperkingen in de bestaande 
officiele criminaliteitscijfers te 
reduceren door het ontwikkelen 
van een betrouwbaar self-report 
meetinstrument, waarmee aanvul-
lende en internationaal gezien 
vergelijkbare informatie 
ingewonnen kan worden; de 
wetenschappelijke kennis over de 
reele 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 imple-
menteren van effectievere straffen 
in reactie op crimineel gedrag; 
beleidmakers op de hoogte te 
stellen van deze nieuwe (bran van) 
gegevens inzake criminaliteit, die 
een belangrijke factor kan worden 
bij het plannen, opzetten en 
evalueren van rnaatregelen ter 
preventie van criminaliteit op 
zowel lokaal, nationaal als inter-
nationaal niveau. 
Opzet: Tussen het voorjaar en de 
herfst van 1990 vond een pilot-
enquete plaats, bedoeld om zicht 
te krijgen op eventuele problemen 
omtrent het meetinstrument, de 
uitvoering en de mate van verge-
lijkbaarheid van de gegevens. Het 
meetinstrument, een vragenlijst, is 
grotendeels ontwikkeld door het 
WODC, suggesties van deelne-
mende 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 deelne-
mende 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 (nit een middelgrote 
stad) getrokken respondenten 
tussen 14 en 21 jaar genterviewd. 
Het 'echte' onderzoek zal plaats-
vinden onder een groep van netto 
1000 respondenten. Eind 1990 
heeft Cr een internationale confe-
rentie plaatsgevonden om de 
ervaringen met het pilot-
onderzoek, de eerste resultaten en 
de verdere gang van zaken te 
bespreken. 
Einddatum pilot-studie: Najaar 
1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport, 
internationale artikelen-bundel. 

42 
CBS/WODC-enquete rechtshulp 
1991 
dr. A. Klijn 

Doe!: Met behulp van bevolkings-
enquetes is het mogelijk inzicht te 
krijgen in de factoren die het 
gebruik van rechtshulpverlenende 
instanties beinvloeden. In het 
verleden is door het CBS in 
samenwerking met het WODC 
twee maal aandacht besteed aan 
dit onderwerp (vgl. Huis en Klijn, 
1984; idem, 1988). Dat geschiedde 
binnen het raam van de Enquete 
Slachtofferschap Misdrijven 
(ESM). De opzet daarvan is 
gedurende de afgelopen jaren 
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substantieel gewijzigd. Ook het 
onderdeel rechtshulp heeft veran-
dering ondergaan. Bij wijze van 
experiment met de nieuwe opzet — 
voortaan aangeduid als: Enquete 
Rechtsbescherming en Veiligheid 
(ERV) — gaat dit najaar voor de 

• eerste maal van start. Het ligt in 
de rede dat de analyse van het 
materiaal wederom in samen-
werking tussen CBS en WODC 
zal geschieden. Daarover is thans 
echter nog geen formeel besluit 
genomen. 
Publikatievorm: Rapport (CBS); 
artikel. 
Einddatum: Eind 1992/begin 
1993. 

43 
BeeId en betekenis van de balie 
dr. A. Klijn 

Doe!: Over de feitelijke praktijk-
uitoefening binnen de advocatuur 
is thans slechts geringe en zeer 
gefragmenteerde informatie 
beschikbaar. De WODC-studie De 
Balk geschetst (Klijn, 1981) is een 
zonder nader vervolg gebleven 
aanzet (in omvang beperkt en 
uiteraard thans gedateerd). Tegen 
de achtergrond van een aantal 
ontwikkelingen — de ontwikkeling 
in omvang, het sterk groeiende 
aandeel van vrouwen, de achterge-
bleven financiele vergoeding voor 
de rechtshulp en de consequenties 
ervan voor de sociale advocatuur, 
de toegenomen concurrentie door 
andere rechtshulpverleners, de 
recente schaalvergroting binnen 
de kantoren — rijst de vraag naar 
een actueel signalement van de 
beroepsgroep, de diversiteit van 
haar dienstverlening en de 
betekenis daarvan binnen het 
geheel van de juridische hulpver-
lening iii ons land. Het onderzoek 
beoogt een feitelijke basis te 
verschaffen aan thans niet zelden 
slechts op vermoedens berustende 
uitgangspunten bij discussies over 
de rol van de advocatuur en is in 

dat opzicht mede van belang te 
achten in het kader van de parle-
mentaire besluitvorming omtrent 
het in de zomer gereed gekomen 
ontwerp van de Wet op de Rechts-
bijstand. 
Opzet: Het project bestaat uit twee 
onderdelen. Begonnen wordt met 
een observatiestudie (annex inter-
viewronde). Uitgaande van 
'specialisaties' (deels getraceerd in 
onderzoek, deels gehanteerd in 
het dagelijkse spraakgebruik in 
het veld) als strafrechtspraktijk, 
familiepraktijk, de sociale 
praktijk, de gemengde particuliere 
praktijk, de commerciele (instititu-
tionele) praktijk, wordt getracht 
een zo gevarieerd mogelijk beeld 
te krijgen van de feitelijke dienst-
verlening en de omstandigheden 
die daarop van invloed zijn. 
Tevens biedt de observatie de 
gelegenheid tot een conceptuele 
validering van een vragenfor-
mulier ten behoeve van de 
schriftelijke enquete onder een 
a-selecte steekproef van 
advocaten. Deze enquete vormt 
het tweede onderdeel van het 
onderzoek. In deze enquete zal 
een aantal algemene gegevens 
worden verzameld omtrent de 
samenstelling van de beroeps-
groep, hun praktijkontwikkeling 
(loopbaanontwikkeling) en hun 
actuele praktijk. Thans is het 
overleg over de uiteindelijke opzet 
en uitvoering gaande. De observa-
tiestudie zal volgens de huidige 
planning starten in het najaar 
1991 en gedurende de eerste 
maanden van 1992 worden 
afgesloten. 
Einddatum: Medio 1993. 
Publikaties: In verband met de 
jubileumjaarvergadering van de 
Orde van Advocaten in september 
1992 (t.g.v. het 40-jarig bestaan) is 
een eerste tussentijdse rapportage 
omstreeks die tijd voorzien. 
Wanneer de parlementaire behan-
deling van het wetsontwerp 
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daarmee gediend is, zal ook op 
andere tijdstippen tussentijds 
gerapporteerd worden (artikelen). 
Als eindverslag ligt een 
WODC-rapport in de cede. 

44 
Vuunvapencriminaliteit 
drs. M. Kruissink en drs. C. 
Wiebrens 

Achtergrond: Het aantal doden en 
gewonden als gevolg van vuurwa-
pendelicten vertoont over de 
afgelopen jaren een stijgende 
tendens. Daarbij kan geconsta-
teerd worden dat de politiele 
aandacht voor illegaal vuurwapen-
bezit 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 palcket 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 
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 rot van het O.M. daarbij. Op 
politieniveau kan gedacht worden 
aan het functioneren van de 
regionale vuurwapencentrales, de 
aanwezigheid van wapenrecher-
cheurs in de korpsen en de wijze 
waarop wapenzaken afgehandeld 
worden. Op 0.M.-niveau gaat het 
om de positie van wapenoffl-
cieren, de mate waarin het O.M. 
bij de politie aandacht vraagt voor 
de bestrijding van wapencrimina-
liteit en de vraag in hoeverre de 
huidige strafvorderingsrichtlijnen 
zijn toegesneden op de behoeften 
van de praktijk. 
Opzet: In het onderzoek zal cijfer- 

materiaal over wapenzaken 
verzameld worden en zullen bij 
zowel politie als 0.M.-enquetes en 
interviews afgenomen worden. 
Einddatum: November 1991. 

Publikatievorm: Rapport en 
eventuele artikelen. 

45 
Capaciteitsproblemen residen-
fiele jeugdhulpverlening 
dr. PH. van der Laan 

Doel: Het verkrijgen van inzicht 
(kwantitatief en kwalitatief) in de 
problemen die zich voordoen bij 
de plaatsing in het kader van een 
maatregel van jeugdigen in inrich-
tingen en in de behoefte bij 
kinderrechters aan specifieke (al 
dan niet gesloten) residentiele 
voorzieningen. 
Probleemstelling: Welke problemen 
doen zich voor hi] de plaatsing 
van justitie-pupillen in inrich-
tingen? 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 rase bestaat 
uit een schriftelijke pelting onder 
alle kinderrechters naar at bun 
gerealiseerde plaatsingsbeslis-
singen in de tweede helft van 
1988. De tweede fase omvat het 
vastleggen van gegevens omtrent 
alle plaatsingen vanaf de plaat-
singsbeslissing tot de feitelijke 
plaatsing in de gewenste dan wet 
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 inhou-
delijke componenten van de 
capaciteitsproblematiek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: In maart 1990 is 
een interim-rapport verschenen 
onder de titel: Wel geplaatst, 
maar...; een eerste verkenning van 
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het verschijnsel moeilijk plaatsbare 
jongeren en de daarmee samenhan-
gende capaciteitsproblemen in de 
residentiele hulpverlening, Den 
Haag, WODC/K8, 1990. Het 
WODC-eindrapport zal medio 
1991 verschijnen. 

46 
Seksuele geweldsdelinquenten en 
tbs 
drs. Ed. Leuw en M. Brouwers 

Doe!: Een groot deel van de groep 
tbs-gestelden bestaat uit plegers 
van seksuele geweldsdelicten. Uit 
recent onderzoek is gebleken dat 
vooral bij dit delicttype sprake is 
van een relatief grote kans op 
recidive. Er wordt momenteel een 
nieuwe tbs-behandeling gestart 
voor dit type delinquenten. 
Onderzoek zal worden gedaan 
naar de kenmerken van deze 
tbs-gestelden en naar de aard en 
de doelstellingen van de voor hen 
bedoelde behandeling. In een 
latere fase zal de recidive van deze 
tbs-gestelden ook onderwerp zijn 
van onderzoek. 
Einddatum: De eerste fase van het 
onderzoek zal in 1993 worden 
afgesloten. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

47 
Het economische gedrag van 
regelmatige opiatengebruikers 
drs. Ed. Leuw, drs. M. 

Grapendaal en mr. drs. J.M. Nelen 
Doe!: Inzicht verkrijgen in het 
inkomstenverwervings en beste-
dingspatroon van heroInever-
slaafden en de rol die criminaliteit 
en methadonverstrekking hierin 
heeft. 
Opzet: Het gaat om een longitu-
dinaal onderzoek onder ongeveer 
150 heroInegebruikers. Gedurende 
een jaar zal aan de respondenten 
op gezette tijden een vragenlijst 
worden voorgelegd. De onder-
zoekgroep wordt zo gevarieerd 
mogelijk samengesteld uit 

heroInegebruikers met de Neder-
landse nationaliteit in Amsterdam. 
Er wordt gewerkt vanuit een 
zogenaamd veldstation. 
Einddatum: Najaar 1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 
een Engelstalig rapport. 

48 
Evaluatie 
alcohol-verkeers-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 aan de 
AVC gevraagd een aantal vragen-
lijsten in te vullen over bovenge-
noemde 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 justi-
tiele gegevens van deze 
deelnemers opgevraagd, alsmede 
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 arron-
dissement gekeken naar het 
gehanteerde model (officiers- of 
rechtersmodel) en het wervings-
beleid (doelgroep, wijze van 
benadering, strafcompensatie). 
Einddatum: Medio 1992. 
Publikatievorm: Interimrapport 
zomer 1990, eindrapport 1992. 
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49 
Gronden voor ondertoezicht-
stelling 
N.M. Mertens, lie. 

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 
lichamelijke ondergang'. Tevens 
wordt getracht de ontwikkeling 
van het aantal ondertoezichtstel-
lingen in de laatste twee decennia 
in kaart te brengen, teneinde 
inzicht te verkrijgen in de factoren 
die samenhangen met de toename 
van uitgesproken o.t.s.-en vanaf 
1982. 
Probleemstelling: Welke zijn de 
specifieke gronden voor de 
maatregel van ondertoezicht-
stelling? Wat zijn de kenmerken 
van de ontwikkeling van het 
aantal o.t.s.-en in de jaren 
zeventig en tachtig en welke 
factoren zijn van invloed op die 
ontwikkeling? 
Opzet: Het gaat om een inventari-
serend onderzoek waarbij 
gegevens worden verzameld d.m.v 
dossieronderzoek bij een aantal 
Raden voor de Kinderbe-
scherming. Er worden ook inter-
views gehouden met medewerkers 
van betrokken instanties. Met 
behulp van kwantitatief materiaal 
en literatuur-onderzoek wordt de 
ontwikkeling van de o.t.s.-maat-
regel geschetst en de samenhan-
gende factoren bij de stijging in 
deze beschreven. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Eindrapport. 

50 
Seholenexperiment 
drs. M. Mutsaers, drs. S. 
Schneider en R. van Rongen 

Duel: Het tegengaan van spijbelen 
en schooluitval door experimenten 
met spijbelcontrole en leerlingbe-
geleiding op scholen voor 

LTO/ITO. Afgeleid doel: 
preventie van kleine criminaliteit 
door de leerlingen. 
Probleemstelling: Hebben deze 
experimenten effect op de school-
integratie respectievelijk het delin-
quent gedrag van de leerlingen? 
Opzet: Uitvoering van drie samen-
hangende deel-experimenten en, 
parallel daaraan, een 
evaluatie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: 
WODC/SEC-eindrapport. 

51 
Gezinshereniging van migranten 
drs. E. Naborn 

Doe!: Inzicht bieden in de 
varianten van gezinshereniging. 
Probleemstelling: In welke maten 
en vormen komen gezinshereni-
gingen voor? Te denken valt 
hierbij aan zogenaamde tradi-
tionele, verruimde of omgekeerde 
gezinshereniging en gezins-
vorming. 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 vvelke 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 betrok-
kenen bij gezinshereniging? 
Hoelang blijven de verzoekers van 
gezinshereniging in Nederland? 
Hoe is de verhouding primaire en 
secundaire migranten onder de 
verzoekers van gezinshereniging? 
Hoeveel minderjarige en meerder-
jarige kinderen zijn betrokken bij 
gezinshereniging? Daarnaast zal 
gekeken worden naar de verhou-
dingen van de verschillende natio- 
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naliteiten. 
Opzet: Analyse van dossierge-
gevens en gegevens uit het geauto-
matiseerde bestand van zes vreem-
delingendiensten van circa 1500 
gevallen van gezinshereniging. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 
artikel. 

52 
Financiele middelen vereiste 
inzake gezinshereniging 
drs. E. Naborn 

Doe!: Inzicht verkrijgen omtrent 
de wijze waarop het in de Vreem-
delingencirculaire 1982 geformu-
leerde beleid met betrekking tot 
het beschikken over voldoende 
middelen van bestaan in de 
praktijk wordt toegepast door de 
hoofden van plaatselijke politie bij 
het behandelen van verzoeken om 
toelating in het kader van gezins-
hereniging. Wat zijn gebleken 
onduidelijkheden en knelpunten 
bij de toepassing van het boven-
staande beleid? 
Opzet: Er zal een vragenlijst 
opgesteld worden, die ter beant-
woording zal worden voorgelegd 
aan de medewerkers van de zes 
vreemdelingendiensten die zijn 
bezocht voor het onderzoek 
'Gezinshereniging van migranten'. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

53 
Het O.M. en grote fraudezaken 
mr. drs. J.M. Nelen 

Doe!: Inventarisatie van de straf-
rechtelijke 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 soort 
zaken in de weg staan. 
Opzet: Empirisch onderzoek; 
dossierstudie en interviews met 
betrokkenen. 

Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

54 
Meta-evaluatie van 
SEC-projecten 
drs. W. Polder 

Samenwerkingsverband: Stuur-
groep Bestuurlijke Preventie van 
Criminaliteit. 
Doe!: Het integreren van evalua-
tiegegevens van voornamelijk 
lokale projecten gericht op de 
preventie van vormen van veel 
voorkomende criminaliteit. 
Probleemstelling: De projecten 
verschillen in hoge mate wat 
betreft doelstelling, doelgroepen, 
gehanteerde strategie en aard van 
de evaluatie. Dit levert methodo-
logische problemen bij het combi-
neren van de resultaten tot een 
hanteerbaar totaaloverzicht. 
Opzet: Met behulp van een theore-
tisch beschrijvingskader wordt de 
inhoud van de evaluatierapporten 
van SEC-preventieprojecten 
geanalyseerd. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

55 
Wendingen in de levensloop 
Titel WODC-onderdeel 
(deel project 4): regelover-
schrijdend gedrag en levensloop 
dr. C.J.C. Rutenfrans en drs. G.J. 
Terlouw 

Samenwerkingsverband: Het 
project 'Wendingen in de 
levensloop' (WIL) is geInitieerd 
vanuit de vakgroep 'Ontwikkeling 
en socialisatie' van de faculteit 
Sociale Wetenschappen van de 
RU Utrecht. 
Doe!: Het WIL-project is een 
onderdeel van het VF-programma 
'jongeren, intergenerationele 
overdracht en levensloop'. Het 
bestaat uit een longitudinaal 
onderzoek naar de ontwikkelingen 
die zich in de jaren negentig 
voordoen in de levensloop van 
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jongeren. Nagegaan worth onder 
meer wat de effecten zijn van 
significante gebeurtenissen 
(life-events) op het gedrag en de 
relaties van de jongeren. Het 
WIL-project bestaat uit 5 deelpro-
jecten: emancipatie, onderwijs en 
arbeid (deelproject I); 
gezondheid, welbevinden, 
informele zorg en identiteit 
(deelproject 2); primaire 
leefvormen en levensloop 
(deelproject 3); regelover-
schrijdend gedrag en levensloop 
(deelproject 4); politiek-culturele 
orientaties en levensloop 
(deelproject 5). Deelproject 4 valt 
onder de verantwoordelijkheid 
van het WODC. 
Probleemstelling deelproject 4: 
Spelen bepaalde, en zo ja welke, 
life-events een rol bij het ontstaan, 
de beeindiging of de voortzetting 
van het delinquente gedrag van 
jongeren. 
Opzet deelproject 4: Er wordt een 
panelstudie gedaan bij een steek-
proef van circa 3800 respondenten 
van 12 t/m 25 jaar On de reste-
rende deelprojecten wordt 
uitgegaan van een panel van 3000 
jongeren van 15 t/m 25 jaar). 
Tevens wordt een van de ouders 
in het onderzoek betrokken. De 
respondenten warden ieder drie 
maal geInterviewd over de onder-
werpen uit alle vijf deelprojecten. 
De interviews hebben om de drie 
jaar plaats, te beginnen in 1991. 
Einddatum eerste onderzoeksgolf 
W1L-project: 1991. 
Einddaturn WIL-project als geheel: 
1998. 
Publikaties: WODC-rapporten en 
publikaties i.s.m. de vakgroep 
'Ontwikkeling en Socialisatie' van 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Een 
WODC-rapport over de eerste 
resultaten van het eerste 
meetmoment is gepland voor eind 
1991. 

56 
Experiment 't Nieuwe Lloyd; 
jeugdreclassering tijdens en ma 
het verblijf in een opvangin-
richting 
drs. E.C. Spoons en drs. L. 
Doornhein 

Doe!: Het betreft de evaluatie van 
een jeugdreclasseringsproject dat 
in oktober 1990 in Rijksinrichting 
't Nieuwe Lloyd van start is 
gegaan en dat zich richt op 
jeugdigen die als preventief 
gehechten of in het kader van 
tuchtschoolstraf in de opvangin-
richting verblijven. Het gaat 
hierbij om jongeren die nog geen 
speciale aandacht c.q. begeleiding 
krijgen in het kader van een 
(voorlopige) ondertoezichtstelling, 
een persoonlijkheids- of raadson-
derzoek of een hulp en steunmaat-
regel. De begeleiding, die zich 
uitstrekt over de periode tijdens 
het verblijf in de inrichting tot 
enige tijd daarna, is gericht op het 
bevorderen van een zo kansrijk 
mogelijke terugkeer in de 
maatschappij. Het hulpaanbod 
gaat uit van de behoeften van de 
jongeren. Het onderzoek zal zich 
vooral richten op de aard en de 
omvang van de hulpvraag onder 
de jongeren uit de doelgroep. 
Daarnaast zal aandacht worden 
besteed aan (veranderingen in) het 
functioneren van het project en 
zal kort worden ingegaan op de 
vraag of nazorg, voor zover nodig 
geacht en gewenst, tot stand is 
gekomen (lees: of verwijzing tot 
stand is gekomen). 
Opzet: De gegevens omtrent de 
opzet, organisatie en werkwijze 
van het project zullen worden 
verzameld aan de hand van inter-
views met betrokken personen en 
het raadplegen van schriftelijke 
bronnen. Informatie omtrent de 
aard en omvang van de hulpvraag 
en de inhoud van de geboden 
begeleiding zal worden verzameld 
aan de hand van formulieren die 
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bij de intake en gedurende de 
begeleiding van de jongeren zijn 
ingevuld. 
einddatum: Najaar 1992. 
Publikatievorm: Nog onbekend. 

57 
Strategische keuzen bij wetgeving 
dr. G.J. Veerman 

Samenwerkingsverband: prof. mr. 
I.C. van der Vlies. 
Doe!: Analyse van de strategische 
keuzen bij wetgeving met het oog 
op de handhavingsproblematiek. 
Probleemstelling: De belangrijkste 
vragen zijn waarom beleidsmakers 
het instrument 'wet' kiezen voor 
de vastlegging of vormgeving van 
beleid, en welke handhavingsmid-
delen waarom worden gekozen. 
Opzet: Naar alle waarschijn-
lijkheid zal het onderzoek 
inhouden een literatuuronderzoek, 
analyse van wetten en interviews 
met beleids- en wetgevingsambte-
naren. 
Einddatum: 1993. 
Pubfficatievorm: Rapport. 

58 
Voor- en achteruitzien ; over 
enkele middelen van wetseva-
luatie 
dr. G.J. Veerman 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
Bestuursrecht/-kunde Rijksuniver-
siteit Groningen. 
Doe!: Verkennen van de mogelijk-
heden van andere wetsevaluatie-
methoden dan sociaal-weten-
schappelijk evaluatie-onderzoek. 
Probleemstelling: Wat is het 
huidige gebruik van jaarverslagen 
e.d. en effectrapportages in 
verband met de evaluatie van 
wetten? Wat zijn de belemme-
rende en bevorderende factoren 
van het gebruik van jaarverslagen? 
In welke omstandigheden is het 
gebruik van welke evaluatiemid-
delen zinvol? 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek (enquetes en 

interviews bij gebruikers en 
opstellers van jaarverslagen, van 
effectrapportages e.d.). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport. 

59 
Slachtoffers en het strafrechtelijk 
systeem; een onderzoek naar de 
bejegening van slachtoffers en 
het effect daarvan op hun 
attitude en gedrag 
drs. J.M. Wemmers 

Probleemstelling: De laatste jaren 
heeft justitie zich ingezet voor een 
betere opvang van slachtoffers van 
misdrijven. Kerntaken zijn slach-
toffers op de hoogte te houden 
van het verloop van hun zaak en 
meer aandacht te besteden aan 
schadevergoeding voor slach-
toffers. De effecten van dit beleid 
voor de houding en het gedrag 
van slachtoffers t.a.v. justitie zijn 
grotendeels nog onbekend. Een 
evaluatie van dit beleid dient 
inzicht te verschaffen in deze 
effecten. 
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de 
effecten van een correcte 
bejegening van slachtoffers door 
de politie en het O.M. op de 
houding van slachtoffers t.a.v. 
justitie en het plegen van 
crimineel gedrag. 
Opzet: De onderzoeksopzet is nog 
in ontwikkeling. Eind 1991 zal een 
definitieve opzet gereed zijn. 
Publikatievorm: Rapport, disser-
tatie. 

60 
Gebruik van strafprocesrecht 
dr. C. van der Werff m.m.v. 
B.J.W. Docter-Schamhardt 

Doe!: Over het strafprocesrecht is 
weinig systematische empirische 
kennis aanwezig. Om in deze 
lacune te voorzien zal in de 
komende jaren informatie worden 
verzameld over diverse facetten 
van de toepassing van het straf-
procesrecht. 
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Probleemstelling: Getracht zal 
worden na te gaan welke rechts-
middelen wet en welke niet 
worden aangewend en in hoeveel 
en wat voor gevallen dit at dan 
niet gebeurt; hoe tang procedures 
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. Vraagge-
sprekken met rechters-commissa-
rissen en officieren van justitie. 
Einddatum: Gerechtelijk vooron-
derzoek : juni 1991. Overige: 
1991/1992. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

61 
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 politic gekomen 
delicten en het aantal opgehel-
derde delicten. Het ophelderings-
percentage geldt als indicator van 
de 'performance' van politie-
korpsen. Dit is echter een 
onzuivere indicator, omdat er tal 
van vertekeningen kunnen 
optreden die vergelijking tussen 
korpsen tot een oneigenlijke 
bezigheid maken. Het ultein-
deffike doel is dan ook te komen 
tot een gestandaardiseerd ophel-
deringscijfer, waarin gecorrigeerd 
is voor deze vertekeningen. 
Probleemstelling: Het in kaart 
brengen van factoren die het 
ophelderingspercentage kunnen 
beInvloeden. Het gaat met name 
om factoren 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 ophel-
deringscijfer resulteert. 
Opzet: Het onderzoek heeft hoofd-
zakelijk een statistische opzet. Als 
onderzoeksmateriaal wordt 
gebruik gemaakt van reeds verza-
melde data, voornamelijk politie-
statistieken van het CBS. Met 
behu1p van rekenkundige 
technieken, wordt gepoogd verte-
keningen uit het huidige ophelde-
ringscijfer te filteren. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport en 
artikelen. 

62 
Trendstudie slachtofferexperi-
menten 
Onderzoeker nog onbekend 

Doe!: Sinds medio de jaren 
zeventig de belangstelling voor de 
positie van slachtoffers van 
delicten is toegenomen zijn er 
diverse experimenten hieromtrent 
van de grond gekomen. Fen groot 
aantal van deze experimenten is 
geevalueerd. De trendstudie heeft 
tot doel de informatie die in de 
loop der jaren aan de hand van 
die experimenten over slachtoffers 
is verzameld, te bundelen en op 
een rij te zetten. 
Probleemstelling: Wat is er tot no 
toe bekend over slachtofferschap 
en ervaringen van slachtoffers op 
basis van de diverse slachtofferon-
derzoeken? Zijn er nog gebieden 
of bepaalde slachtoffergroepen 
waar niets over bekend is en 
waarop zoo nieuw onderzoek zich 
moeten richten? 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 
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Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen 

Afgesloten onderzoek, 
gepubliceerd 

63 
Jeugdpsychiatrische rapportage 
pro Justitie — vooronderzoek 
drs. F.J.G. Coe!man 

Nog geen publikatie. Van start 
gaat het grote onderzoek met als 
titel 'De toepassing en mogelijk-
heden van het multidisciplinaire 
persoonlijkheidsonderzoek in het 
jeugdstrafrecht'. 
Zie JV7, 1990, nr. 303 

64 
Dienstverlening in het arrondis-
sement Assen 
mr. C. Hanewinkel en mr. M. 
Lolkema 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor criminologie en jeugdcrimi-
nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 310 

65 
Schade onderling geregeld? Een 
dossieronderzoek naar schadere-
geling bij het Buro Slachtof-
ferhulp Groningen 
T. v.d. Zee 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Onderzoekscentrum 
voor criminologie en jeugdcrimi-
nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 314 

Gerapporteerd, nog niet 
gepubliceerd 

66 
Politiek geweld in Nederland 
drs. F. Buys 

Supervisie: prof. dr: A.J.F. 
Kobben (Rijksuniversiteit Leiden, 
COMT). 
Zie JV 7, 1989, nr. 293 

Nog niet gerapporteerd 

67 
De penitentiaire open inrichting 
voor vrouwen 
P. Bee/en 

Instituut: Rijksuniversiteit Utrecht, 
Sociale faculteit. 
Zie JV7, 1990, nr. 300 

68 
Vormen van interactie tussen 
advocaten en hun clienten 
drs. H. Berends 

Supervisie: prof. J. Griffith 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Faculteit der rechtsgeleerdheid). 
Zie JV 7, 1989, nr. 276 

69 
De prevalentie van psychische 
stoornissen in de jeugdgevangenis 
`Nieuw Vosseveld' — vooron-
derzoek 
drs. E. Bu/ten 

Supervisie: drs. P.J. Geerlings 
(Universiteit van Amsterdam, 
Vakgroep Psychiatrie AZUA). 
Zie JV7, 1990, nr. 301 

70 
ABP-strafzaak 
prof dr. HG. van de Bunt 

Supervisie: prof. mr. T.M. 
Schalken (vrije Universiteit 
Amsterdam, Instituut voor crimi-
nologie en rechtssociologie). 
Zie JV7, 1990, nr. 302 

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

Supervisie: prof. dr. R.W. 
Jongman (Rijksuniversiteit 
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Groningen, Criminologisch 
instituut). 
Zie JV 7, 1989, nr. 278 

72 
De afhandeling van goveldsde-
Helen in de rechtszaal — vooron-
derzoek 
dr. M.L. Kom ter 

Supervisie: prof. dr. E. Lissenberg 
(Universiteit van Amsterdam, 
Criminologisch instituut Bonger). 
Zie 13/7, 1990, nr. 309 

73 
Criminaliteit onder buitenlandse 
dagelijkse opiaatgebruikers in 
Amsterdam 
drs. D.J. Korf 

Supervisie: drs. P.D.A. Cohen 
(Universiteit van Amsterdam, 
Subfaculteit andragologie). 
Zie IV 7, 1987, nr. 87 

74 
Het vluchtverhaal in de asielpro-
cedure — eerste fase 
des. A. Ramdas 

Supervisie: prof. TA. van Dijk 
(Universiteit van Amsterdam, 
Instituut voor algemene literatuur-
wetenschappen, afdeling tekstwe-
tenschap). 
Zie 13/7, 1990, nr. 311 

75 
De prestatie van de uitgever in de 
informatiemaatschappij 
me. W.J. Soetenhorst 

Supervisie: prof. mr. F.W. 
Grosheide (Rijksuniversiteit 
Utrecht, Molengraaff instituut 
voor privaatrecht). 
Zie JV 7, 1989, nr. 298 

76 
Sanctiestelsels in lidstaten van de 
Raad van Europa — 2e fase 
prof me. P.J.P. Tak (Katholieke 
Universiteit Nijmegen, faculteit 
der rechtsgeleerdheid) 

Zie JV 7, 1989, nr. 300 

Lopend onderzoek 

77 
Evaluatie druggebruikers in 
detentie 
drs. V.C.M. van Atem en des. 
flecking 

Supervisie: dr. G.M. Schippers en 
drs. M.H.M. Breteler (Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Vakgroep 
klinische psychologie en persoon-
lijkheidsleer). 
Aanleiding: De toename van het 
aantal verslaafden en drugspro-
blemen (gebruik, smokkel, handel) 
binnen Nederlandse penitentiaire 
inrichtingen heeft geleid tot een 
beleid(s-programma) waarin de 
instelling van drugsvrije 
afdelingen centraal staat. Deze 
afdelingen zijn gericht op hulpver-
lening op lichamelijk en geestelijk 
terrein en zijn daarnaast bedoeld 
Urn een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van het detentie-
klimaat. 
Doe!: Het verschaffen van beleids-
ondersteunende gegevens over de 
effecten van de drugsvrije detentie 
enerzijds en over de plaats van 
drugsvrije detentie als schakel tot 
verdere hulpverlening en als 
onderdeel van het drugsbeleid 
anderzijds. 
Opzet: net onderzoek omvat twee 
onderdelen, te weten: een studie 
naar de korte termijn effecten van 
drugsvrije versus niet drugsvrije 
detentie binnen het HvB te 
Rotterdam en naar de resultaten 
van het verblijf in Drug Opvang 
Centrum (DOC) van 'de 
Kruisberg' te Doetinchem; een 
follow-up onderzoek tot twaalf 
maanden na detentie naar de 
lange termijn effecten van 
drugsvrije versus niet drugsvrije 
detentie binnen eerdergenoemde 
instellingen. Onderzoeksvragen: 
Wat zijn de korte en lange termijn 
effecten van drugsvrije detentie bij 
gedetineerden? Wat is de relatieve 
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bijdrage van gedetineerden- en 
regiemskenmerken aan drugge-
bruik, crimineel gedrag en de 
school/werksituatie in de 
post-detentie periode. 

78 
Overgangsrecht in ontwikkeling 
mr. H.L. van der Beek 

Promotores: prof. mr. E.H. 
Hondius (Rijksuniversiteit 
Utrecht); prof. mr . G.J. Rijken 
(Rijksuniversiteit Limburg); prof. 
mr. J.B.M. Vranken (Katholieke 
Universiteit Brabant. 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
en het geven van een visie op de 
huidige stand van zaken in het 
privaatrechtelijke overgangsrecht 
in het algemeen en een aantal 
overgangsrechtelijke problemen 
die zullen rijzen als gevolg van de 
invoering van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek in het 
bijzonder. 
Opzet: Het onderzoek vindt plaats 
door middel van het bestuderen 
en analyseren van wetgeving, 
wetsvoorstellen, rechtspraak en 
literatuur op het gebied van het 
overgangsrecht. 
Einddatum: 1 januari 1992. 
Pubfikatievorm: Dissertatie, 
tijdschriftartikelen. 

79 
De dwang van de tenlastelegging 
mr. J. Boksem 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corstens. 
Doe!: Rechtshistorisch en rechts-
vergelijkend onderzoek naar de 
gebondenheid van de rechter aan 
de tenlastel egging in strafzaken. 
Voor- en nadelen van het grond-
slagstelsel zullen tegenover elkaar 
worden gezet en eventuele alterna-
tieven zullen worden onderzocht. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: September 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

80 
Zelfcontrole voor drugsver-
slaafde gedetineerden 
mr. E.A.S.M. Cramer 

Supervisie: dr. G.M. Schippers 
(Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Vakgroep klinische 
psychologie en persoonlijk-
heidsleer). 
Aanleiding en doe!: In de nota 
Dwang en drang in de hulpver-
lening aan verslaafden (WVC en 
Justitie, 1988) wordt gesteld dat er 
altijd mensen met verslavingspro-
blemen 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 
preventie zou het daarom 
wenselijk zijn wanneer drugver-
slaafden tijdens hun detentiepe-
riodes niet alleen op een eventuele 
behandeling, maar ook op een 
mogelijk spontaan herstel zouden 
kunnen worden voorbereid. Een 
van de middelen waarmee men dit 
zou kunnen trachten te bereiken, 
is het aan hen verstrekken van een 
zelfhulp-instructiepakket. 
Opzet: Het onderzoek valt in twee 
fasen uiteen. Eerst zal op basis 
van een gerichte informatie-
verzameling een voorlopige tekst 
moeten worden opgesteld en 
vervolgens zal deze tekst op haar 
bruikbaarheid dienen te worden 
getoetst. Doel van het langs deze . 
weg te ontwikkelen voorlichtings-
instrument is dus: verspreiding 
van kennis die een (gedetineerde) 
drugverslaafde van pas zal kunnen 
komen bij een poging om op eigen 
kracht te gaan ontwennen. Een 
onderwerp waaraan in dat bestek 
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zeker aandacht zal worden 
besteed, is het zelf opstellen en 
het uitvoeren van een met de 
eigen mogelijkheden rekening 
houdend zelfcontrole-programm a. 

81 
Strategiebn van misdaadbe-
strijding in de 19e en 20e eeuw — 
vooronderzoek 
prof mr. S. Faber, dr. S. van 
Ruller 

Supervisie: prof. mr . T.M. 
Schalken (Vrije Universiteit 
Amsterdam, Instituut voor crimi-
nologie en rechtssociologie). 
Achtergrond: Sinds ongeveer 1970 
wordt de Nederlandse samen-
!eying steeds dringender gecon-
fronteerd met problemen van 
criminaliteit en rechtshandhaving. 
In historisch perspectief kunnen 
wij spreken van een toename van 
massaal gepleegde, relatief lichte 
criminaliteit terwij1 op het gebied 
van de zware criminaliteit een 
verhoogde organisatiegraad en 
internationalisering kan worden 
geconstateerd. De ontwikkeling 
van het strafrecht heeft geen 
gelijke tred gehouden met deze 
groei van criminaliteitsproblemen. 
Daarnaast is de altijd in het straf-
recht aanwezige spanning tussen 
waarde- en doelorientatie (rechts-
bescherming versus instrumenta-
lisme) in een nieuwe fase 
gekomen. In enkele rapporten 
Samenleving en criminalbeit en 
Rechtshandhaving worden aanbe-
velingen gedaan om de gesigna-
leerde problemen tegemoet te 
treden. Deze rapportages zijn 
tekenend voor de tendensen die 
zich in de jaren zeventig en tachtig 
zijn gaan aftekenen: nadruk op 
bedrijfsmatigheid en centrale 
sturing van het strafrechtelijk 
vervolgen en nadruk op 
bestuurlijke preventie. 
Vraagstelling: De vraag luidt 
welke probleemanalyses en 
misdaadbestrijdingsstrategiebn er 

in het verleden (sinds ongeveer 
1800) zijn gehanteerd (geplaatst 
tegen de achtergrond van het 
spanningsveld van rechtsbe-
schenning en instrumentalisme). 
Opzet: Gezien de aard van het 
onderwerp nil het onderzoek 
geheel bestaan uit bestudering van 
publikaties en archivalia. 

82 
Posities, houdingen en perspec-
tieven van probleemjongeren 
drs. H.B. Ferwerda 

Supervisie: dr. F.P.H. Dijksterhuis 
en dr. J.A. Nijboer (Rijksuniver-
siteit Groningen, Vakgroep crimi-
nologie). 
Achtergrond: Dit onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekpro-
gramma 'Onderwijs en delin-
quentie', waarin centraal staat de 
algemene vraag naar de aard van 
de reeds aangetoonde relatie 
tussen functioneren op school en 
vertonen van delinquent gedrag. 
Ter beantwoording daarvan is 
longitudinaal onderzoek nodig. 
Opzet: Uit het longitudinale 
onderzoelcspanel 'Onderwijs en 
Delinquentie' dat 500 leerlingen 
omvat, is een deelpanel van 78 
jongens met school- en opvoe-
dingsproblemen geselecteerd. Dit 
panel worth gedurende drie jaar 
jaarlijks via diepte-interviews 
gevolgd, teneinde de levensge-
schiedenissen van de deelgenoten 
in kaart te brengen. Als onderdeel 
van het hoofdpanel komen van 
deze geselecteerde probleem-
jongens ook kwantitatieve 
gegevens boven tafel waardoor 
vergelijking met bun leeftijdsge-
noten mogelijk blijft. 
Publikatievorm: Er is een verslag 
gepubliceerd naar aanleiding van 
de eerste ronde (RUG, 1988) en 
de tweede ronde (RUG, 1989). 
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83 
De betekenis van rechtsverge-
lijking voor de wetgeving 
mr. drs. N.A. Florijn 

Onderzoeksinstelling: Katholieke 
Universiteit Brabant, Vakgroep 
Staatsrecht, bestuursrecht en 
bestuurskunde. 
Promotor: prof. dr. J.H. van 
Kreveld. 
Doe!: Reeds Lang wordt bij de 
opstelling van wetten gebruik 
gemaakt van buitenlandse 
ervaringen, zonder dat men 
precies weet hoe dat precies zou 
kunnen. Dit onderzoek poogt aan 
te geven het nut van rechtsverge-
hiking in het wetgevingsproces, de 
methode voor het rechtsverge-
lijkend onderzoek, en het gebruik 
van de onderzoeksresultaten bij de 
inrichting van een wet. De 
bedoeling is om rechtstheoretische 
uitgangspunten uiteindelijk te 
vertalen in aanbevelingen voor het 
wetgevingsbeleid. 
Opzet: Het onderzoek betreft 
voornamelijk een literatuurstudie. 
Daarnaast worden enkele wetge-
vingsprojecten waarbij rechtsver-
gelijking gebruikt werd bestu-
deerd. 
Einddatum: Oktober 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

84 
Maatschappelijke context eutha-
nasiebeSlissingen 
drs. E.G.A. Hekman 

Supervisie: prof. J. Griffiths 
(Rijksuniversiteit Groningen, 
Vakgroep rechtsfilosofie en rechts-
sociologie). 
Het betreft hier de toezegging 
voor een deelsubsidie t.a.v. een 
onderzoek waarvan de startdatum 
volgens de aanvankelijke departe-
mentale wens zou komen te liggen 
na de totstandkoming van de 
nieuwe wettelijke regeling inzake 
euthanasie. I.v.m. het voornemen 
van de huidige minister van 
Justitie om in het kader van de 

activiteiten van de door hem 
ingestelde Commissie Remmelink, 
eerst een onderzoek terzake de 
euthanasiepraktijk in te doen 
stellen alvorens tot nieuwe 
wetgeving te komen, is de wens 
m.b.t de startdatum van het onder-
havige onderzoek vervallen 
verklaard. 
Doe!: Recentelijk werd in een 
overzicht van de maatschappelijke 
discussie over euthanasie gecon-
stateerd dat er nauwelijks 
betrouwbare gegevens beschikbaar 
zijn m.b.t. de sociale context 
waarbinnen euthanasie-beslis-
singen genomen worden. Over de 
betrokken actoren, de aard van 
hun onderlinge relaties, de aard 
van de beslissingsstructuren, de 
heersende normen en andere voor 
de beslissingen relevante 
omgevingsfactoren is weinig 
bekend. Uit de theoretisch 
literatuur valt evenwel af te leiden 
dat juist deze sociale context van 
essentieel belang is voor de beslis-
singen die worden genomen en in 
hoge mate bepalend is voor de , 
sociale werking — de effectiviteit — 
van rechtsnormen t.a.v. eutha-
nasie. Het doel van dit onderzoek 
is in deze leemte te voorzien. 
Definitie: Euthanasie wordt hier 
gedefinieerd als doding op 
verzoek, dan wel het door een 
medisch hulpverlener verschaffen 
van hulp bij zelfdoding (waarbij, 
vanwege de grote verwantschap, 
ook de gevallen van het staken 
dan wel het niet initieren van een 
behandeling op verzoek van de 
patient wordt begrepen). 
Theoretisch kader: Dit onderzoek 
gaat uit van de rechtssociologische 
theorie m.b.t. de `sociale werking 
van het recht', waarbij als analy-
tisch kader wordt gehanteerd het 
begrip 'semi-autonoom sociaal 
veld', dat stoelt op het inzicht dat 
wetgeving slechts in beperkte mate 
directe invloed uitoefent op het 
gedrag van burgers. Wetsregels 

EWB 	 29 



worden binnen de bedoelde 
velden waarin handelende burgers 
zich bevinden verdisconteerden 
getransformeerd, zodat de normen 
en procedures die het gedrag 
bepalen veelal geheel anders 
luiden dan door de wetgever werd 
beoogd. Aansluitend wordt 
gebruik gemaakt van ideeen uit de 
beslissingstheorie. 
Opzet: Het onderzoeksgebied 
wordt beperkt tot de stad 
Groningen en de regio er omheen. 
Een landelijke steekproef wordt 
onnodig geacht aangezien het bij 
dit onderzoek gaat om het 
opsporen van de van belang 
zijnde kenmerken van de sociale 
context en het verkrijgen van 
inzicht in de invloed daarvan op 
de beslissingsprocessen, het betreft 
een verkenning in de diepte. Dit 
laatste vormt in engere zin 
overigens de derde fase van het 
onderzoek, vooraf gaan eerst een 
initiele en een systematische 
terreinverkenning als onderzoeks-
fasen. Aan de hand van de kennis 
die in fase I - via vrije interviews 
met sleutelfiguren uit de eerst nog 
te inventariseren beroepshalve bij 
euthanasie betrokkenen - is 
opgedaan, zal in fase 2 met een 
zoveel mogelijk representatieve 
steekproef van alle soorten 
relevante beroepshalve betrok-
kenen 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. 

85 
Psychische nood bij slachtoffers 
van misdrijven 
Onderzoeker: vacature 

Onderzoeksinstelling: Vrije Univer- 

siteit Amsterdam, Vakgroep 
sociale psychologie: dr. mr . F.W. 
Winkel (projectleider m.m.v. prof. 
dr. G.R. Semin, drs. A. Vrij). 
Doel/opzet: Aansluitend op het 
schokverwerkingsmodel van 
winkel en Steinmetz (1990) wordt 
getracht d.m.v. empirisch 
onderzoek inzicht te verwerven in 
het (temporele) verloop van het 
psychologisch verwerkingsproces 
(criterium) bij slachtoffers van 
misdrijven. Aandacht wordt 
geschonken aan drie groepen van 
predictor-variabelen, namelijk 
pre-victimisatie, victimisatie- en 
post-victimisatiekenmerken. Wat 
de pre-victimisatiekenmerken 
betreft word de aandacht toege-
spitst op de volgende psycholo-
gische variabelen: stressbesten-
digheid (hardiness), relatief 
stabiele attributie-stijlen, de 
sterkte van `rechtvaardige wereld-
cognities', en het pre-victimisatie-
stress niveau (de perceptie van het 
afgelopen jaar in o.m. emotioneel, 
psychisch en financieel opzicht; 
prior negative life events). wat de 
victimisatiekenmerken betreft 
wordt aandacht geschonken aan: 
niet-slachtoffers (baseline); slacht-
offers van vermogenscriminaliteit; 
slachtoffers van (niet seksuele) 
geweldscriminaliteit. Wat de 
post-victimisatiekenmerken betreft 
wordt de aandacht toegespitst op 
de behoefte aan sociale steun, 
zowel in praktisch, emotioneel en 
informationeel opzicht (gepercipi-
eerde sociale steun), en op de 
mate waarin in die behoefte wordt 
voorzien (verkregen sociale steun) 
door de sociale omgeving, de 
politie, bureaus voor slachtof-
ferhulp, en andere dienstverleners. 
Binnen het criterium wordt onder-
scheid gemaakt in: cognitieve 
reacties (zgn. basale cognities, 
positieve cognities, specifieke 
angstgerelateerde cognities); 
affectieve reacties (angstgevoelens 
en gevoelens van bezorgdheid 
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over criminaliteit, psychisch 
welbevinden); 'fight-flight-
responsen' (w.o. extreme bevei-
liging, extreme verdediging en 
vermijdingsgedrag); preventieve 
reacties. Uiteindelijk doel is o.m. 
om na te gaan welke combinaties 
van criteria leiden tot een psycho-
logisch verwerkingsproces dat 
`de-victimisatie'(het zich ontdoen 
van de slachtofferstatus) verge-
makkelijkt of juist tegengaat. 
Gebruik wordt gemaakt van een 
design waarin herhaalde metingen 
van belangrijke criterium-varia-
belen, en van de gepercipieerde en 
verkregen sociale ondersteuning 
zijn opgenomen. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Rapporten, weten-
schappelijke artikelen en/of 
dissertatie. 

86 
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 (Rijksuniver-
siteit Utrecht, Vakgroep Klinische 
Psychologie en Wetenschaps-
winkel 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 
verwacliten bij de relaties van 
deze persoon. Literatuur ontbreekt 
over de specifieke problematiek 
van 'achterblijvers' 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 omvang van de 
groep vermisten in Nederland, de 
duur van de vermissing, de 
geografische spreiding in 
Nederland? Verder: in hoeverre is 
er sprake van een specifieke 
problematiek (psychosociaal/ 
psychosomatisch/praktisch) onder 
de groep 'relaties van vermisten'? 
In hoeverre komt 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 district-
bureaus van de rijkspolitie in 
Nederland. Afnemen van gestruc-
tureerde enquetes onder relaties 
van vermiste personen. 

87 
Buurtpreventie 
dr. M. Junger 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoek voor de Directie 
Criminaliteitspreventie van het 
Ministerie van Justitie i.s.m. 
Bureau Criminaliteitspreventie. 
Doe!: Effectevaluatie van de 
projecten 'Criminaliteitspreventie 
via buurtbeheer'. Er zijn in totaal 
17 projecten in 12 gemeenten. Er 
komt een globale evaluatie over 
de ontwikkeling van de crimina-
liteit in de 12 gemeenten en een 
meer diepgaande evaluatie in 
Amsterdam, Arnhem en 
Eindhoven. 
Opzet: Panelonderzoek: twee maal 
slachtofferenquete in de drie 
gemeenten waar uitvoeriger 
onderzoek wordt verricht. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Twee rapporten. 

88 
Fries taalgebruik in het rechts-
verkeer 
drs. P.M. de Klaver 

Begeleiding: drs. D. Gorter en drs. 
J.G. van Rijn. 
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Onderzoeksinstelling: Het 
onderzoek wordt, op verzoek van 
de Rijkscommissie Friese taal, 
uitgevoerd door de vakgroep 
sociale wetenschappen van de 
Fryske Akademy in Leeuwarden. 
Opdrachtgever is het Ministerie 
van Justitie. 
Doe!: De Rijkscommissie Friese 
taal heeft tot taak de minister van 
Justitie en de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken te adviseren 
inzake 'de mogelijkheden tot het 
geven van een ruimere toepassing 
aan het gebruik van de Friese taal 
in het rechtsverkeer'. Om deze 
taak naar behoren uit te kunnen 
voeren acht de commissie het 
noodzakelijk een gedegen inzicht 
te krijgen in het feitelijke gebruik 
van de Friese taal in het rechts-
verkeer. De Fryske Akademy 
onderzoekt in hoeverre de 
juridische beroepsbeoefenaren in 
de provincie Friesland de Friese 
taal (passief en actief) beheersen, 
in welke mate deze taal in het 
rechtsverkeer wordt gebezigd en 
hoe men binnen de beroepsgroep 
tegen het Fries als rechtstaal 
aankijkt. 
Opzet: Het onderzoek is empirisch 
van opzet. Er wordt een 
schriftelijke enquete gehouden 
onder juridische beroepsbeoefe-
naren in de provincie Friesland. 
Aangeschreven zijn onder meer de 
zittende en staande magistratuur, 
de griffie, de advocatuur, het 
notariaat en de registerhouders in 
de provincie Friesland. De 
vragenlijst heeft betrekking op 
achtergrondkenmerken, taalbe-
heersing, taalgebruik en 
taalhouding. De resultaten van de 
enquete worden statistisch 
verwerkt. Mogelijk worden op 
basis van de enqueteresultaten 
ook nog enkele diepte-interviews 
met vertegenwoordigers van 
overkoepelen de organisaties 
gehouden. 
Einddatum: 15 oktober 1991. 

Publikatievorm: Eindrapport aan 
de Rijkscommissie Friese taal. Na 
openbaarmaking van de onder-
zoeksresultaten in het advies van 
de Rijkscommissie zullen de 
verzamelde onderzoeksgegevens 
mogelijk worden gebruikt voor 
verdere wetenschappelijke publi-

katies. 

89 
Dynamiek tussen drugsbe-
strijding en illegale drugshandel 
drs. D.J. Korf en drs. H.T. 
Verbraeck 

Supervisie: prof. dr. E Lissenberg. 
Samenwerkingsverband: Scientific 
analysis, San Francisco (dr. P. 
Biernacki), Rand Corp., 
Washington (dr. P. Reuter), J.W. 
Goethe Universitiit, Frankfurt 
(prof. dr. H. Hess), Erasmus 
Universiteit Rotterdam (drs. M. de 
Kort). 
Doe!: Vanuit criminologisch 
perspectief op systematische wijze 
en op basis van empirisch 
materiaal inzicht krijgen in de 
organisatie en structuur van het 
midden- en hoger niveau van de 
illegale drugshandelaar naar, in en 
vanuit Amsterdam in relatie tot 
drugsbestrijding. Het traceren van 
effecten van drugsbestrijding op 
de illegale drugshandel en vice 
versa. 
Opzet: Het hoofdonderzoek omvat 
een aantal deelonderzoeken, te 
weten: veldwerk onder en inter-
views met drugshandelaren in de 
vrije samenleving en in detentie; 
prijs-/kwaliteitsstudie naar de 
ontwikkelingen van prijs en 
kwaliteit van illegale drugs in 
Amsterdam; het volgen van 
ontwikkelingen in de Nederlandse 
drugsbestrijding, met name in 
Amsterdam. Voorafgaand aan het 
hoofdonderzoek is een uitgebreide 
literatuurstudie verricht en is een 
statistische analyse uitgevoerd op 
gegevens van de hoofdstedelijke 
Narcoticabrigade. De gegevens 
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van het hoofdonderzoek zijn 
voornamelijk kwalitatief van aard. 
Daarnaast wordt via veldon-
derzoek, de prijs-kwaliteitsstudie 
en bij de drugsbestrijders kwanti-
tatieve data verzameld, die door 
middel van multivariate 
technieken geanalyseerd zullen 
worden. 
Einddatum: Medio 1992. 
Publikatievorm: De resultaten van 
de verschillende deelstudies zullen 
worden samengevat in een 
eindrapport. Daarnaast zullen 
tussentijds artikelen in (interna-
tionale) vaktijdschriften gepubli-
ceerd worden. 

90 
Geweld en eerste hulp in een 
aantal Europese steden 
drs. H. Kosec, dr. P. Kapteyn • 

Onderzoeksinstelling: Universiteit 
van Amsterdam, Sociologisch 
instituut. 
Doe!: Het aantal slachtoffers van 
geweld dat zich aandient bij eerste 
hulpposten wordt opgevat als een 
indicatie voor de aard en het 
niveau van geweld in de samenle-
vingseenheid waartoe die post 
behoort — buurt, stad, regio, land. 
Opzet: De bij eerste hulpposten 
verzamelde gegevens zullen 
worden vergeleken met andere 
soortgelijke gegevens als gezond-
heidsstatistieken, slachtofferon-
derzoek en politiestatistieken. Het 
onderzoek is opgezet als een 
toetsing van de theorie dat de 
Nederlandse samenleving — en 
ook de Deense — zich onder-
scheidt van de meeste andere 
staatssamenlevingen in Europa 
door een positieve vicieuze cirkel 
tussen enerzijds een terughou-
dende repressie van de kant van 
de autoriteiten en anderzijds een 
relatief laag geweldsniveau bij de 
bevolking in het algemeen. Dit 
positief verband zou op zijn beurt 
samenhangen met relatief geringe 
machtsverschillen en een relatief 

hoog niveau van wederzijdse 
identificatie van deze staatssamen-
leving. 
Einddatum: 1-10-1991. 
Publikatievorm: Rapport, artikel in 
het Amsterdams sociologisch 
tildschrifi en later als deel van een 
boek over 'Nationale civilisaties 
en Europese integratie'. 

91 
Gedwongen opneming in een 
psychiatrische inrichting 
mr. dr. J. Legemaate 

Doe!: Het krijgen van inzicht, 
d.m.v. rechtsvergelijking, in de 
ontwikkeling op Europees niveau 
ten aanzien van de gedwongen 
opneming in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Het beoordelen van de 
Nederlandse (ontwerp)wetgeving 
in het licht van deze ontwikke-
lingen. 
Opzet: Analyse literatuur en 
wetgeving. 
Einddatum: Najaar 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

92 
Medische beslissingen rond het 
levenseinde 
prof dr. P.J. van der Maas 
(projectleider), J.J.M. van Delden 
(arts, projectcoOrdinator), drs. L. 
Pijnenborg (projectcoordinator) 

Onderzoeksinstelling: Instituut 
Maatschappelijke Gezond-
heidszorg van de faculteit der 
Geneeskunde en Gezondheidswe-
tenschappen van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam, 
alsmede Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Doe!: Het Instituut Maatschap-
pelijke Gezondheidszorg heeft van 
de door de regering aangestelde 
commissie Remmelink de 
opdracht gekregen in samen-
werking met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek wetenschap-
pelijk onderzoek te doen naar en 
te rapporteren over de stand van 
zaken met betrekking tot de 

EWB 	 33 



praktijk van handelen of nalaten 
door een arts dat tot doel heeft het 
levenseinde van een patient te 
bespoedigen, al dan niet op diens 
uitdrukkelijk verzoek. De 
doelstelling van het onderzoek is 
te komen tot een verantwoorde 
schatting van het aantal gevallen 
van euthanasie (levensbeeindigend 
handelen op verzoek) en van het 
bewust levensbeeindigend 
handelen of nalaten niet op 
verzoek, in de medisch praktijk. 
Onderzocht is wat de kenmerken 
zijn van de personen bij wie 
euthanasic dan wel levensbeein-
diging niet op verzoek plaats-
vindt ; wat de kenmerken van de 
daarbij betrokken artsen zijn en 
wat de kenmerken van de daarbij 
in het geding zijnde beslissingssi-
tuaties zijn. Daarnaast is onder-
zocht in hoeverre artsen bekend 
zijn met zorgvuldigheidseisen ten 
aanzien van de besluitvorming 
inzake euthanasie en zo ja, of en 
hoe die in de praktijk warden 
gehanteerd. Tenslotte is onder-
zocht onder welke voorwaarden 
artsen naar waarheid zullen willen 
melden dat er sprake is geweest 
van euthanasie dan wel van 
bewust levensbeeindiging niet op 
verzoek. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
drie deelprojecten. Retrospectief 
onderzoek: 400 artsen (150 
huisartsen, 50 verpleeghuisartsen 
en 200 specialisten) zijn geinter-
viewd. Prospectief onderzoek: 
dezelfde groep artsen is ook 
gevraagd om gedurende een half 
jaar van alle sterfgevallen waar zij 
als behandelend arts bij zijn 
betrokken, een klein aantal 
kerngegevens vast te leggen. Om 
de kwantitatieve basis van het 
onderzoek te versterken, is naast 
een steekproef van artsen ook een 
steekproef van individuele sterfge-
vallen getrokken. De basis voor 
deze steekproef is gevormd door 
het doodsoorzakenbestand van het 
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CBS. Dit deel van het onderzoek 
wordt uitgevoerd door het CBS. 
Einddatum: Medio september 
1991. 
Publikatievorm: Het rapport worth 
uitgegeven door de staatsuit-
geverij, daarnaast zullen publi-
katies verschijnen in wetenschap-
pelijke tijdschriften. 

93 
Wendingen in de levensloop 
prof dr. W. Meeus, prof dr. H. 't 
Hart, dr. M. de Goede, dr. G. 
Maassen, dr. Q. Raaijmakers, dr. 
E Spruijt 

Onderzoeksinstelling: Het 
WIL-project wordt uitgevoerd op 
de Vakgroep Ontwikkeling en 
Socialisatie, Rijksuniversiteit 
Utrecht. 
Doe!: Het WIL-project is een 
panelstudie waarin jongeren en 
hun ouders op een groot aantal 
levensterreinen (school, beroep, 
primaire relaties, gezinsvorming) 
worden gevolgd. Het Ministerie 
van Justitie subsidieert met name 
deelproject IV van het 
WIL-project: regeloverschrijdend 
gedrag, criminaliteit en 
levensloop. In dit project wordt de 
sociale controletheorie voor 
verklaring van jeugdcriminaliteit 
longitudinaal getoetst. 
Opzet: Empirisch onderzoek; het 
betreft een panelstudie met een 
cross-sequentieel design. 
Populatie: 3556 jongeren van 
12-24 jaar en een van hun ouders. 
Methode: via de gebruikelijke 
statistische programmatuur. Aard 
van het onderzoeksmateriaal: 
SSPS systemfiles. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertaties, 
boeken, rapporten en tijdschriftar-
tikelen. 



94 
De praktijk van kop-staartvon-
nissen in Nederland 
mr. P.A.M. Mevis 

Samenwerkingsverband: een deel 
van het onderzoek wordt binnen 
een organisatorisch samenwer-
kingsverband uitgevoerd door het 
Instituut voor Toegepaste Sociale 
wetenschappen (ITS) van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
verschillende varianten van 
kop-staartvonnissen die door de 
strafrechters gebruikt worden. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
het door middel van interviews 
verzamelen van gegevens over de 
verschillende varianten van 
kop-staartvonnissen die door de 
diverse strafrechters gebruikt 
worden. De uitkomsten worden 
met elkaar vergeleken, getoetst 
aan bestaande wettelijke regels 
dienaangaande en in verband 
gebracht met het reeds bij de 
Staten-Generaal aanhangige 
wetsvoorstel 19.488. Ook 
ervaringen van veroordeelden 
zullen in het onderzoek worden 
betrokken. Een en ander t.b.v. de 
Commissie Herijking Wetboek 
van Strafvordering met het oog op 
het door haar over genoemd 
wetsvoorstel uit te brengen advies. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Rapport aan de 
Commissie Herijking Wetboek 
van Strafvordering. 

95 
Kindermishandeling en justitie; 
de strafrechtelijke en civielrech-
telijke afhandeling van zaken van 
lichamelijke en seksuele kinder-
mishandeling 
mr. drs. A.J. van Montfoort 
(projectleider) en drs. C. van Dis 
(adjunctonderzoeker) 

Onderzoeksinstelling: Vrije Univer-
siteit Amsterdam, juridische 
faculteit. 
Supervisie: prof. dr. J.E. Doek en 

prof. dr. H.E.M. Baartman. 
Doe!: Inzicht verschaffen in de 
justitiele interventies bij 
(vermoedens van) kindermishan-
deling in Nederland, zowel de 
kenmerken van de gemelde zaken 
als de patronen van afhandeling 
en de factoren die de beslissingen 
(wel of niet een maatregel. etc.) 
beInvloeden. Inventariseren van 
knelpunten en formuleren van 
aanbevelingen, zowel t.a.v. afhan-
deling van zaken in de praktijk als 
t.a.v. het (overheids)beleid op dit 
punt. 
Opzet: Analyse van ruim 1000 
dossiers van Raden en een groot 
aantal meldingen bij de politie. 
Daarnaast literatuurstudie, inter-
views met medewerkers en op 
beperkte schaal prospectief 
onderzoek van nieuw binnenge-
komen zaken. Populatie omvat 
alle meldingen bij politie en 
Raden; onderzocht wordt een 
steekproef van meldingen bij drie 
Raden, drie korpsen Rijkspolitie 
en drie korpsen Gemeentepolitie. 
Dataverwerking voor de kwantita-
tieve gegevens met behulp van 
SSPS: Kwalitatief aan de hand 
van hypothesen over zich 
voordoende patronen van afhan-
deling en over mogelijke 
knelpunten. 
Einddatum: Medio 1993. 
Publikatievorm: Boek, artikelen in 
vaktijdschriften. 

96 
De parlementaire behandeling 
van de formele wet in rechtsver-
gelijkend perspectief 
mr. drs. M.N.H. van der Nat 

Promotor: prof. mr . C.A.J.M. 
Kortmann, Katholieke Univer-
siteit Nijmegen. 
Doe!: Het object van het 
onderzoek is de wijze waarop de 
parlementen van Nederland, 
Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk de formele wetten 
behandelen. Mede gezien de 
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veelgehoorde klachten over de 
kwaliteit en traagheid van de 
wetgeving worden kwesties 
nagegaan als: welke bevoegd-
heden bezitten de parlementen? 
Maken zij van deze bevoegdheden 
gebruik? Hoe snel werken zij? 
Welke is de rol van de vaste en 
bijzondere commissies? wordt 
`kapot-amenderen' tegengegaan? 
Bestaan er waarborgen voor de 
kwaliteit en snelheid van de 
wetgeving? 
Opzet: Het onderzoek zal worden 
gedaan aan de hand van litera-
tuurstudie en vragenlijsten en 
vraaggesprekken. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

97 
Motieven voor migratie naar 
Nederland 
drs. T. PolitnE 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
Algemene Sociale Weten-
schappen, Rijksuniversiteit 
Utrecht (prof. dr. H.B. Entzinger). 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de besluitvorming omtrent 
eventuele migratie naar Nederland 
onder Surinaamse bosnegers in 
Frans Guyana. 
Opzet:Onder de uit Suriname 
gevluchte bosnegergemeenschap 
in Frans Guyana worden 100 
half-gestructureerde interviews 
gehouden met het doe! een 
(eerste) indruk te krijgen van de 
factoren en aspecten die een rol 
spelen bij het besluit vanuit Frans 
Guyana al dan niet naar 
Nederland te emigreren. 
Einddatum: 31 december 1991. 
Publikatievorm: Rapport en een of 
meer artikelen. 

98 
Reclassering in Nederland, 
1823-heden 
drs. R.J.M. Ros 

Supervisie: prof. dr. A.H. Huussen 
(Rijksuniversiteit Groningen, 

99 
Aspecten van voorwaardelijk 
straffen 
mr. dr. HI. Sagel-Grande met 
medewerking van drs. P.C. 
Plaizier, J. van Kesteren en 
studenten differentiatiefase, 
alsmede Wang Xuepei, 
Chongqing, China 

Doe!: Onderzoek near de 
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Instituut voor geschiedenis), prof. 
mr. S. Faber (Vrije universiteit 
Amsterdam, Faculteit der rechts-
geleerdheid) en mr. A.G. Bosch 
(Hoofd-officier van justitie te 
Leeuwarden). Medesubsidienten 
zijn de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen en het 
Koningin Juliana Fonds. 
Doe!: hit vooronderzoek kwam 
onder andere naar voren dat de 
behandeling van de delinquent 
gedurende de negentiende en 
twintigste eeuw in Nederland een 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
De reclassering, so werd duidelijk, 
heeft daarin een belangrijke rol 
gespeeld. De vraag is alleen: wat 
was en is die rol precies? Wat was 
en wat is de maatschappelijke 
relevantie van de reclassering in 
de periode I823-heden? Urn 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-reclas-
sering; de verzuiling in de reclas-
sering ; motieven van de reclas-
sering/reclasseerders; de sociale 
status van de reclasseerders; de 
contacten van de reclasseringsor-
ganisaties met het buitenland. 
Opzet: Het onderzoek zal naast 
literatuur-studie zich vooral 
richten op het napluizen van 
archieven. 



wettelijke regeling en praktische 
toepassing van voorwaardelijke 
straffen in vergelijking met 
verschillende Europese landen en 
Oostaziatische staten met het doel 
tot een effectievere toepassing van 
voorwaardelijke straffen bij te 
dragen, die een verdere beperking 
van de vrijheidsstraf mogelijk 
maken. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
onderzoek naar wetten en interne 
richtlijnen in het buitenland, 
dossieronderzoek bij de recht-
banken Den Bosch, Den Haag en 
Leeuwarden, onderzoek naar 
reclasseringsprojecten in verband 
met voorwaardelijke straffen. 
Einddatum: Voorlopig 
doorlopend. 
Publikatievorm: Artikelen (reeds 
vier gepubliceerd) en doctoraals-
cripties. 

100 
Beginselen interregionaal straf-
recht 
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 overschrij-
dende criminaliteit (drugs, 
fraude). 
Vraagstelling: In welk opzicht is 
het wettelijk kader voor de diverse 
beslissingen die door politie, 
Openbaar Ministerie, rechter en 
administratie worden genomen 
ontoereikend? Verdient het aanbe-
veling tot regeling bij Rijkswet te 
komen en hoe zou die kunnen 
worden ingericht? 
Opzet: Inventarisatie en analyse 
van de (ongepubliceerde) 
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. Bestu-
dering van het bestaande 
wettelijke instrumentarium en de 
ter zake doende internationale 
verdragen. 

101 
De criminalistische bewijskracht 
van de sorteerproef met de 
speurhond 
drs. G.A.A. Schoon 

Promotor: prof. dr. E.R. 
Groeneveld (Vakgroep Strafrech-
telijke Vakken Afdeling Crimina-
listiek, RU Leiden); supervisoren: 
prof. dr. A.D.F. Addink en prof. 
dr. P. Sevenster (Subfaculteit 
Biologie, RU Leiden). 
Doe!: De sorteerproef wordt 
gebruikt om aan de hand van een 
door een dader achtergelaten 
geurspoor uit een verzameling van 
menselijke geuren een relatie te 
leggen tussen het uitgangsgeur-
spoor en een verdachte. Het 
onderzoek heeft tot doe!: de 
conditioneringsproef sec te analy-
seren en een wetenschappelijke 
onderbouwing te geven; de 
grenzen waarbinnen deze proef 
met een bepaalde mate van 
zekerheid valt uit te voeren, te 
bestuderen. Dit moet leiden tot 
een conclusie met betrekking tot 
de criminalistische bewijskracht 
van de sorteerproef. 
Opzet: Het onderzoek zal uitge-
voerd worden met circa 15 
honden die in de praktijk 
werkzaam zijn. De te onderzoeken 
variabelen worden bepaald en 
gedirigeerd door praktijksituaties 
en vragen die daarover in de 
rechtzaal gesteld worden. Door 
middel van variatie in de uit te 
voeren sorteerproeven zullen 
variabelen apart en in hun onder-
linge samenhang getoetst worden. 
Einddatum: Juni 1995. 
Publikatievorm: Publikaties in 
vaktijdschriften, dissertatie. 
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102 
Alcohol en geweld-project 'De 
doelgroep' 
El Sits 

Onderzoelcsinstelling: I en 0 
gemeente Enschede. 
Doe!: Vaststellen van de omvang 
van de doelgroep die zich 
schuldig maakte aan geweldsde-
licten in combinatie met alcohol-
gebruik binnen het arrondis-
sement Almelo. 
Opzet: Dossieronderzoek 
(processen-verbaal) over het jaar 
1990. Dataverwerking geschiedt 
met SSPS. De onderzoekspopu-
latie is het arrondissement 
Almelo. 
Einddatum: Maart 1991. 
Publikatievorm: Rapport (zie titel 
onderzoek) in zeer beperkte 
oplage. 

103 
Rapport betreffende de onder-
zoekbaarbeid van psychische 
geyolgen yoor KID-kinderen om 
geen toegang tot hun afstam-
mingsgegevens te hebben 
dr. EM.E. Slijper, prof dr. EC. 
Verhuhl 

Onderzoeksinstelling: Erasmus 
Universiteit Rotterdam, afdeling 
kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Doe!: Vooronderzoek naar de 
mogelijkheden tot en conse-
quenties van een onderzoek naar 
de gevolgen die het voor kinderen 
kan hebben om geen toegang te 
hebben tot hun afstammingsge-
gevens. 
Opzet: het betreft een vooron-
derzoek dat heeft bestaan uit: een 
literatuuronderzoek naar 
onderzoek betreffende psychische 
gevolgen voor kinderen om niet 
voorgelicht te warden over de 
verwekkingsstatus, te leven met 
het anoniem zijn van de donor; 
een opinie-onderzoek bij personen 
die met de medisch technische, 
psychologische en ethische 

aspecten van KID te maken 
hebben. 
Einddatum: Februari 1991. 
Publikatievorm: Onbekend; het 
rapport is nog in behandeling bij 
de Minister van Justitie. 

104 
Richtlijnen fraude sociale 
zekerheid 
P.C. Stal, 	Woldringh, A.G.P. 
van Ruth 

Onderzoelcsinstelling: lnstituut 
voor Toegepaste Sociale Weten-
schappen (ITS). 
Doel: Op 1 juni 1989 werden 
nieuwe, door de vergadering van 
p.g.'s vastgestelde, richtlijnen 
sociale zekerheidsfraude van 
kracht. In deze richtlijnen worth 
uitgewerkt in welke gevallen en op 
welke wijze de strafrechtelijke 
reactie op het handhavingsbeleid 
van de uitvoeringsorganen dient 
aan te sluiten. Doel van het 
onderzoek is de werking in de 
praktijk van de richtlijnen te 
evalueren: wordt er van de richt-
lijnen afgeweken? Zo ja, wat is de 
aard van de afwijkingen en wat 
zijn de achtergronden van de 
afwijkingen? 
Opzet: Elet onderzoek beperkt zich 
tot zeven arrondissementen. In 
een eerste, kwantitatieve, fase van 
het onderzoek zullen bij uitvoe-
ringsorganen (gemeentelijke 
sociale diensten en bedrijfsvereni-
gingen) dossiers van fraudege-
vallen worden bestudeerd aan de 
hand van een voorgestructureerd 
onderzoeksprotocol. Gevallen 
waarvan aangifte is gedaan zullen 
verder bij de betreffende 
pakketten worden gevolgd. De 
gegevens zullen worden geanaly-
seerd m.b.v. SSPS-X. In een 
tweede fase zal nadere informatie 
warden verzameld over de achter-
gronden van de afwijkingen, 
voornamelijk d.m.v. gesprekken 
met een selectie van betrokkenen. 
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Ten behoeve van de verwerking 
van de gegevens zullen methoden 
van kwalitatieve data-analyse 
worden gehanteerd. 
Einddatum:Januari 1992. 
Publikatievorm: Rapport. 

105 
De effectiviteit van handhavings-
systemen 
mr. WA. Swildens 

Promotoren: prof. mr. M. 
Scheltema en prof. dr. M. 
Herwijer. 
Doe!: Tot medio 1992 bestaan in 
Nederland drie verschillende 
systemen voor de handhaving van 
lichte verkeersovertredingen naast 
elkaar. In het onderzoek worden 
deze systemen met elkaar verge-
leken met als doel generali-
seerbare uitspraken te kunnen 
doen over de effectiviteit van 
handhavingssystemen. Deelvragen 
van het onderzoek zijn gericht op 
de duidelijkheid die de burger 
heeft over het handhavingssysteem 
en de geloofwaardigheid van dat 
systeem in zijn ogen. Het 
perspectief van de burger op een 
systeem van handhaving staat dus 
centraal. 
Opzet: Het onderzoek concentreert 
zich op bestudering van de 
handhaving van de parkeerorde in 
gemeenten. Het bestaat uit een 
voor- en navergelijking in twee 
gemeenten; een gemeente die van 
het strafrechtelijke systeem 
overgaat op het handhavings-
systeem van de Wet Mulder en 
een gemeente die overgaat op 
gefiscaliseerde afdoening van 
overtredingen. Achtereenvolgens 
bestaat het onderzoek uit een 
literatuurstudie, case-study bij 
geselecteerde gemeenten en 
enquete-onderzoek onder automo-
bilisten. 
Einddatum: 31 juli 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

EWB 

106 
(Dossier)onderzoek technische 
sepots arrondissement Almelo 
1989 
mr. N. van Veen 

Samenwerkingsverband: 
CDWO/WODC (M. Kommer). 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de oorza(a)k(en) van het - ook 
landelijk gezien - hoge percentage 
technische sepots in het arrondis-
sement Almelo (in 1989: 17,9% 
van het totaal aantal afdoeningen 
door OM en rechter). 
Opzet: Eerste analyse a.d.h.v. 
Gouden-Deltagegevens heeft 
plaatsgevonden. Gebleken is 
onder meer dat de zaken uit de 
drie grote steden binnen het 
arrondissement relatief vaker 
eindigen in een technisch sepot 
dan die uit de overige gemeenten. 
Dossieronderzoek van in principe 
alle zaken uit de drie grote steden, 
die zijn geeindigd in een technisch 
sepot. 
Einddatum: 1991. 

107 
Computerhulp bij wetgeving 
drs. W. Voermans 

Onderzoeksbegeleiding: mr. R.M. 
van Male (Katholieke Universiteit 
Brabant), drs. Ph. Eijlander 
(Katholieke Universiteit Brabant/ 
Ministerie van Justitie). 
Doe!: Onderzoeken of binnen de 
wetgeving - als normensysteem, 
c.q. het wetgevingsproces - als 
genormeerde besluitvormingspro-
cedure gericht op het totstand-
brengen van wetgeving - 
elementen onderscheiden kunnen 
worden die een aanknopingspunt 
bieden voor automatisering; 
onderzoeken of de Aanwijzingen 
voor de regelgevifig - op grond 
van een functionele onderver-
deling binnen deze aanwijzingen - 
met deze elementen in verbinding 
kunnen worden gebracht; onder-
zoeken of deze verbinding - naar 
voorlopig oordeel - tot stand kan 
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worden gebracht in de technische 
context van een softwaresysteem 
dat de wetgevingsambtenaar ten 
dienste staat bij het proces van 
wetgeving, c.q. het bewaken van 
de kwaliteit van wetgeving. 
Opzet: Literatuuronderzoek, verge-
lijkend onderzoek tussen rechtsin-
formaticatoepassingen. 
Einddatum:Januari 1992. 
Publikatievorm: Rapport van het 
uitgevoerde onderzoek/mogelijk 
experimenteel adviessysteem. 

108 
Straatroof in Amsterdam 
drs. G.H. Vogel 

Promotor: prof. dr. L. Brunt. 
Samenwerkingsverband: Gemeen-
tepolitie Amsterdam, de gemeente 
Amsterdam, het Openbaar Minis-
terie, het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, het Ministerie van 
Justitie en de faculteit PSCW van 
de Universiteit van Amsterdam. 
De onderzoeker is als AID 
verbonden aan het Sociologisch 
Instituut van de faculteit PSCW 
van de Universiteit van 
Amsterdam. 
Doe!: Ondanks het feit dat de 
bestrijding van straatroof hoge 
prioriteit heeft binnen het Amster-
damse politiekorps en bij het 
openbaar ministerie is er betrek-
kelijk weinig bekend over de 
achtergronden van het 
verschijnsel. De politic in 
Amsterdam bestrijdt het delict 
straatroof, maar wil meer weten 
over de sociologische achter-
gronden van het verschijnsel en 
over de effectiviteit van het 
gevoerde beleid. Het ontbreekt in 
Nederland, in casu Amsterdam, 
aan gedetailleerd en kwalitatief 
dader- en daadgericht onderzoek 
naar straatroof. Met het voorge-
stelde onderzoek wordt gepoogd 
dit tekort weg te nemen. De 
gelegenheidstheorie wordt bier 
gehanteerd als interpretatiekader 
voor de samenhang tussen urbani- 

satie en criminaliteit, in dit geval 
tussen stedelijke gelegenheids-
structuren en straatroof. Er vindt 
een nadere toetsing plaats van de 
veronderstelde criminogene 
werking van stedelijke gelegen-
heidsstructuren. 
Opzet: Op basis van kwantitatief 
en kwalitatief materiaal wordt er 
een vergelijking gemaakt tussen 
drie stadsdelen. Het betreft bier 
twee stadsdelen met een hoge 
frequentie van straatroof 
(Binnenstad en Zuidoost) en een 
stadsdeel met een lage frequentie 
van straatroof (Noord). Voor een 
deel zal dit gebeuren aan de hand 
van kwalitatieve gegevens betref-
fende heterogeniteit, mobiliteit, 
gezinsstructuren, enz. Daarnaast is 
gekozen voor participerende 
observatie als een belangrijke 
methode van onderzoek, waarbij 
het er primair om gaat het 
vertrouwen van de straatrovers te 
winnen om hen vervolgens in 
informele situaties aan het woord 
te laten over bun activiteiten en 
op deze manier uit de eerste hand 
gegevens te verzamelen over bun 
optreden, hun achtergronden en 
bun levensstijlen. 
Einddatum: 30 november 1992. 
Publikatievorm:Artikelen, paper, 
eindrapport (als onderdeel van 
een dissertatie die november 1994 
gereed moet zijn). 

109 
Evaluatie sociale vernieuwing; de 
bestuurlijke effecten van sociale 
vernieuwing 
dr. H.C. van der Wouden 

Opdrachtgevers: De bij de sociale 
vernieuwing betrokken minis-
teries, onder coordinatie van het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
Doe!: Het onderzoeken van de 
effecten van het beleid t.a.v. 
sociale vernieuwing, zoals 
vastgelegd in de Nota sociale 
vernieu wing, het Besluit sociale 
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vernieuwing, en andere beleidsdo-
cumenten op dit terrein. Het 
onderzoek zal vooral gericht zijn 
op de bestuurlijke effecten: decen-
tralisatie, deregulering, ontko-
kering, maatwerk en vergroting 
van effectiviteit. het zal gericht 
zijn op de effecten zoals die zich 
in sociale vernieuwings-gemeenten 
voordoen en het zal de volgende 
beleidsonderwerpen omvatten: 
individuele trajectbenadering in 
het beleid t.a.v. werk en scholing; 
de horizontale onderwijsconve-
nanten tussen gemeenten en 
bijzonder onderwijs en hun 
effecten; gemeentelijk beleid t.a.v. 
integraal wijkbeheer (w.o. 
preventie van criminaliteit); 
gemeenten en integraal ouderen-
beleid. 
Opzet: Globale gegevens worden 
verzameld over de 37 zgn. startge-
meenten sociale vernieuwing, 
intensief evaluatie-onderzoek zal 
plaatsvinden in een selectie van 10 
gemeenten uit deze groep; de te 
verzamelen gegevens zijn kwali-
tatief en kwantitatief van aard; bij 
de gegevensverzameling is SGBO 
(onderzoeksafdeling VNG) 
betrokken. 
Einddatum: April 1994. 
Publikatie: Diverse onderzoeksrap-
porten. 
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Statistische Informatieyoorziening en 
Beleidsanalyse 

De afdeling SIBa heeft als taak de justitiele beleids-
voering met statistische informatie te ondersteunen. 
Deze taak kan worden opgevat als een permanente 
onderzoeksmatige activiteit. In dit verband worth, in 
plaats van een korte beschrijving van onderzoek, wat 
uitgebreider ingegaan op de werkzaamheden van deze 
afdeling. De ondersteuning met statistische informatie 
wordt op verschillende manieren gegeven. Ten eerste 
worden gegevens uit alle sectoren van justitie met 
elkaar in verband gebracht en samengevat in 
kerncijfers. Deze kerncijfers geven een beeld van de 
actuele stand van zaken in het justitiebedrijf. Ten 
tweede wordt een rekenmodel ontwikkeld waarmee 
simulaties kunnen worden uitgevoerd. Met een 
dergelijk instrument kan op grond van ervaringen uit 
het verleden een raming worden gegeven van hetgeen 
in de nabije toekomst te verwachten is. Ten derde 
wordt de verzamelde informatie bewerkt en op 
aanvraag aan derden geleverd. Omdat de gegevens in 
jaarreeksen voorhanden zijn, kan een beeld worden 
geschetst van de ontwikkelingen in het verleden. 

Het werk van de afdeling SIBa is gebaseerd op de 
aanwezigheid van betrouwbare, volledige en actuele 
gegevens. Om berekeningen en analyses te kunnen 
uitvoeren is een begin gemaakt met het opbouwen 
van een eigen gegevensbank, de SIBase. Het is 
ondoenlijk om alle gegevens die binnen justitie 
gecreeerd worden te verzamelen. Bovendien is het 
niet erg efficient om op verschillende plaatsen in de 
justitie-organisatie gedetailleerde gegevensverzame-
lingen op te bouwen en te onderhouden. Daarom is 
voor een aanpak gekozen, waarbij de afdeling SIBa 
eerst definieert welke groepen van gegevens in de 
SI Base moeten worden opgenomen en vervolgens met 
beheerders van gegevens binnen de sectoren 
afspraken maakt over periodieke levering. Over het 
algemeen worden de volgende soorten gegevens 
verzameld: invoergegevens, doorstroomgegevens, 
financiele gegevens en formatiegegevens. De combi-
natie daarvan levert informatie op over produktie, 
produktiviteit en produktiekosten binnen justitie. De 
SIBase bevat al een groot aantal gegevens, maar de 
verzameling is nog niet compleet. Een probleem doet 
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zich voor bij geautomatiseerde systemen die geen 
goede voorzieningen hebben om dergelijke informatie 
te leveren. 

Het rekenmodel dat door de afdeling SIBa zelf 
wordt ontwikkeld, maakt het mogelijk om scenario's 
door te rekenen. Daarbij is gekozen voor het model-
leren van de stromen van zaken door de diverse 
verwerkende instanties. Justitie is daarbij vooral 
opgevat als een organisatie die zaken verwerkt. Het 
simuleren met het model bestaat uit het veranderen 
van een aantal grootheden die de omvang en richting 
van de stromen bepalen. Met het model is het 
mogelijk om afhankelijk van het gekozen scenario 
uitspraken te doen over de gevolgen daarvan. 
Bovendien kunnen uitkomsten van verschillende 
scenario's met elkaar worden vergeleken om een 
optimaal resultaat van een voorgenomen beleidsbe-
slissing te berekenen. In de eerste versie van het 
model is gekozen voor een brede opzet: alle sectoren 
en stromen zijn vertegenwoordigd, maar nog niet erg 
gedetailleerd. Latere versies zullen meer de `diepte' 
ingaan. 

Omdat er geen andere plaats binnen justitie bestaat 
waar systematisch historische gegevens worden 
opgeslagen, neemt de afdeling SIBa een belangrijke 
plaats in wat betreft de externe informatievoor-
ziening. Wanneer sectoren zelf beschikken over een 
beleidsinformatie-afdeling worden informatiever-
zoeken van buiten naar de betreffende afdeling 
doorgewezen. In gevallen waarin dit niet het geval is, 
of wanneer juist de samenhang tussen de verschil-
lende sectoren van belang is, worden de vragen met 
behulp van de SIBase beantwoord. Daarnaast worden 
publikaties naar buiten gebracht wanneer op grond 
van de gegevens een belangrijke ontwikkeling is aan 
te wijzen. Voor nader informatie over de werkzaam-
heden van SIBa kan worden verwezen naar: A.C. 
Berghuis, P.P.M. van Hooff, Beleid en beleidsinfor-
matie, Justitiele Verkenningen, 16e jrg., nr. 8, 1990. 
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Universiteiten 

Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut 
`Bonger' 

Afgesloten onderzoek 

110 
Ontwikkelingen in gewelds- en 
vermogenscriminaliteit van 
jongeren lianaf het begin van de 
twintigste eeuw in Nederland 
my. drs. P.J.J. van Voorst 

Zie JV7, 1990, nr. 67 

Lopend onderzoek 

111 
Dynamiek tussen drugsbe-
strijding en illegale drugshandel 
drs. Di. Korf en drs. H.T. 
Verbraeck 

Supervisie: prof. dr. E Lissenberg. 
Samenwerkingsverband: Scientific 
Analysis, San Francisco (dr. P. 
Biernacki), Rand Corp., 
Washington (dr. P. Reuter), J.W. 
Goethe Universitat, Frankfurt 
(prof. dr. H. Hess), Erasmus 
Universiteit Rotterdam (drs. M. de 
Kort). 
Doe!: Vanuit criminologisch 
perspectief op systematische wijze 
en op basis van empirisch 
materiaal inzicht krijgen in de 
organisatie en structuur van het 
midden- en hoger niveau van de 
illegale drugshandelaar naar, in en 
vanuit Amsterdam in relatie tot 
drugsbestrijding. Het traceren van 
effecten van drugsbestrijding op 
de illegale drugshandel en vice 
versa. 
Opzet: Het hoofdonderzoek omvat 
een aantal deelonderzoeken, te 
weten: veldwerk onder en inter- 

views met drugshandelaren in de 
vrije samenleving en in detentie; 
prijs-/kwaliteitsstudie naar de 
ontwikkelingen van prijs en 
kwaliteit van illegale drugs in 
Amsterdam; het volgen van 
ontwikkelingen in de Nederlandse 
drugsbestrijding, met name in 
Amsterdam. Voorafgaand aan het 
hoofdonderzoek is een uitgebreide 
literatuurstudie verricht en is een 
statistische analyse uitgevoerd op 
gegevens van de hoofdstedelijke 
Narcoticabrigade. De gegevens 
van het hoofdonderzoek zijn 
voornamelijk kwalitatief van aard. 
Daarnaast wordt via veldon-
derzoek, de prijs-kwaliteitsstudie 
en bij de drugsbestrijders kwanti-
tatieve data verzameld, die door 
middel van multivariate 
technieken geanalyseerd zullen 
worden. 
Einddatum: Media 1992. . 
Publikatievorm: De resultaten van 
de verschillende deelstudies zullen 
worden samengevat in een 
eindrapport. Daarnaast zullen 
tussentijds artikelen in (Interna-
tionale) vaktfidschriften gepubli-
ceerd worden. 

112 
Misdaadverslaggeving in 
Nederland 
dr. H.J. Franke 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek is grotendeels uitge-
voerd 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 
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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 torten en te verduidelijken. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt veel aandacht besteed aan 
de relatie tussen beeldvorming en 
onrust over criminaliteit en de 
verslaggeving in kranten. Ook 
wordt nagegaan in hoeverre de 
bedoelde en onbedoelde effecten 
van misdaadverslaggeving 
verscheidene functies van het 
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 literatuur-
studie 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. 

113 
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 ontwikke- 

lingen? Verschillen deze ontwik-
kelingen binnen (en tussen) bevol-
kingsgroepen (hoger- en lager 
geplaatsten, jongeren en volwas-
senen, mannen en vrouwen)? 
Opzet: Bestudering van gerech-
telijke en politionele statistieken; 
kwalitatieve analyse (steekproefs-
gewijs) van justitiele dossiers van 
geweldszaken; bestudering van 
bronnen over gebruik van geweld 
door de overheid, zowel binnen 
het justitieel apparaat (openbare 
straffen, gevangeniswezen, behan-
deling van arrestanten) als bij de 
handhaving van de openbare orde 
(rellen, oproeren). 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Artikelen of boek. 

114 
Conflict en cooperatie in de 
rechtszaal 
dr. M.L. Komter 

Doe!: Inzicht in het verband 
tussen gangbare ideeen over het 
gebruik van fysiek geweld, de 
institutionele taken van de betrok-
kenen bij geweldszaken in de 
rechtszaal, en de taal waarmee 
deze taken worden afgehandeld. 
Probleemstelling: Statistieken of 
onderzoeksgegevens over gewelds-
misdrijven zijn niet alleen 
gebaseerd op de `werkelijkheid', 
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 rot spelen 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 
rechtszaal hebben de deelnemers, 
naast hun institutionele verplich-
tingen, te maken met een eigen 
systeem van regels, zoals beurtwis-
selings-regels en preferentieregels. 
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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 bun 
ideologische, institutionele en 
interactionele context. De keuze 
van rechtszittingen als onder-
zoeksmateriaal komt voort uit het 
idee dat ideologieen niet alleen tot 
uiting komen in de uitspraken van 
mensen, maar ook in hun activi-
teiten. Het zijn weer die activi-
teiten die bijdragen tot het 
instandhouden of veranderen van 
ideologieen. 
Opzet: Literatuurstudie, dossieron-
derzoek, bestudering van bandop-
names van zittingen over gewelds-
misdrijven. 
Einddatum:Doorlopend 
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen. 

115 
Denkbeelden van kinderen over 
misdaad en straf in interna- 
tionaal vergelijkend perspectief 
prof dr. E. Lissenberg 

Samenwerkingsverband: School of 
Criminal Justice Rutgers College, 
Newark, New Jersey, U.S.A. en 
School voor Criminologie, Katho-
lieke 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 overeen-
komsten 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 opvat-
tingen van kinderen in de jaren 
zeventig vergeleken worden met 
die in de jaren negentig. Deze 
denkbeelden worden in verband 
gebracht met de gebruikelijke 
variabelen sociaal-economische 
achtergrond, 1eeftijd en geslacht, 
maar oak met de manieren 
waarop binnen een samenleving 
wordt omgegaan met problemen 
rond misdaad en straf. 
Opzet: Literatuurstudie, vragen-
lijsten, cross-culturele analyse en 
vergelijking, secundaire analyse 
van onderzoek dat in 1973 in 
Nederland werd gedaan. 
Einddatum:Eind 1992. 
Publikatievorm: Diverse artikelen. 
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116 
Strafbaarstelling van fysiek 
geweld 
prof dr. E. Lissenberg 

Doe!: Inzicht krijgen in de vraag 
of de totstandkoming of veran-
dering van strafbaarstellingen van 
fysiek geweld kan worden 
beschouwd aIs 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) warden 
of blijven. Len machtstrijd is dan 
gevoerd om duidelijk te maken 
wat de inhoud van de moraal 
behoort te zijn en wie boven wie is 
verheven. Oak het vastleggen van 
andere stralbaarstellingen kan 
worden gezien als een 
verheffingsproces. Veel strafwet-
geving lijkt vanzelfsprekend tot 
stand gekomen; deze vanzelfspre-
kendheid worth in dit onderzoek 
geproblematiseerd in verband met 
strafbaarsteltingen van fysiek 
geweld. 
Opzet:Bronnenstudies (notulen 
commissievergaderingen, adviezen 



Raad van State, Handelingen 
Eerste en Tweede Kamer); 
commentaren en adviezen in 
vaktijdschriften; literatuurstudie. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm:Artikelen of boek. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor Strafrecht 
en Strafrechtspleging Wan 
Hamel' 

Afgesloten onderzoek 

117 
Het strafprocesrecht voor 
jeugdigen 
dr. M.J.M. Verpalen 

Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Zie JV7, 1991, nr. 73 

Lopend onderzoek 

118 
Militaire justitie (straf- en tucht-
recht) in oorlogstijd 
Coordinator: prof. mr. G.L. 
Coolen 

Doe!: Het beschrijven van het in 
oorlogstijd geldende (en eventueel 
gewenste) militair straf- en tucht-
recht. Daarbij zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaringen die bij 
de toepassing van het militair 
straf- en tuchtrecht in het verleden 
in oorlogstijd zijn opgedaan. De 
vraag die centraal staat, is of de 
knelpunten die destijds zijn gesig-
naleerd in de huidige regelgeving 
(voldoende) zijn onderkend resp. 
ondervangen. 
Probleemstelling: Vraag is of het 
thans aanwezige pakket regels met 
betrekking tot het militair straf- en 
tuchtrecht in oorlogstijd 
voldoende is. Met andere 
woorden of de militaire justitie 
ook onder de dan geldende 
bijzondere omstandigheden 

adequaat kan opereren. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikel in Militair 
Rechtelijk Tijdschrift. 

119 
Overdracht en overname van 
strafvervolging naar Nederlands 
recht 
mr. R.C.P. Haentjens 

Doe!: Beschrijving naar Neder-
lands recht van een betrekkelijk 
nieuwe vorm van internationale 
rechtshulp in strafzaken. 
Nederland is partij bij een aantal 
verdragen op dit punt. De parle-
mentaire behandeling van de 
uitvoeringswetgeving is voltooid. 
Probleemstelling: Wat zijn de 
Nederlandse uitgangspunten voor 
internationale rechtshulp in straf-
zaken? Wat zijn de uitgangs-
punten in de verdragen? Hoe 
verhoudt de (nieuwe) Nederlandse 
wetgeving zich ten opzichte van 
de verdragen? Wat zijn de normen 
waaraan de organen van de straf-
rechtspleging zich hebben te 
houden? Wat is nog te wensen? 
Opzet: Onderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis, implemen-
tatie van de verdragen, wetsge-
schiedenis, literatuur en jurispru-
dentie. 
Publikatievorm: Boek. 

120 
Massamoord en motivatie 
drs. D. W. de Mildt (A10) 

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

Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

121 
Justiz- and N.S.-Verbrechen 
prof. mr. CF. Riiter 

Doe!: Het verschaffen van inzicht 
in het wezen en de mogelijkheden 
van strafrechtelijke reacties op 
oorlogscriminaliteit en op van 
staatswege georganiseerde 
misdrijven (misdrijven tegen de 
menselijkheid). 
Opzet: Bronnenpublikatie; 
databank. 
Einddatum: 1995. 
Publikaties: Volledige, geanno-
teerde en van registers voorziene 
uitgave van de terzake van 
nationaal-socialistische levensde-
licten door de Westduitse rechter 
sinds 1945 gewezen vonnissen. Tot 
op heden zijn de tot 1966 gewezen 
vonnissen verschenen (22 dln., elk 
ca. 800 pag.). Uitgave in de Duitse 
taal. Daarnaast wordt de opslag 
van deze vonnissen in een 
databank voorbereid. 

122 
Rechterlijke toetsing van het 
vervolgingsbeleid 

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

Stolwijk. 
Doe!: In het onderzoek zal een 
beschrijving worden gegeven van 
het vervolgingsbeleid zoals dat 
sinds 1970 gestalte heeft gekregen. 
Bij de analyse van het beleid 
zullen worden onderscheiden de 
strafrechtelijke en bestuurlijke 
aspecten aan de beslissing om aan 
een bepaalde concrete gebeurtenis 
een strafrechtelijk vervolg 
(vervolging, transactie, voorwaar-
delijk sepot) te geven. Voor zover 
het gaat om de bestuurlijke 
aspecten zal vanuit de optiek van 
rechtsbescherming voor de burger 
het vervolgingsbeleid worden 
vergeleken met het beleid van 
vergelijkbare staatsorganen op 

andere overheidsterreinen. Tot 
slot zal worden 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. 

123 
Functioneel daderschap en straf-
rechtelijke deelneming 
mr. AM. van Woensel 

Promotor: prof. mr. S.A.M. 
Stolwijk. 
Doe!: Bijdrage aan de dogmatiek 
van de strafrechtelijke deelneming 
in verband met de artt. 47 en 48 
Wetboek van Strafrecht. 
Probleemstelling: In de praktijk 
van het strafrecht heeft in de jaren 
vijftig het begrip functioneel 
daderschap ingang gevonden. Dit 
begrip relativeert het klassieke 
uitgangspunt dat dader en 
deelnemer eerst strafbaar zijn 
wanneer zij daadwerkelijk een 
strafbaar felt hebben gepleegd. 
Onderzocht wordt in hoeverre 
deze ontwikkeling ertoe zal leiden 
dat de leerstukken over 
deelneming (art. 47 en 48 
Wetboek van Strafrecht) 
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herziening behoeven. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie 

Afgesloten onderzoek 

124 
Hoezo verloren? 
J. Gijtenbeek en C.A. van 't Hoff 

SCO/VU, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 79 

125 
Delinquency and ethnicity; an 
investigation on social factors 
relating to delinquency among 
Moroccan, Turkish, Surinamese 
and Dutch boys 
dr. M. Junger 

Kluwer Law and Taxation 
Publishers, Deventer/Boston, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 80 

126 
Het Openbaar Ministerie 
geautomatiseerd; externe 
effecten van COMPAS 
mr. dr. N.F. van Manen en prof 
dr. E.R. Blankenburg 

Den Haag, SDU, 1991 

127 
Tot succes verplicht; eindrapport 
evaluatie-onderzoek anti-vanda-
lisme beleid Amsterdam 
drs. P. van Rutten, prof dr. E.R. 
Blankenburg, drs. A.G van Dijk 
en drs. C. Verwoerd 

Instituut voor Criminologie en 
Rechtssociologie, Vrije Univer-
siteit Amsterdam, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 83 

128 
Een generatie op drift; de 
geschiedenis van een Marok-
kaanse randgroep 
dr. H. Werdmolder 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 86 

0 
129 
Recherche en automatisering; 
een casestudy 
dr. H.G. van de Bunt (samen met 
J. Rademaker) 

Vrije Universiteit Amsterdam/ 
Rijksuniversiteit Utrecht, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 77 

Lopend onderzoek 

130 
De ABP-affaire 
prof 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 ontwikkelingsge-
schiedenis 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. Inter-
views met de belangrijkste proces-
deelnemers. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Boek. 

131 
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 opportuniteits-
beginsel betreft voornamelijk de 
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periode na de Tweede WereId-
oorlog. 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 legali-
teits- versus opportuniteitsbe-
ginsel, in ons land gevoerd tijdens 
de 19e en 20e eeuw, is onlangs 
geanalyseerd (diss. R. Pieterman). 
Len 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 
0.M. en rechtbanken; correspon-
dentie 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 ambte-
naren van het O.M. sporadisch 
circulaires werden verzonden met 
richtlijnen over het te voeren 
vervolgingsbeleid. In sommige ziet 
men het opportuniteitsbeginsel 
doorwerken, in andere het legali-
teitsbeginsel. Uit registers van het 
O.M. en van rechtbanken blijkt 
dat er lokaal en op verschillende 
niveaus 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. 

PuNikatievorm: Artikelen 
(1989-1993), met als afronding van 
het onderzoek een boek. 

132 
Selectiviteit in het transigeren 
van strafzaken 
drs. A. de Leng 

Doel: 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 dossier-
studie, de selectiviteit nauwkeu-
riger vast te stellen en te 
verklaren. Het onderzoek richt 
zich primair op het toepassen van 
de transactiebevoegdheid inzake 
misdrijfzaken. 
Probleemstelling: De probleem-
stelling 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 persoons-
kenmerken (zoals de aard en ernst 
van het misdrijf, strafrechtelijk 
verleden, arbeidspositie), en de 
proceshouding en schikkingsbe-
reidheid van de verdachte. 
Opzet: De dossierstudie zal in 
totaal 2000 zaken omvatten die 
zijn behandeld door de 5 arrondis-
sementsparketten met de meeste 
ingeschreven buitenlandse 
verdachten en die betrekking 
hebben op 5 transigabele 
misdrijftypen. D.m.v. matching op 
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belangrijke delict- en persoonsva-
riabelen worden twee verge-
lijkbare groepen van allochtone en 
autochtone verdachten samenge-
steld die worden vergeleken op de 
proceshouding, de afdoeningsbe-
slissing door de 0.v.J. en de schik-
kingsbereidheid van de verdachte. 
Voor de codering van de dossier-
gegevens worden registratie-
formulieren ontwikkeld. De 
onderzoeksgegevens zullen 
vervolgens statistisch worden 
verwerkt. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

133 
Politieregisters 
drs. A. de Leng 

Promotoren: prof. mr. H.G. van de 
Bunt en prof. mr. H.W.K. 
Kaspersen. 
Doe!: Als gevolg van de automati-
sering van politieregisters ontstaan 
ongekende mogelijkheden voor 
het opslaan van gegevens en het 
koppelen van bestanden. Ondanks 
deze ontwikkelingen is nadere 
(juridische) reglementering op tal 
van punten achtergebleven. De 
Wet op de Politieregisters geeft 
voor gegevens bij opsporings-
diensten een andere regeling dan 
voor de Wet Persoonsregistratie, 
met name waar het de rechten van 
de geregistreerde betreft. Nog 
onduidelijk is wat de Wet Politie-
registers voor de praktijk zal 
betekenen, met name wat betreft 
de mogelijkheden ten aanzien van 
de opslag en bevraging (gebruik 
en gegevensverstrekking) van 
enkele registers. Verder is het niet 
duidelijk welke rechtsbescherming 
een verdachte kan genieten tegen 
opsporingsmethoden gebaseerd op 
onrechtmatig gebruik van 
gegevens uit politieregisters. Doel 
is het in kaart brengen van de 
huidige en in de toekomst te 
verwachten knelpunten, het inven-
tariseren van problemen (zoals 

bescherming van privacy, controle 
op rechtmatig gebruik, rechtsmid-
delen voor de verdachte of 
derden) en inzicht te verschaffen 
in het gebruik dat de politie maakt 
van de bestanden. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een normatief-juridisch en een 
empirische component. Bij enige 
tientallen a-select gekozen 
korpsen zal een overzicht gemaakt 
worden van het grote spectrum 
van politieregisters en regle-
menten. Door middel van een 
participerend observatie-
onderzoek zullen vervolgens 
enkele bestanden van enkele 
korpsen gedetailleerd worden 
bestudeerd. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Artikelen, disser-
tatie. 

134 
Toerisme en onveiligheid 
drs. H. Oomens, drs. J. van 
Wijngaarden en drs. W. Byers 

Begeleider: prof. dr. H.G. van de 
Bunt. Derde geldstroom 
onderzoek in opdracht van de 
Stichting Maatschappij en Politie. 
Doe!: Praktische aanbevelingen 
formuleren voor politie, toerist en 
toeristenbranche m.b.t. veiligheid 
t.a.v. criminaliteit. 
Probleemstelling: Welke beeld-
vorming bestaat er bij binnen- en 
buitenlandse toeristen over 
Nederland met betrekking tot 
onveiligheid? Verandert deze 
beeldvorming na een vakantie in 
ons land? In welke mate worden 
toeristen tijdens hun vakantie in 
Nederland slachtoffer van een 
misdrijf? Welke delicten komen 
daarbij het meest voor? Hoe 
verloopt de slachtofferhulp aan 
toeristen? 
Opzet: Het onderzoek is 
opgedeeld in een aantal 
deelvragen die ieder hun eigen 
methodiek en onderzoek vragen. 
Survey-onderzoek bij circa 1200 
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respondenten, dossieronderzoek 
op enkel politiebureaus, diepte-
interviews met slachtoffers, experi-
menteel design met voor- en 
nameting om verandering in 
beeldvorming en effect van 
voorlichting te meten. 
Einddatum: Medio 1992. 
Publikatievorm: Verslag. 

135 
Alternativen zur Jugendstrafe in 
der Praxis 
W. Resch 

Promotor: prof. dr. E. Blanken-

burg. 
Doe!: Vergelijking van de Neder-
landse Halt-projecten en de 
Duitse Brticke-projecten die tot 
doel hebben jeugdige delin-
quenten een alternatief te bieden 
voor geldboetes en vrijheids-
straffen. De ideologic, 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 verge-
leken. 
Opzet: Voorhanden literatuur, 
onderzoeksverslagen aangevuld 
met eigen interviews en veldver-
kenning. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

136 
Gerichtliche und aussergericht-
liche Regelung von Verkehrsun-
fallen 
C Simsa 

Promo/or: prof. dr. E. Blanken-
burg. 
Samenwerkingsverband:Justizmi-
nisterium der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Doe!: Rechtsvergelijking van de 
regels en de praktijk van schade-
vergoeding bij verkeersongevallen 
in Nederland, (het voormalige) 
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 conti-
nentale stelsels worden de 
'no-fault' regelingen in enkele 
anglo-amerikaanse stelsels weerge-
geven. 
Opzet: Rechtsvergelijking, aanvul-
lende interviews met schadere-
gelaars. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep Strafrecht en 
Forensische Psychiatrie 

Afgesloten onderzoek 

137 
Vervolging in belastingzaken 
mr. dr. J. Wortel 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 88 

Lopend onderzoek 

138 
Politiele samenwerking in 
Europees perspectief 
mr. C.M. Joubert en J.A.C. 
Bevers 

Promotoren: prof. mr . T.M. 
Schalken en prof. dr. J. Naeye. 
Doe!: Vergelijkende bestudering 
van het politierecht van 
Nederland, Belgie, Luxemburg, 
Bondsrepubliek Duitsland en 
Frankrijk (Schengenpartners) met 
speciale aandacht voor de rechts-
vormende en rechtspolitieke 
implicaties van de geplande inten-
sivering van de politiele samen-
werking. 
Probleemstelling: Welk geldend 
recht is van toepassing op de 
politiele samenwerking tussen de 
Schengenpartners en hoe funtio-
neert deze samenwerking in de 
praktijk van de misdaadbe- 
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strijding? In hoeverre is een 
bredere juridische basis van deze 
samenwerking gewenst? 
Einddatum: September 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
tijdschriftartikelen. 

139 
De bestrijding van illegaal 
venvorven vermogens 
mr. L.F. Keyser-Ringnalda 

Promotor: prof. mr. T.M. 
Schalken. 
Doe!: Het onderzoeken van de 
mogelijkheden die de huidige 
wetgeving biedt om wederrech-
telijk verworven vermogens aan te 
tasten en van de redenen, die 
leiden tot een gebrekkig functio-
neren van de bestaande mogelijk-
heden. Het doen van voorstellen 
om de huidige situatie te verbe-
teren. 
Probleemstelling: De bestaande 
wettelijke en praktische mogelijk-
heden om uit misdrijf verkregen 
vermogens aan te tasten zijn 
onvoldoende of deze mogelijk-
heden worden onvoldoende benut. 
Einddatum: Medio 1993. 
Publikatievorm: Boek (dissertatie). 

Rijksuniversiteit Groningen 
Onderzoekscentrum voor 
Criminologie en 
Jeugdcriminologie 

Afgesloten onderzoek 

140 
Preventie van voetbalvandalisme; 
niet meer dan symptoombe-
strijding 
J. Boerma 

Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 91 

Universiteiten 

141 
Overtreding van de Arbeidsom-
standighedenwet; een inventari-
serend onderzoek naar de 
opsporing en afhandeling van 
overtredingen van de Arbeidsom-
standighedenwet door de 
Arbeidsinspectie 
drs. R.H. Harryvan 

Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 97 

142 
Arbeidspositie en criminaliteit; 
een onderzoek naar daders aan 
de hand van geregistreerde 
processen-verbaal in de periode 
1975-1988 
L. Kroes, F. Weerman 

Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi-
nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 100 

143 
Respectabiliteit onder druk; een 
kwalitatief onderzoek naar 
levensstijlen van jongvolwassen 
vrouwen met een uitkering 
drs. E. de Bie, drs. S. Miedema 

Groningen, Onderzoekscentrum 
voor Criminologie en Jeugdcrimi- 
nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 104 

144 
Maatschappelijke positie en 
criminaliteit 
dr. G.J. Ploeg 

Groningen, Wolters-Noordhoff 
BV, (diss.) 
Zie JV7, 1990, nr. 108 

145 
Schade onderling geregeld? Een 
dossieronderzoek naar schadere-
geling bij het Buro Slachtof-
ferhulp Groningen 
drs. TD. van der Zee 

Groningen, Onderzoekscentrum, 
voor Criminologie en Jeugdcrimi- 
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nologie, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. III 

Lopend onderzoek 

146 
De tbs-verlengingsbeslissing 
mr. F.A.M. Bakker en drs. T.R. 
Drost 

Doe!: Beantwoorden van de vraag 
welke factoren van invloed zijn op 
de beslissing tot het wel of niet 
verlengen van een terbeschik-
kingstelling. Het betreft bier zowel 

de vorderingsbeslissing van het 
O.M. als de verlengingsbeslissing 
van de rechterlijke macht. 
Opzet: In totaal zijn circa 150 
verlengingszaken geanalyseerd. 
Dat wil zeggen dat in de eerste 
plaats alle schriftelijke gegevens 
werden doorgelicht waarover 
0.M. en rechtbank ten behoeve 
van hun beslissing beschikten. Het 
advies dat de behandelende 
tbs-inrichting uitbracht, alsmede 
de onderbouwing van dat advies 
in de zegeheten `geneeskundige 
verklaring', nam daarbij een 
belangrijke plaats in. Stelde het 
O.M. een vordering tot verlenging 
in, dan werd ook de zitting in de 
raadkamer bijgewoond, en de 
inbreng van diverse partijen 
geanalyseerd. De eindbeslissing 
van O.M. en/of rechtbank werd 
aan voornoemde bevindingen 
gerelateerd. 
Publikatievorm: Twee deelrap-
porten zijn reeds verschenen: T.R. 
Drost, 'De rechter weet het beter'. 
In: Sancties, 1990, nr. 3, Arnhem, 
pp. 142-154. T.R. Drost, 'Beter 
weten'. In: Satiates, 1990, nr. 5, 
Arnhem, pp. 277-282. Het 
eindrapport zal in de vorm van 
een dissertatie eind 1991 
verschijnen. 
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147 
Evaluatie preventiemaatregelen 
Coevorden 
drs. J. Bosnia en dr. H. 
Timmerman 

Doe!: Meten van het effect van een 
aantal maatregelen ter beteugeling 
van fietsendiefstal en vandalisme. 
Opzet: Het volgen van.de  ontwik-
keling in politiecijfers en aanmel-
dinsformulieren. 
Einddatum: 1991. 

148 
Dwangbehandeling en zelibe-
sehikking 
drs. T.R. Drost 

Doe!: DIE onderzoek betreft de 
tenuitvoerlegging van de tbs. Het 
richt zich enerzijds op - met name 
de niet-fysieke - vrijheidsinper-
kingen welke in het kader van de 
behandeling plaatsvinden (inzake 
privacy, externe contacten, 
vrijheid van handelen ed.), 
anderzijds op de mogelijkheden 
voor de terbeschikkinggestelde om 
deze inperkingen te voorkomen, 
danwel geheel of gedeeltelijk 
ongedaan te maken. De `machts-
middelen' die de terbeschikking-
gestelde heeft, hangen niet alleen 
samen met de institutionele 
rechten of faciliteiten die hem 
verleend worden (inzage in de 
stukken, gehoord worden, recht 
op beklag, ed.), 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 
de visie van de rechter bij de 
periodieke verlengingsbeslissing, 
zijn hierbij van belang. Kortom, 
invalshoek in dit onderzoek is de 
krachtsverhouding tussen overheid 
en individii binnen een 
medisch-strafrechtelijk model. 
Opzet: Het empirisch materiaal is 
verzameld binnen een 
tbs-inrichting. Door middel van 



observaties, dossieronderzoek en 
gestructureerde interviews werden 
alle betreffende beslissingen rond 
circa 25 terbeschikkinggestelden 
gedurende meer dan een jaar 
gevolgd. 
Einddatum: Dit onderzoek zal 
eind 1991 starten. 

149 
Terbeschikkingstelling en 
recidive op langere termijn 
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph. 
Eggink 

Vraagstelling: Analyse van recidive 
van circa 150 ex-terbeschikkingge-
stelden over een periode van ca. 
10 jaar. Een en ander gekoppeld 
aan eerdere behandelingsge-
gevens, vrijlatingsomstandigheden 
en de ernst van het delict dat 
destijds tot de terbeschikkings-
telling leidde. 
Opzet: Literatuur- en dossieron-
derzoek. 
Einddatum: Voorjaar 1991. 
Publikatievorm: Rapport of artikel. 

150 
Onderwijs en delinquentie: 
relatie tussen het functioneren op 
school en delinquent gedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A. 
Nijboer 

Samenwerkingsverband: Enkele 
gemeenten en schooldirecties. 
Doe!: Doelstelling van dit 
onderzoek is te komen tot een 
beschrijving in een integratief 
theoretisch model van de factoren 
waardoor leerlingen tot het plegen 
van delinquent gedrag komen en 
met name de invloed van het 
onderwijs daarbij. Vooral 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 gehan-
teerd. 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 defini-
tieve einddatum moeilijk te geven. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
porten en artikelen. 

151 
Posities, houdingen en perspec-
tieven van maatschappelijk 
kwetsbare jongens 
drs. H.B. Ferwerda (begeleiding 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A. 
Nijboer) 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
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 opvoe-
dingsproblemen en wat kunnen 
wij daar op basis van levensge-
schiedenissen over zeggen? 
Opzet: Uit een 'purposive sample' 
zijn ca. 80 jongens met school- en 
opvoedingsproblemen geselec-
teerd. Deze jongens worden 
gedurende drie jaar jaarlijks via 
`diepte-interviews' benaderd. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

152 
Veranderende maatschappelijke 
positie van jongeren 
drs. O.J.A. Janssen 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. 
Doe!: Ontwikkeling van een 
theoretisch model, dat tot een 
samenhangend onderzoekspro-
gramma op het terrein van de 
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jongerenproblematiek kan leiden. 
Opzet: Literatuurstudie en secun-
daire analyse. 
Einddatum: December 1991. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en artikelen. 

153 
HeroMegebruik onder jongeren 
in maatschappelijke uitzonde-
ringsposities 
drs. O.J.A. Janssen en drs. J.H. 
van Sinderen 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van WVC. 
Doel:Studie van het problema-
tische heroMegebruik onder 
jongeren met cultureel deviante 
levensstijlen. 
Probleemstelling: Onderscheiding 
van typen heroinegebruik onder 
jongeren met non-deviante en/of 
non-delinquente levensstijlen. 
Opzet: Veldstudie met behulp van 
open interviews, opgenomen op 
de band. Bij de materiaalver-
werking 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 heroinege-
bruikers. 
Einddatum: September 1991. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport en artikel. 

154 
Ongelijkheid in de straftoe-
meting; de invloed van sociale 
factoren op de inhoud van straf-
rechtelijke beslissingen 
drs. G. Kannegieter 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman 
Probleemstelling: Het doe] van dit 
onderzoek is inzicht te verkrijgen 
in de rol die sociale factoren, met 
name werk(loosheid) van de 
verdachte, spelen bij de straftoe- 

meting door de politierechter. Het 
betreft een nadere uitwerking van 
eerder onderzoek, waarin dossier-
informatie, zittingsobservaties en 
interviews met officieren van 
justitie en rechters zijn geanaly-
seerd en beschreven. 
Opzet: Hypothese toetsend/ 
beschrijvend; gestructureerde 
interviews, dossieronderzoek, 
observaties in de rechtzaal. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

155 
Marginale jongens/jongvol- 
wassen mannen en criminaliteit 
drs. S. Miedema en drs. E. de 
Bie 

Samenwerkingsverband:Gemeente 
Smallingerland. 
Doel:Centraal in dit onderzoek 
staat de maatschappelijke positie 
zoals die ervaren wordt door 
categorieen jongens/mannen, die 
zich in de fase van de jongvolwas-
senheid 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 
levensstijlen te ontwikkelen en 
deze te plaatsen in de ontwikke-
lingen 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 uitke-
ringspositie 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. 
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Opzet: Literatuuronderzoek, open 
interviews (ca. 25) en kwalitatieve 
analyse van de inhoud van 
biografieen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

156 
Het strafkarakter van alterna-
tieve 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 verschil-
lende partijen die bij alternatieve 
straffen betrokken zijn? 
Opzet: Interviews met alternatief 
gestraften, en andere bij de alter-
natieve straf betrokken partijen en 
analyse van dossiers. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

157 
Evaluatie PAD-project 
drs. P. den Otter, dr. H. 
Timmerman en prof dr. R. W. 
Jongman 

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: Najaar 1991. 
Publikatievorm: Rapport, artikel. 

158 
Regionale verschillen in delin-
quentiepatronen 
drs. J.H. van Sinderen, drs. 0. 
Doosje (projectsupervisor: drs. 
O.J.A. Janssen) 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van WVC. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
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regionale verschillen in delinquen-
tiepatronen. 
Probleemstelling: Het ontwerpen 
van een theoretisch kader 
waarbinnen regionale verschillen 
van het heroIneprobleem in 
Nederland kunnen worden geana-
lyseerd. Hierbij gaat het om de 
samenhang van het heroInepro-
bleem met andere verschijnings-
vormen van sociale desintegratie. 
Opzet: Bepalen van een regio-
indeling aan de hand van een 
ruimtelijke clustering, waarbij als 
variabelen de omvang van het 
heroInegebruik, overtreding van 
de opiumwet en de relatie tussen 
criminaliteit en heroInegebruik 
worden gehanteerd (omvang en 
verspreiding van het heroInepro-
bleem). Daarna wordt per gecon-
strueerde regio een beschrijving 
gegeven om de samenhang met 
andere processen van sociale 
desintegratie te analyseren. 
Einddatum: September 1991. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

159 
Toepassing en toetsing van 
dwangmaatregelen binnen de 
terbeschikkingstelling 
mr. drs. M.J. Winkels 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman 
en prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Het onderzoek richt zich op 
de legitimiteit van de toepassing 
van dwangmaatregelen binnen de 
terbeschikkingstelling. Onderzocht 
worden de isolatie, de dwangme-
dicatie en de plaatsing op de zeer 
beveiligde afdeling. Daarvan 
worden bestudeerd: de gronden 
waarop dwangmaatregelen 
worden toegepast; de wijze 
waarop beslissingen tot dwangtoe-
passing worden genomen; de 
procedures die de voortduring van 
dwangmaatregelen bewaken; de 
verweermogelijkheden van de 
terbeschikkinggestelden. 
Vervolgens komt aan de orde op 
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welke wijze de toepassing van 
dwangmaatregelen in de terbe-
schikkingstelling in de toekomst 
wettelijk genormeerd behoort te 
worden. 
Opzet: Het empirisch materiaal is 
verzameld binnen een 
tbs-inrichting. Door middel van 
observaties, dossieronderzoek en 
gestructureerde interviews werden 
alle betreffende beslissingen rond 
circa 25 terbeschikkinggestelden, 
gedurende meer dan een jaar 
gevolgd. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

Lopend onderzoek 

160 
Achtergronden van criminaliteit 
op macroniveau 
prof dr. J.J.M. van Dijk en 
medewerkers Criminologiseh 
instituut 

Samenwerkingsverband: dr. P. 
Mayhew, Research and Planning 
Unit, Home Office; Max-Planck-
Institut, Freiburg; UNICRI. 
Doe!: Toetsing van de theorie dat 
criminaliteit enerzijds voortkomt 
uit gelegenheidsstructuren en 
anderzijds uit het niveau van de 
formele en informele sociale 
controle. Voor deze toetsing zal 
gebruik worden gemaakt van 
gegevens die in een groot aantal 
landen door middel van een 
enquete zullen worden verzameld. 
Deze gegevens zullen worden 
gekoppeld aan bestaande statis-
tische data, die ander meer 
betrekking hebben op de welvaart, 
de verstedelijking en de bevol-
kingsdichtheid. Analyses zullen 
worden verricht op landelijk en 
regionaal niveau. 
Opzet: Inmiddels zijn in ongeveer 
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20 landen met een gestandaardi-
seerde slachtofferenquete 
gegevens verzameld over o.a. het 
niveau en de achtergronden van 
de criminaliteit. In 1992 zal de 
enquete in enkele landen opnieuw 
worden uitgevoerd en in ongeveer 
10 nieuwe landen voor de eerste 
keer. De ondersteuning van dit 
onderzoek zal bestaan uit de 
volgende elementen: nadere 
analyses van de resultaten van de 
tot no toe uitgevoerde enquetes en 
koppeling aan andere gegevensbe-
standen (bijvoorbeeld Eurobaro-
meter); proefonderzoeken in drie 
landen in verband met de enquete 
1992; voorbereiding enquetes in 
ongeveer vijf ontwikkelingslanden, 
samen met de United Nations 
Interregional Crime and Justice 
Research Institute te Rome; 
voorbereiding enquetes in 
ongeveer vijf Oosteuropese 
landen; voorbereiding enquetes in 
ongeveer tien westerse landen. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Boeken, tijd-
schriftartikelen en congrespapers. 

161 
Criminaliteit versus psychopatho-
logie; bestudering van de 
betekenis van opvoedingsstijlen in 
combinatie met persoonsken-
merken van het op te voeden kind 
voor de ontwikkeling van crimi-
naliteit of psychopathologie 
drs. A. ter Haar 

Promotor: prof. dr. J.J.M. van 
Dijk. 
Doe!: Sommige jongeren reageren 
op problemen door aandacht-
vragend gedrag te vertonen 
waarmee ze in conflict met hun 
omgeving komen (bijvoorbeeld 
agressief of crimineel gedrag), 
terwill anderen juist gedrag gaan 
vertonen waarmee ze met zichzelf 
in conflict komen (diverse varmen 
van psycho-pathologie). Het 
onderzoek richt zich op de vraag 
waarom de ene groep zijn 



problemen externaliseert, en 
daarmee de kans loopt in het 
justitiele kanaal terecht te komen, 
terwijl de andere groep zijn 
problemen internaliseert en het 
risico loopt om in de volksgezond-
heidskanalen terecht te komen. 
Nagegaan zal worden in hoeverre 
de opvoedingsstijl 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 terwijl 
de andere groep vooral internali-
seert. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

162 
Slachtofferhulp zonder omwegen 
dr. A.R. Hauber en drs. A. 
Zandbergen 

Werkingsverband: Gemeentepolitie 
van 's-Gravenhage. 
Doe!: Evaluatie experiment van 
nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp bij de Haagse 
politie. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothesen dat door deze nieuwe 
werkwijze de samenwerking 
tussen politie en hulpverleners is 
verbeterd, de slachtoffergerichte 
houding van de politie is toege-
nomen en dat er meer slachtoffers 
zijn doorverwezen. 
Opzet: Empirisch onderzoek. 
Informatieverzameling d.m.v. 
interviews, observaties en attitude-
testen. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Eindrapport 
(verschenen), artikel in Justitiele 
Verkenningen (verschenen), artikel 
in internationaal tijdschrift. 
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163 
Treinreizigers en onveiligheid 
dr. A.R. Hauber, drs. J.G.A. 
Zandbergen en drs. L.G. Toorn-
vliet 

Samenwerkingsverband: Spoorweg-
politie, district Zuid-West. 
Doe!: In dit onderzoek worden de 
onveiligheidsgevoelens van trein-
reizigers onderzocht met 
betrekking tot het Centraal Station 
in Rotterdam, het Hollands Spoor 
in Den Haag en de stations van de 
Zoetermeerlijn. Meting van deze 
onveiligheidsgevoelens geschiedt 
door per station 1500 enquetes af 
te nemen bij reiziger die 
genoemde stations regelmatig 
bezoeken. Het zich al dan niet 
veilig voelen van de onder-
vraagden in de stations en/of 
directe omgeving daarvan wordt 
gerelateerd aan een aantal 
mogelijke oorzaken zoals de 
aanwezigheid van politie, 
N.S.-personeel, en rondhangende 
(ongewenste) personen zoals junks 
en zwervers. Bovendien kan 
worden vastgesteld of onveilig-
heidsgevoelens zich op specifieke 
tijdstippen en plaatsen in en/of 
rondom het station manifesteren. 
De resultaten dienen om het de 
N.S. mogelijk te maken gericht 
verbeteringen aan te brengen in en 
rondom de betreffende stations. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

164 
Criminaliteit in en rond 
openbaar vervoer-situaties in 
internationaal perspectief 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Verschil-
lende buitenlandse openbaar 
vervoer bedrijven. 
Doe!: Het verkrijgen van infor-
matie over het zwartrijden in een 
aantal Europese steden om op 
grond hiervan te komen tot aanbe- 
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velingen voor een toekomstig 
beleid met betrekking tot het 
zwartrijden in Nederland. 
Opzet: Het gaat primair om de 
beschrijving van de openbaar 
vervoer situatie en de gevolgen 
met betrekking tot het zwartrijden 
in een aantal steden. Door het 
verzamelen van gegevens over 
zwart- en grijsrijden enerzijds en 
de openbaar vervoer situatie 
anderzijds bij een aantal buiten-
landse stedelijke vervoerbedrijven 
kan men een beter beeld krijgen 
van deze relatie. Met name het 
nader analyseren van de relatie 
tussen pakkans, boetehoogte en 
percentage zwartrijders is bier in 
het bijzonder van belang. 
Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan het eindtraject van betrappen 
tot betalen. In het onderzoek 
worden betrokken belangrijke 
steden in Duitsland, Engeland, 
Seigle, Frankrijk, Zwitserland, 
Italie en Denemarken. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

165 
Controle op zwartrijden 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen 

Doe!: In dit onderzoek gaat het er 
om door middel van observaties 
een objectief beeld te krijgen van 
de werkwijze van controlebe-
ambten in bet openbaar vervoer in 
Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Met betrekking tot dit 
onderzoek zijn drie deelaspecten 
te onderscheiden: inventarisatie 
van het beleid ten aanzien van de 
inzet van controleurs; beschrijving 
van de activiteiten van de contro-
leurs; beschrijving van de inter-
actie tussen de controleurs en de 
passagiers. 
Einddatum: 1992. 
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166 
Psychologische factoren in 
verband met afwijkend gedrag 
van jongeren 
dr. A.R. Hauber, drs. L. G. Toorn- 
vliet en drs. H.M.W. Willemse 

Opzet: Het doel van dit project 
waarvan het accent ligt op 
empirisch onderzoek in wissel-
werking met noodzakelijk litera-
tuuronderzoek, is een overzicht te 
maken van recente ontwikkelingen 
in de psychologie die van belang 
zijn voor de verklaring van 
afwijkend gedrag van jongeren. 
Tevens zal worden ingegaan op de 
bezwaren die vanuit de sociolo-
gisch georienteerde gedragsweten-
schappen zijn geuit tegen psycho-
logische verklaringen van 
ongewenst gedrag. Tenslotte zal 
ook aandacht worden gesehonken 
aan implicaties die psychologische 
bevindingen hebben voor 
bepaalde strafrechtelijke cipvat-
tingen en uitgangspunten. Twee 
groepen theorieen zullen in dit 
kader bijzondere aandacht 
krijgen: de leertheorieen en de 
persoonlijkheidstheorieen. 

167 
Achtergronden van spijbelgedrag 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. H.M. Willemse 

Samenwerkingsverband: Dienst 
Onderwijs Gemeente Den Haag; 
RIAGG Zuidhage, Den Haag. 
Opzet: Er bestaan tal van aanwij-
zingen dat het spijbelgedrag 
toeneemt en de hoogte bereikt die 
de schoolleiding soms ernstig 
bezorgd maakt. In vele studies 
wordt spijbelen in verband 
gebracht met ander ongewenst 
gedrag. In de V.S. is dat een 
directie relatie: spijbelen behoort 
daar tot een van de zogenaamde 
status-offenses, de jongere wordt 
persoonlijk verantwoordelijk 
gesteld voor dat gedrag. Hoewel 
in ons strafrecbtssysteem de 
verantwoordelijkheid voor 



spijbelen bij de ouders of 
verzorgers wordt gelegd, wordt er 
een indirecte relatie tussen 
spijbelen en ander ongewenst 
gedrag verondersteld, in die zin 
dat de niet-doelgerichte aanwe-
zigheid op straat tijdens 
schooluren als het ware uitnodigt 
tot het plegen van gedrag dat door 
de samenleving niet wordt getole-
reerd. Tevens lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat jongeren die 
regelmatig spijbelen soortgelijke 
persoonlijkheidstrekken vertonen 
als overtreders van strafrechtelijke 
normen; beide categorieen zijn 
bijvoorbeeld bereid risico's te 
nemen. Het onderzoek richt zich 
op de volgende vragen. Wat is de 
actuele hoogte van het school-
verzuim. Dit wordt bepaald aan 
de hand van onderzoek bij 
scholen, zowel bij leerlingen als 
docenten. Wat zijn de persoonlijk-
heidsachtergronden — inclusief 
daderschap en slachtofferschap — 
van spijbelaars in relatie tot de 
niet-spijbelaars. Notoire spijbe-
laars worden gedetecteerd via de 
RIAGG's in Den Haag en de 
schooldirecties. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Artikelen. 

168 
Preventie jeugdcriminaliteit 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- 
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen 

Doe!: Vermindering van veel 
voorkomende criminaliteit door 
(1) slachtofferpreventieprojecten 
voor jongeren, die tevens door 
jongeren worden uitgevoerd, (2) 
een slachtofferhulp- en advies-
bureau voor jongeren in combi-
natie met het buro HALT in tradi-
tionele zin. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothese dat actieve participatie 
van de jeugd bij preventiepro-
jecten alsmede aanpak van het 
(jeugdige) slachtofferschap leidt 

tot vermindering van de jeugdcri-
minaliteit. 
Opzet: Proces-evaluatie, alsmede 
onderzoek naar de ontwikkeling 
van de geregistreerde criminaliteit 
(gemeentelijke gegevens) van de 
self-report criminaliteit 
(scholieren) en van slachtoffer-
schap (volwassenen en jongeren). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapporten (drie 
tussenrapporten en eindrapport 
zijn verschenen), artikelen. 

169 
Sociale beInvloeding, sociale 
beinvloedbaarheid en crimina-
liteit 
drs. P.C. Plaizier 

Promotor: prof. dr. J.J.M. van 
Dijk. 
Doe!: Het vaststellen van 
affectieve en cognitieve stijlken-
merken van individuen, die 
samenhangen met ontvanke-
lijkheid voor pro-sociale en 
anti-sociale beInvloeding. Bij 
affectieve stijlkenmerken wordt 
gedacht aan persoonlijkheidsdi-
mensies als neuroticisme, extra-
versie, psychopathisme, 
dominantie en sociaal confor-
misme. De cognitieve stijlken-
merken verwijzen naar attributie 
van eigen slagen of falen, sociaal 
perspectief innemen, morele 
oordelen en dogmatisme. De 
nadruk zal komen te liggen op de 
mogelijke verbanden tussen 
ontwikkelingsstadia van moreel 
redeneren en de effectiviteit van 
poenale en ideele anti-delinquente 
voorlichtingscampagnes op 
(middelbare) scholieren. 
Opzet: Vanuit de sociaal psycholo-
gische attributietheorie 
(Abrahamsom, Seligman, & 
Teasdale, 1978) en de cognitieve 
ontwikkelingsbenadering van 
moreel redeneren en oordelen 
(Kohlberg, 1969, 1976) worden de 
achtergronden van sociale 
beInvloedbaarheid onderzocht, 
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met name de beinvioedbaarheids-
factoren, die een verklaring 
zouden kunnen opleveren voor de 
verschillen in effectiviteit van 
poenale en ideele anti-delinquente 
voorlichtingscampagnes bij 
diverse doelgroepen (LBO-, 
MAVO-, HAVO-, VW0- 
scholieren). 
Methode: Empirisch kwantifi-
cerend vragenlijst-onderzoek; 
ideeel en poenaal overredingsex-
periment ter beinvloeding van 
houding en gedrag LOS. 
normoverschrijdingen bij verschil-
lende groepen van leerlingen met 
voor- en nametingen van zelfver-
melde meningen en gedragingen 
inzake wetsovertredingen. 
Data-analyse: univariate en multi-
variate seriele statistische 
toetsingen. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

170 
Aspecten van voonvaardelijke 
straffen 
mr. dr. H.I. Sagel-Grande onder 
medewerking van: drs. P.C. 
Plaizier, J. van Kesteren en 
studenten differentiatiefase, 
alsmede Wang Xuepei, 
Chongqing, China 

Doel: Onderzoek naar de 
wettelijke regeling en praktische 
toepassing van voorwaardelijke 
straffen in vergelijking met 
verschillende Europese landen en 
Oostaziatische staten met het doel 
tot een effectievere toepassing van 
voorwaardelijke straffen bij te 
dragen, die een verdere beperking 
van de vrijheidsstraf mogelijk 
maken. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
onderzoek naar wetten en interne 
richtlijnen in het buitenland, 
dossieronderzoek bij de recht-
banken Den Haag, Den Bosch en 
Leeuwarden, onderzoek naar 
reclasseringsprojecten in verband 
met voorwaardelijke straffen. 

Einddatum: Voorlopig 

doorlopend. 
Publikatievorm: Artikelen, 
waarvan vier reeds werden 
gepubliceerd, en doctoraals-
cripties. 
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171 
Sociale veiligheid station 
Amsterdam C.S. 
drs. L. G. Toornvliet, dr. A.R. 
Hauber en drs. J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Spoorweg- 
politie Amsterdam CS. 
Doe!: Onder het motto `Beter Staat 
Centraal' hebben de Nederlandse 
Spoorwegen in de afgelopen jaren 
een groot aantal geintegreerde 
maatregelen genomen om het CS 
in Amsterdam veiliger te maken. 
In dit onderzoek wordt nagegaan 
in hoeverre deze maatregelen een 
positief effect hebben de veilig- 
heidsgevoelens van reizigers, 
NS-personeel en mensen die in 
het CS bun werk verrichten. 
Opzet: Gedurende drie achtereen-
volgende jaren (1989 t/m 1991) 
worden, telkens op een dag in de 
maand april, enquetes afgenomen 
bij treinreizigers en bij 
CS-personeel. Het resultaat van de 
voormeting in 1989 werd tevens 
gebruikt om concrete maatregelen 
te nemen ter verbetering van de 
sociale veiligheid van het station. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Rapporten, 
waarvan er inmiddels twee zijn 
uitgebracht, en artikelen. 



Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling straf- en 
strafprocesrecht 

Lopend onderzoek 

172 
Bevoegdheid tot aanwenden van 
geweld door ambtenaren van 
politie 
mr. J.L.M. Boek 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Probleemstelling: Wanneer, d.w.z. 
in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden, kunnen ambtenaren 
van politie bevoegd geweld 
aanwenden? Indien met het 
aanwenden van geweld een 
delictsomschrijving wordt vervuld, 
kan het toch niet worden aange-
nomen dat een strafbaar feit is 
begaan. De vraag is waarom niet. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: September 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

173 
De bijzondere opsporingsdiensten 
mr. drs. Y. Buruma 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Doe!: Onderzoek naar de ontwik-
kelingen met betrekking tot de 
controle-activiteiten van statelijke, 
niet-politionele opsporings-
diensten en naar de aanvaard-
baarheid 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. 

174 
Losbladig commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering 
dr. C.P.M. Cleiren, mr. B.M. 
Kortenhorst en mr. S.M. Wurzer-
Leenhouts 

Doe!: Met dit commentaar beogen 
de schrijvers door middel van een 
kritische behandeling van de 
rechtspraak en literatuur omtrent 
het betreffende onderwerp, tegen 
de achtergrond van de wetsge-
schiedenis en het sinds W.O.II 
ontwikkelde verdragsrecht, de 
wetenschappelijke beoefening van 
het strafprocesrecht te bevorderen. 
Het werk geeft uitdrukking aan 
het maatschappelijke verschijnsel, 
dat de procesrechtelijke aspecten 
van de rechtspleging voorwerp 
zijn van een verscherpte 
(rechts-)politieke aandacht. Naast 
de materidle uitkomst worden 
mede onder invloed van het 
Europese Mensenrechtenverdrag 
principidle eisen gesteld aan de 
justitidle manieren van doen en de 
rechterlijke controle op dwanguit-
oefening. Het project zal als een 
losbladige uitgave voorwerp 
blijven van aanvulling en 
bewerking in verband met recht-
spraak, literatuur en nieuwe 
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. 

175 
Beginselen van een goede proces-
orde 
dr. C.P.M. Cleiren 

Doe!: Met het toenemende gebruik 
van `beginselen van goede proces-
orde' in de huidige strafvor-
derlijke praktijk rijst de vraag naar 
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de aard, de basis en het functio-
neren daarvan binnen het geldend 
recht. Het onderzoek is primair 
gericht op descriptie van het 
functioneren van het begrip 
beginselen van goede procesorde' 
in de rechtspraktijk, teneinde 
onderscheiden betekenissen van 
beginselen te kunnen vaststellen 
en formuleren en met behulp van 
toetsing aan regelingen in het 
WvSv en het Verdrag van Rome 
de reikwijdte en de basis van 
zowel in wetgeving als niet in 
wetgeving neergelegde beginselen 
te kunnen achterhalen. Onderzoek 
naar de verhouding tussen 
'normen' ontleend aan beginselen 
en wettelijke regelingen van straf-
vordering kan vervolgens inzicht 
geven in de wijzen waarop en de 
mate waarin beginselen van 
goede procesorde' geldend 
kunnen worden gemaakt. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publikatievorm:Januari 1989 
verscheen een dissertatie op dit 
onderzoeksterrein: C.P.M. 
Cleiren, Beginselen van een goede 
procesorde, Arnhem, Gouda 
Quint, 1989. 

176 
De betekenis van internationale 
(mensenrechten) verdragen voor 
Nederlands materieel strafrecht 
mr. F.A. Egter van Wissekerke 

Promotor: prof. dr. D. Schaff- 
meister. 
Doe!: Vanuit enerzijds de toene-
mende internationalisering van het 
(straf)recht 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 mensenrechtver-
dragen (en nationale grondwet) 
alsmede andere internationale 
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regels voor inhoud en grenzen van 
het nationale materiele strafrecht. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. Eerder 
is op dit terrein verschenen: mr. 
F.A. Egter van Wissekerke, De 
implementatie van het folterings-
verdrag; internationaal versus 
nationaal strafrecht, in: NJB, 
1988, nr. 4, pp. 113-117. 

177 
Verdragsrechtelijke grenzen San 
'Ilk op stuk' 
mr. J.D. den Hartog 

Promotor: prof. dr. D. Schaff-
meister. 
Doe!: Het vaststellen van verdrags-
rechtelijke grenzen aan aanpas-
singen van het Nederlandse 
straf(proces)recht die ten doel 
hebben de sanctie eerder op de 
daad te doen volgen. 
Opzet: Literatuur-, verdrags-, 
wetgevings- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publilcatievorm: Dissertatie. 

178 
De `administratieve afhanke-

lijkheid van het milieustrafrecht' 
I. Koopmans 

Promotor: prof. dr. D. Schaff-
meister, dr. M. Faure (dagelijkse 
begeleiding). 
Doe!: Het onderzoek concentreert 
zich op de gevolgen van de afhan-
kelijkheid van de strafbaarheid 
van milieuverontreiniging, van 
administratiefrechtelijke 
voorschriften, zoals vergunningen. 
Nagegaan zal worden wat de 
rechtvaardigende werking van een 
vergunning is en in hoeverre de 
strafrechter (zoals de civiele 
rechter) gebonden is aan de 
administratiefrechtelijke 
beschikking of deze autonoom 
mag toetsen. 
Opzet: Vanuit de rechtsgoederen- 



beschermende functie van het 
strafrecht zal onderzocht worden 
in hoeverre deze een grondslag 
kan bieden voor een rechtstreekse 
bescherming (d.w.z. los van het 
administratief recht) van ecolo-
gische rechtsgoederen. Het 
onderzoek zal rechtsvergelijkend 
en strafrechtsdogmatisch worden 
opgebouwd, maar ook intradisci-
plinair, daar de in het civiele recht 
en het bestuursrecht aangegeven 
oplossingen voor de besproken 
problemen op hun strafrechtelijke 
haalbaarheid zullen worden 
getoetst. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

179 
Rechtspositie van de psychi-
atrische patient, de psychisch 
gestoorde delinquent en de 
geestelijk gehandicapte 
mr. J. Krul-Steketee 

Doe!: Onderzoek naar met name 
regelgeving en wetten, wetsont-
werpen en voorontwerpen van wet 
die betrekking hebben op de 
rechtspositie van genoemde 
categorieen 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 behan-
delingsovereenkomst en het 
voorontwerp van Wet op het 
Mentorschap ten behoeve van 
meerderjarigen. 
Opzet: Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend 
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen, lezingen 
en advisering aan wetge-
vings(advies) instanties. 
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180 
Kernproblemen in de forensische 
psychiatrie 
prof dr. A.M.H. van Leeuwen 

Doe!: Onderzoek naar en specifi-
cering van het verschil tussen 
toerekeningsvatbaarheid en toere-
kenen en de afgrenzing van deze 
begrippen naar andere strafrech-
telijke begrippen. Nadere 
uitwerking en omschrijving van 
het in de wet genoemde criterium 
van `gebrekkige ontwikkeling en 
ziekelijke stoornis van de geestver-
mogens'. De relevantie van de 
forensische psychiatrische 
diagnostiek en behandeling/ 
begeleiding voor strafrechtelijke 
interventies. Onderzoek naar de 
consequentie op de actuele 
ontwikkelingen van de forensisch-
psychiatrische relevante 
wetgeving. 
Opzet: Voornamelijk empirisch. 
Einddatum: Doorlopend 
onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen en 
lezingen. 

181 
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; 
voortzetting eerdere publikaties. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Bundel. 

182 
Vervolgbaarheid/ontvanke-
lijkheid 
mr. J.F. Nijboer 

Probleemstelling: Theorievorming 
rond de rechterlijke eindbeslis-
singen in relatie tot het materiele 
strafrecht. 
Opzet: literatuur-, wetgevings-, en 
jurisprudentie-onderzoek. 
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Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Monografie. 

183 
Grondslagen van de kwalificatie-
beslissing in strafzaken 
mr. C.M. Pelser 

Promotor: prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe!: Beschrijving van de 
wettelijke regeling met betrekking 
tot de kwalificatiebeslissing en de 
rechtspraak daarover in relatie tot 
het legaliteisbeginsel en de 
(formeelrechteIfike) grondslagleer. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

184 
Strafbaarheid van voorberei-
dingshandelingen 
mr. M. Rutgers 

Promotor: prof. mr. AC. 't Hart. 
Doe!: Een studie naar de straf-
baarstelling van voorbereidings-
handelingen bij ernstige 
misdrijven. 
Opzet: literatuur-, wetgevings-, 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

185 
De rechtspersoon in het straf-
proces 
nu% A.L.G. van Strien 

Promotor (evt.): prof. mr . A.C. 't 
Hart en prof. mr . Th.W. van Veen. 
Doe!. Het inventariseren van de 
problemen die kunnen spelen bij 
de vervolging en berechting van 
rechtspersonen en opdracht- of 
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 rechtsper-
sonen te worden toegepast, of 
brengt de aard van de rechts-
persoon een eigen strafprocesrecht 

met zich mee? Onder meer komt 
de positie van de vertegenwoor-
diger van de rechtspersoon aan 
bod. Verder wordt ook ingegaan 
op de vervolging en berechting 
van de opdracht- of leidinggever. 
Opzet: Literatuur-, en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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186 
Cuipa in causa 
mr. L. T. Wemes 

Promotor (en): prof. mr. A.C. 't 
Hart. 
Doel: 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 'cinder invloed' 
begaan. 
Opzet: Literatuur-, en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: Najaar 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep Strafrecht 

Lopend onderzoek 

187 
Bestuurifik Crimaliteitspreventie-
projekt Randwyck 
drs. W.J. Beckers 

Samenwerkingsverband: Rijksuni-
versiteit Limburg en het Buro 
Criminaliteitspreventie 
Amsterdam. 
Doel: Randwijck, een nieuw 
stadsdeel in ontwikkeling, moet in 
planologisch en bouwkundig 
opzicht een zo veilig mogelijke 
wijk warden. Het ontwikkelen van 
een wijze van beheer van de 
verschillende gebouwen en de 
wijk als geheel waarin zoveel 
mogelijk rekening wordt 
gehouden met criminaliteitspre- 



ventie. Het verkrijgen van inzicht 
in het proces waardoor preventie-
belangen worden ingebouwd 
tijdens de verschillende fasen van 
ontwerp, bouw en beheer. 
Opzet: Literatuurstudie, participe-
rende observatie, interviews, 
beschrijvend onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Evaluatie-verslag, 
proces-evaluatie. 

188 
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, trans-
actie of door (binnenkort) admini-
stratiefrechtelijke handhaving. 
Deze zaken volgen dan niet een 
strafrechtelijke, maar een andere 
procedure die ligt tussen het straf-
recht 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. 

189 
Het onmiddellijkheidsbeginsel in 
het strafproces 
mr. D.M.H.R. Gare 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols. 
Doe!: Begripsbepaling, doe!, 
functie en noodzakelijkheid van 
het onmiddelijkheidsbeginsel in 
het Nederlandse strafproces. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: September 1993. 
Publikatievorm: Boek. 
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190 
Strafrechtelijke bescherming van 
grenswaarden in het oppervlakte-
waterrecht 
mr. L.E.M. Hendriks 

Promotoren: prof. mr . G.M.P.F. 
Mols en prof. mr . Th. A. de Roos. 
Doe!: Het onderzoek maakt deel 
uit van het onderzoeksprogramma 
HAMIL, een multidisciplinair 
onderzoeksproject met betrekking 
tot de handhaving van de milieu-
wetgeving. Doel van het 
onderzoek is het in kaart brengen 
van de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van het strafrecht bij de 
bescherming van het oppervlakte-
water met behulp van grens-
waarden in Nederland en 
Duitsland. 
Probleemstelling: In het kader van 
de bestrijding van de oppervlakte-
waterverontreiniging zijn op 
Europees niveau lozingsgrens-
waarden voor bepaalde (verontrei-
nigende) stoffen geIntroduceerd. 
De vraag is of en in hoeverre het 
strafrecht van de afzonderlijke 
lidstaten Nederland en Duitsland 
(verschillende) mogelijkheden 
biedt om deze grenswaarden te 
beschermen en te handhaven. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

191 
Dwangarbeid; strafrechtelijk 
gedwongen tewerkstelling in 
Nederland 
mr. G. de Jonge 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols en prof. mr . A.J.C.M. Geers. 
Probleemstelling: Onderzocht 
wordt op welke rechtsgronden de 
arbeidsplicht voor tot vrijheids-
straf veroordeelden berust. Vooral 
de verhouding tot het verbod op 
dwangarbeid krijgt daarbij de 
aandacht. Voorts wordt onder-
zocht met welk recht de verplicht 
arbeidende gedetineerde een 
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normaal loon wordt onthouden. 
De vraag wordt behandeld of 
afschaffing van de arbeidsplicht en 
normalisering van de arbeidsbe-
loning kunnen bijdragen tot de 
emancipatie van de gedetineer-
denpopulatie. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

192 
Afluisteren van telefoonge-
sprekken ten behoeve van justi-
tiele doeleinden 
mr. iii. Klifman 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. 
Mols en prof. mr . Th. A. de Roos. 
Doe!: Art. I25g Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de 
bevoegdheid om tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek te 
bepalen dat telefoongesprekken 
ten aanzien waarvan het 
vermoeden bestaat dat de 
verdachte eraan deelneemt, door 
een opsporingsambtenaar worden 
afgeluisterd of opgenomen. Justi-
tieel afluisteren van telefoonge-
sprekken is enkel toegestaan ter 
zake van een reeds gepleegd 
misdrijf. Doel van het onderzoek 
is het in kaart brengen van de 
strafvorderlijke telefoontap. 
Probleemstelling: Welke wettelijke 
en/of in de rechtspraak ontwik-
kelde criteria gelden in Nederland 
om ten behoeve van de strafvor-
dering telefoongesprekken te 
kunnen afluisteren; met welke 
waarborgen voor de afgeluisterde 
is de toepassing van het middel 
omkleed; is het wenselijk de justi-
tiele tapbevoegdheid uit te breiden 
tot andere vormen van telecom-
municatie dan het gesproken 
woord; in hoeverre is de 
aanwending van het middel 
verenigbaar met de in interna-
tionale mensenrechtverdragen 
neergelegde garanties en 

Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek en interviews 
met rechters-commissarissen. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

193 
Voorbereidend onderzoek in 
strafzaken 
Leden van de vakgroep strafrecht 
en criminologic o.l.v. prof mr. 
G.P.M.E Mols 

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

194 
Getuigen in strafzaken 
prof mr. G.P.M.E Mols 

Doe!: Het onderzoek naar de 
plaats en functie van getuigen in 

waarborgen. 	 strafzaken. Door middel van 
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(deel)publikaties kan voorts de 
kennis betreffende getuigen in 
strafzaken bij de deelnemers aan 
het strafproces worden vergroot. 
Probleemstelling: Kritische 
beschrijving en analyse van de 
wettelijke voorschriften en juris-
prudentie m.b.t. getuigen in straf-
zaken. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: Najaar 1991. 

195 
De verantwoordelijkheid van en 
de controle op de politie in 
Engeland en Wales 
mr. C. Royakkers 

Probleemstelling: Organisatie-
structuur van de politie. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

196 
Verdediging in strafzaken in 
theorie en praktijk 
mr. T. Spronken 

Promotoren: prof. mr . G.P.M.F. 
Mols en prof. mr . A.A.G. Peters 
(RUU). 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de theoretische achtergronden van 
verdediging in strafzaken en van 
advocaten die strafzaken doen en 
hun functioneren in de strafrechts-
praktijk. 
Probleemstelling: Welke rol spelen 
de beginselen die aan het straf-
proces ten grondslag liggen bij de 
theorievorming over de verde-
diging in strafzaken? Hoe 
verhoudt de theorie van verde-
diging 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 (archiefon-
derzoek, dossieronderzoek, inter-
views, participerend onderzoek), 

onderzoekspopulatie: advocaten. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

197 
Het strafvorderlijke dwangmiddel 
inbeslagneming en de vrijheid van 
meningsuiting en drukpers 
(rechtsvergelijkend) 
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. 

198 
Resocialisatiebevorderende en 
-belemmerende factoren bij 
ex-gedetineerde vrouwen 
mr. M. W. Wolleswinkel 

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

199 
De strafrechtelijke aansprake-

lijkheid van de medicus voor 
handelingen lege artis 
my. 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 de daarbij spelende 
bijzondere problematiek in kaart 
te brengen en antwoorden te 
geven op de hieronder geformu-
leerde vragen. 
Probleemstelling: Hoe dient het 
strafrecht te reageren op 
behoorlijk uitgevoerde hande-
lingen van de medicus, die aan 
een delictsomschrijving voldoen? 
Is het strafrecht een geschikt 
instrument om de grenzen van de 
beroepsuitoefening van de 

medicus te bepalen? 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Criminologisch instituut 

Lopend onderzoek 
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200 
Criminele loopbanen 
dr. J.P.S. Fiselier en J. Smits 

Doe!: Buikhuisen en longman 
hebben aan het einde van de jaren 
zestig geprobeerd delinquenten te 
typeren op basis van bun delin-
quente verleden. Knipscheer 
(1970) heett in een scriptie dit 
onderzoek geevalueerd en de 
gegevens opnieuvv 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 bun 
bekende cohort-studie (1972). 
Voor het onderzoek heeft men de 
beschikking over gegevens 
betreffende de criminele carriere 
van circa 4000 personen. Deze 
vormen een representatieve steek-
proef 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. 



Katholieke Universiteit 
Nijmegen 
Sectie straf- en 
strafprocesrecht 

Lopend onderzoek 

201 
Strafrechtelijke sancties 
mr. J.P. Balkema, prof mr. 
G.J.M. Corstens, mr. P.C. Vegter 

Doe!: Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuitvoer-
legging beheersen van de straf-
rechtelijke vrijheidsbenemende 
maatregelen, te weten de plaatsing 
in een krankzinnigengesticht en de 
terbeschikkingstelling. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komt onder meer de vraag aan de 
orde of de vigerende rechtsregels 
in overeenstemming zijn met de 
gang van zaken in de praktijk. 
Voorts wordt nagegaan hoe de 
praktijk werkt in aangelegenheden 
waarvoor geen geschreven rechts-
regels gelden. 
Opzet: In hoofdzaak literatuur-
studie. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publikatievorm: De onderzoeksre-
sultaten worden regelmatig 
gepubliceerd in de vorm van 
supplementen op de losbladige 
editie 'Het Penitentiair Recht' 
onder redactie van prof. mr  J.P. 
Balkema, prof. mr  G.J.M. 
Corstens en mr P.C. Vegter en 
uitgegeven door Gouda Quint 
B.V. te Arnhem. 

202 
De dwang van de tenlastelegging 
mr. J. Boksem 

Promotor: prof. mr . G.J.M. 
Corstens. 
Doe!: Rechtshistorisch en rechts-
vergelijkend onderzoek naar de 
gebondenheid van de rechter aan 
de tenlastelegging in strafzaken. 
Voor- en nadelen van het grond- 

Universiteiten 

slagstelsel zullen tegenover elkaar 
worden gezet en eventuele alterna-
tieven zullen worden onderzocht. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: September 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

203 
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. 

204 
Strafbaarstelling van (gevaar 
voor) benadeling van schuldeisers 
in het kader van faillissement en 
sursiance van betaling 
mr. C.M. Hilverda 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corstens. Het onderzoek maakt 
deel uit van het onderzoekspro-
gramma over het strafrecht in 
bijzondere wetten. 
Aanleiding: Ondanks het feit dat 
bij een groot aantal faillisse-
menten frauduleuze gedragingen 
een niet geringe rol spelen, 
worden de bij de fraude betrokken 
personen zelden vervolgd en 
veroordeeld op grond van de artt. 
194, 340-345, 349 en 421 Sr, terwijl 
deze bepalingen toch speciaal 
voor die gevallen geredigeerd zijn. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
wordt nagegaan wat hiervan de 
oorzaken zijn en op welke manier 
hierin verandering kan worden 
gebracht. Ten behoeve van de 
volledigheid wordt ook aandacht 
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besteed aan art. 442 Sr. 
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-, 
en empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

205 
Informatie en strafvordering 
mr. J.J.A. Lucas 

Promotor: prof. mr . G.J.M. 
Corstens. 
Doe!: Het onderzoek is gericht op 
de wijze van (verzamelen en) 
gebruik van informatie door 
politie t.b.v. de opsporing van 
toekomstige strafbare feiten. 
Daarbij zal ook aandacht besteed 
worden aan het verstrekken van 
informatie aan politic door 
overheidsorganen en derden ten 
behoeve van deze opsporing. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie en empirisch onderzoek. 
Einddatum: September 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

206 
De praktijk van kop-staartvon-
nissen in Nederland 
mr. P.A.M. Mevis 

Samenwerkingsverband: Een deel 
van het onderzoek wordt binnen 
een organisatorisch samenwer-
kingsverband uitgevoerd door het 
Instituut voor toegepaste sociale 
wetenschappen (ITS) van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
verschillende varianten van 
kop-staartvonnissen die door de 
strafrechters gebruikt worden. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
het door middel van interviews 
verzamelen van gegevens over de 
verschillende varianten van 
kop-staartvonnissen die door de 
diverse strafrechters gebruikt 
worden. De uitkomsten worden 
met elkaar vergeleken, getoetst 
aan bestaande wettelijke regels 
dienaangaande en in verband 
gebracht met het reeds bij de 
Staten Generaal aanhangige  

wetsvoorstel 19.488. Ook 
ervaringen van veroordeelden 
zullen in het onderzoek worden 
betrokken. Een en ander ten 
behoeve van de Commissie 
herijking Wetboek van Strafvor-
dering met het oog op het door 
haar over genoemd wetsvoorstel 
uit te brengen advies. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Rapport aan de 
Commissie herijking Wetback van 
Strafvordering. 

208 
Depenalisering en regelgeving 
mr. M.W.G. Verbruggen 

Sarnenwerkingsverband: 
Begeleiding door prof. mr . G. 
Corstens, dr. M.A. Zwanenburg 
en mr. P.C. Vegter. Het onderzoek 
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207 
Belastingfraude versus 
sociale-zekerheidsfraude 
mr. J.F.L. Roording 

Promotor: prof. mr. G.J.M. 
Corstens. 
Doe!: Verbetering van de kwaliteit 
van de fraudebestrijding 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 worden 
gevoerd. Vervolgens zullen de 
verschillen worden geanalyseerd 
en, zo mogelijk, verklaard. Tot slot 
zal gevraagd worden oplossingen 
aan te dragen voor onvoldoende 
gerechtvaardigde verschillen. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 



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. 
Inventariseren van bestaande 
strafrechtelijke reactiemogelijk-
heden m.b.t. veel voorkomende 
criminaliteit en onderzoeken 
welke mogelijkheden tot decrimi-
nalisering bestaan. 
Opzet: Analyse van dossierge-
gevens, eventueel aangevuld met 
surveytechnieken (interview of 
questionnaire). Verder zal litera-
tuurstudie een wezenlijk 
onderdeel van het project 
uitmaken, in het bijzonder wat 
betreft het strafrechtelijk deel van 
het project. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 

209 
Een winkelboulevard in 
problemen; Samenleving en 
Criminaliteit in twee Rotter-
damse buurten 
C. Fijnaut, H. Moerland, J. uit 
Beijerse 

Arnhem, Gouda Quint, 1991 
Zie JV7, 1991, nr. 172 

210 
Evaluatie Filterproject Arrondis-
sementsparket Rotterdam 
H. Moerland en M. Veldhuizen 

Zie JV7, 1991, nr. 179 

Universiteiten 

211 
Evaluatie reorganisatie Arrondis-
sementsparket Amsterdam 
H. Moerland, M. Veldhuizen, H. 
Klip 

Rotterdam, Erasmusuniversiteit 
Rotterdam, Vakgroep Strafrecht 
en Criminologie, 1991 
Zie JV7, 1991, nr. 180 

Lopend onderzoek 

212 
Vrijheidsbeneming in het vooron-
derzoek 
mr. J. uit Beijerse 

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 ontstaansgeschiedenis en 
van de internationaal erkende 
beginselen van goede procesorde. 
De beantwoording van deze vraag 
noopt tot een drieledig onderzoek. 
Het eerste onderdeel, een histo-
rische studie van de ontstaansge-
schiedenis van de huidige regeling 
rond inverzekeringstelling en 
voorlopige hechtenis, wordt dit 
jaar afgerond. Daarbij wordt met 
name aandacht 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 vooron-
derzoek. 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 begin-
selen van goede procesorde en 
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van hun betekenis voor het bier 
besproken onderwerp. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

213 
Decriminalisering van actieve 
euthanasie 
mr. J.R. Blad 

Promotor: prof. C. Fijnaut. 
Doe!: In dit theoretisch georien-
teerd onderzoek wordt het 
vraagstuk van de sociale controle 
op levensbeeindigend handelen 
om sociaal-medische redenen 
genomen als een test-case voor de 
abolitionistische stellingen dat het 
strafrecht beschadigend is voor 
sociale interactieprocessen en dat 
de samenleving het zonder straf-
recht zoo kunnen doen. 
Probleernstelling: De keuze tot 
toepassing van actieve euthanasie 
staat in functie van de hulpverle-
ningsrelatie die naar aanleiding 
van sociaal-medische proble-
matiek in een concreet geval is 
opgebouwd. Het verlangen naar 
authentieke zelfverwerkelijking, en 
de bevestiging of ontkenning 
daarvan, spelen hierin een 
doorslaggevende rol. De strafbaar-
stelling fungeert ofwel als 
oneigenlijk argument (want 
afgeleid van de persoonlijke 
opvatting) 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: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. Op 
basis van dit onderzoek verscheen 
in 1990 een bock over het formele 
beleid van de Nederlandse zieken-
huizen en verpleeginrichtingen ten 
aanzien van actieve euthanasie, 
waarin beleidsstukken van zowel 
'veroorlovende' en `niet-veroorlo- 

vende' instellingen behandeld 
worden. 
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214 
De politie en haar clienten 
mr. C. Hogenhuis 

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



onder de titel `Wat vindt u van de 
recherche'. Het onderzoekproject 
zal uitmonden in een dissertatie. 

215 
Het `abolitionisme' in de jaren 
twintig van deze eeuw in 
Nederland 
mr. M.M. Kneepkens 

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

216 
Strafrecht en seksueel misbruik 
van minderjarigen: een • 
onderzoek naar (on)mogelijk-
heden 
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 rol het straf-
recht vervult ten aanzien van 
seksueel misbruik van minderja-
rigen. 
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 legiti-
miteit van strafrechtelijke inter-
ventie in de prive-sfeer. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

217 
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 winkeldiefstal-
problematiek, geformuleerd als: 
'Hoe kan een overheid in een 
situatie die bepaalde kenmerken 

vertoont (schade ten gevolge van) 
winkeldiefstal beperken zonder 
bepaalde middelen te gebruiken 
en zonder bepaalde begeleidende 
gevolgen te veroorzaken?' 
Probleemstelling: Onderzocht 
wordt de samenhang van het 
plegen van een bepaalde vorm van 
winkeldiefstal met de verwach-
tingen omtrent de mogelijke 
gevolgen daarvan. 
Opzet: Een longitudinale survey-
studie, waarbij een steekproef van 
bewoners van vier Rotterdamse 
woonwijken schriftelijk werd 
ondervraagd over de verwach-
tingen die men koesterde m.b.t. de 
mogelijke gevolgen van het plegen 
van een diefstal in i.h.b. een 
supermarkt (in 1983), en het 
gepleegd hebben van een dergelijk 
gedrag in de periode tussen beide 
enquetes, 1983 - 1985 (in 1985). 
Einddatum: Najaar 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

218 
Penal reform; pressure groups 
and critical criminology in the 
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 theoretische grondslagen 
voor stucturele strafrechtsher-
vorming. De relevantie hiervan 
valt in tweeen uiteen. Ten eerst 
heeft het een theoretisch 
relevantie, hetgeen zich openbaart 
in (1) het feit dat het een eerste 
systematische inventarisatie 
beoogt te bieden van de actuele 
Europese literatuur op het gebied 
van strafrechtshervorming, en (2) 
dat beoogd wordt een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van 
een meer continentaal georien-
teerde kritische criminologie - 
waar de huidige kritische crimino-
logie sterk Angelsaksisch gekleurd 
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is. Daarnaast heeft het onderzoek 
ook een praktische relevantie, 
doordat, op grond van een 
empirische analyse van de activi-
teiten van de diverse Europese 
gedetineerdenbewegingen en 
verenigingen voor strafrechtsher-
vorming, (3) beoogd wordt te 
komen tot enige richtlijnen met 
betrekking tot strategiebepaling, 
waarbij de verhouding tot het 
recht een centrale plaats inneemt. 
Probleemstelling: Welke paradig-
matische herformuleringen zijn, 
op grond van confrontatie met 
empirische resultaten van hervor-
mingspogingen, noodzakelijk om 
te komen tot een meer praktische 
en pluralistischer criminologie. 
Opzet: De Nederlandse situatie 
dient als uitgangspunt, van 
waaruit vergelijkingen met aridere 
landen worden getrokken. Hoewel 
het zwaartepunt op de tegen-
woordige 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 van verschil-
lende aard (participerende obser-
vaties, open interviews) wordt 
gedaan naar het huidige functio-
neren van diverse van de bedoelde 
pressiegroepen. 
Einddatum: 1992-1993. 
Publilcatievorm: Dissertatie en 
tussentijdse publikaties in vaktijd-
schriften. 

219 
EVRM en opiumzaken 
T. Blom 

Promotor: prof. mr . H. de 
Doelder. 
Doe!: Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de justi-
tiele politiepraktijk in Opium-
zaken aan de hand van uitspraken 
van de Europese Commissie en 
het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens. 
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Probleemstelling:Onderzocht 
wordt wat de consequenties zijn 
van de uitspraken van de 
Europese Commissie en het 
Europese Hof voor de rechten van 
de mens, wegens de schending 
van de artikelen 6 (fair trial) en 8 
(recht op privacy) EVRM voor de 
Nederlandse opsporingspraktijk in 
opiumwetzaken. Het gaat in dit 
onderzoek met name om de 
consequenties voor de bijzondere 
opsporingsmethodes, die in het 
kader van de bestrijding van deze 
wet worden gebruikt zoals de 
observatie, de infiltratie en de 
telefoontap en die een grote 
inbreuk op iemands prive-leven 
inhouden: 
Opzet: Participerende observatie, 
literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

De Hoge Raad in eerste aanleg 
nit. EM. de Koning-de Jong 

Promotor: prof. mr. H. de 
Doelder. 
Doe!: Analyse van de moeilijk-
heden en mogelijkheden bij 
toepassing van art. 92 Wet op de 
Rechtelijke Organisatie en overige 
daarbij relevante wetten en 
artikelen. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Afdding criminologie en 
familie- en jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

221 
Zelfeonfrontatie en affectieve 
dissonantie bij de huwelijks-
stuffing 
prof drs. W. van Gils 

Samenwerkingsverband: Afdeling 



Familie- en jeugdrecht, Erasmus-
universiteit Rotterdam en de 
afdeling persoonlijkheidsleer, 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Proinotoren: 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. 

222 
Boevenliteratuur 
prof dr. G.P. Hoefnagels 

Doe!: Onderzoek naar het 
perspectief van de letterkunde van 
gevangenen. 

223 
Kan televisie in de rechtzaal? 
R. Pagano-Mirani 

Promotor: prof. dr. G.P. 
Hoefnagels. 
Doe!: Normatief onderzoek naar 
het conflict van grondrechten van 
openbaarheid, recht op informatie 
en privacy in het rechtsproces. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

224 
Psychologische en psychiatrische 
adviezen in de jeugdrechtspraak 
mr. C.J. Pranger 

Promotor: prof. dr. G.P. 
Hoefnagels. AIO-begeleiding: dr. 
C.G.M. van Wamelen. 
Doe!: Analyse van de rol van 
(adviezen van) externe deskun-
digen bij de besluitvorming door 
de kinderrechter, in het bijzonder 
bij de toepassing van de ondertoe-
zichtstelling. Tevens 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-
onderzoek bij de rechtbank 
Rotterdam, alsmede interviews 
van de kinderrechter en 
medewerkers bij externe adviesin-
stanties zoals: Raad voor de 
Kinderbescherming, het PPPAR, 
RIAGG, kinder-psychiatrische 
klinieken etc. Het dossier-
onderzoek betreft de in de jaren 
1987 t/m 1990 te Rotterdam uitge-
sproken ondertoezichtstellingen. 
Einddatum: April 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

225 
Het rechtsvergelijkend onderzoek 
naar het huwelijksmodel in 
Indonesie en Nederland van 1945 
tot heden 
mr. W. Supriadi 

Promotor: prof. dr. G.P. 
Hoefnagels. 
Doe!: Onderzoek naar de diver-
gentie en convergentie in de 
veranderingen van het huwelijk in 
Indonesie en Nederland tussen 
1945 en heden. 
Einddatum: Begin 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

226 
Geschiedenis jeugd(bescher-
mings)recht 
dr. C.G.M. van Wamelen 

Doe!: Bestudering van de geschie-
denis van het jeugd(bescher-
mings)recht. Een deel van het 
onderzoek zal gaan over de 
kinderbescherming in oorlogstijd. 
Een ander deel zal gaan over 100 
jaar jeugdbescherming. 
Opzet: Literatuurstudie, interviews 
en eventueel ander bronnenon-
derzoek. 
Publikatievorm: De komende 10 
jaar zullen er deelpublikaties 
verschijnen. 
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Rijksuniversiteit Utrecht 
Molengraaff Instituut voor 
Privaatrecht 

Lopend onderzoek 

227 
Een vergelijkend onderzoek naar 
de beantwoording van een aantal 
familierechtelijke vragen in de 
rechtspraktijk van de Verenigde 
Staten en Nederland 
mr. G. Docter-Kleykamp 

Promotor: prof. mr . J. de Ruiter 
Doe!: 	doel is te komen tot een 
systematische en analytische 
beschrijving van de rechtsstelsels 
van de V.S. en Nederland, 
waardoor zij in hun structuur en 
grondslagen vergelijkbaar worden, 
en waarbij onderzocht zal worden 
of de betekenis van de Constitutie 
van de V.S. voor de afzonderlijke 
staten vergelijkbaar is met die van 
het EVRM voor de aangesloten 
Europese landen. Deze 
beschrijving en vergelijking vinden 
pleats binnen het kader van de in 
het onderzoek centraal staande 
vragen naar de doorwerking van 
mensenrechten bij afstamming en 
ouderlijk gezag. 
Opzet:Onderzoek vindt pleats in 
de V.S. door middel van bestu-
dering van wetgeving, case law en 
wetenschappelijke literatuur. Ook 
zijn er contacten met een aantal 
vooraanstaande professoren op 
familierechtelijk gebied. 

Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe Instituut voor 
Strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

228 
De sociale constructie van fraude 
C.H. Brants-Langeraar en 
K.L.K. Brants 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 197 

229 
Om de persoon van de dader; 
over straftheorieen en 
voorlichting door de reclassering 
J.A. Janse de Jonge 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1991, 
Pompe reeks 
Zie JV7, 1990, nr. 201 

230 
Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de strafbaarheid van rechts-
personen en bun leidinggevend 
personeel in het Anglo-Ameri-
kaanse recht 
N. Jorg 

Zie JV7, 1990, nr. 203 

231 
Strafrechtelijke implicaties van 
biomedische technieken 

Jeirg 
ZielV7, 1990, nr. 204 

232 
Suiten de muren 	 • 
M. Moerings en (3. ter Haar 
(red.) 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 213 

Lopend onderzoek 

233 
Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 
WvSv 
dr. P.J. Baauw 

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

234 
De rechten van de mens en het 
Nederlandse straf(proces)recht 
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. 

235 
Recente ontwikkelingen 
straf(proces)recht 
dr. P.J. Baauw 

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

236 
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 verschil-
lende rechtsstelsels getuigen tegen 
bedreigingen worden beschermd, 
welke constructies daarvoor zijn 
ontworpen en welke voor- en 
nadelen hieraan verbonden zijn. 
De oplossingen zijn te onder-
scheiden in processuele en 
`buitenprocessuele' oplbssingen. 
Tot eerstgenoemde groep behoort 
het accepteren van anonieme 
getuigenverklaringen als bewijs-
middel. De tweede doelstelling is 
het verkrijgen van inzicht in de 
rechtstheoretische en rechtspoli-
tieke overwegingen voor en tegen 
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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. 
Probleemstelling: Hoe worden 
getuigen in de Nederlandse, 
Duitse en Amerikaanse straf-
rechtspleging tegen bedreiging 
beschermd? Welke samenhang is 
er tussen de gekozen wijze van 
bescherming en de algemene 
kenmerken van de nationale straf-
rechtspleging? 
Opzet: Het voorgaande brengt mee 
dat het onderzoek rechtsverge-
lijkend van opzet is. Bronnen: 
wetgeving, rechtspraak, literatuur 
en interviews met personen die bij 
de dagelijkse praktijk van de straf-
rechtspleging in een land 
betrokken zijn. 
Einddatum: 1992. ' 
Publikatievorm: Dissertatie. 

• 237 
Maatregelen in het belang van 
het onderzoek in strafzaken en 
de rechtspositie van de verdachte 
mr. A.M. Berkhout-van Poelgeest 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en 
dr. P.J. Baauw (co-promotor). 
Doe!: Het onderzoek richt zich op 
een beschrijving van de `maatre-
gelen' (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 detentie-
recht aangegeven die bij 
toepassing van de `maatregelen' 
een rol spelen. 
Probleemstelling: Wat is de rechts-
positie van de verdachte ten 
aanzien van maatregelen in het 
belang van het onderzoek? Waar 
liggen de grenzen van dergelijke 
maatregelen? 
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Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

238 
Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de positie van jeugdigen in 
het jeugdstraf(proces)recht in 
Nederland, Belgie en het 
Verenigd Koninkrijk 
ml. J.M. Bruins 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Systematisch onderzoek 
naar ontwikkelingen in de 
genoemde rechtsstelsels met 
betrekking tot het jeugd-
straf(proces)recht en de positie 
van de jeugdige daarin. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm:: Proefschrift en 
artikelen. 

239 
Strafrechtelijke handhaving van 
Europees economisch recht 
ml. 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 straf-
baarstellingen met name op het 
gebied van het economisch 
publiekrecht voortdurend 
toeneemt (zie hiervoor onder 
meer: Th.A. de Roos, StraJbaar-
stelling van economische delicten, 
diss. Utrecht, Arnhem 1987). Dit 
onderzoek richt zich op de rol van 
het communautaire recht en de 
Europese Gemeenschap in dit 
verband. 
Probleemstelling: Welke overwe-
gingen spelen voor de Neder-
landse wetgever een rol bij de 
keuze voor strafrechtelijke 
handhaving van het Europees 
economisch recht? Welke opvat-
tingen over de wenselijkheid van 
strafrechtelijke handhaving leven 

er bij de communautaire beleids-
instanties? Is er sprake van 
politieke en juridische druk van 
de zijde van de Raad en de 
Commissie in de richting van 
strafrechtelijke handhaving als de 
meest wenselijke en effectieve 
vorm van handhaving? Spelen bij 
de strafbaarstelling van commu-
nautaire regels wellicht ook 
autonome processen en automa-
tismen een rol? 
Opzet: Onderzoek naar de wijze 
waarop de communautaire regels 
in de Nederlandse wetgeving 
worden opgenomen. Welke straf-
sancties zijn van toepassing? 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Onderzoeks-
rapport. 

240 
Beroving van voorbijgangers in 
de Randstad 
dr. W.J.M. de Haan 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek Beroving van voorbij-
gangers wordt gefinancierd door 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de gemeentepolitie 
Amsterdam. 
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 1991 en veldon-
derzoek in Amsterdam en in 
Utrecht. Interviews met infor-
manten (politie en justitie, slacht-
offers, hulpverlening en personen 
'tilt het milieu'). Groepsdiscussies 
over het plegen van berovingen in 
het kader van de Kwartaalcursus 
(filV0) — een alternatieve straf 
voor strafrechtelijk minderjarigen 
die zijn veroordeeld wegens 
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ernstige (gewelds)misdrijven. 
Einddatum: April 1992. 
Publikatievorm: Artikelen, 
monografie. 

241 
Decriminalisering van seksuele 
contacten tussen volwassenen en 
kinderen 
mr. R.H. Haveman 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Voorstanders van decrimina-
lisering van seksuele contacten 
tussen volwassenen en kinderen 
voeren een scala van redenen aan 
waarom dergelijke contacten niet 
strafbaar dienen te zijn. In tegen-
stelling tot tegenstanders van 
decriminalisering , die alien van 
mening zijn dat dit soort 
contacten ongewenst zijn en tot 
een strafrechtelijke reactie moeten 
leiden, vormen zij een homogene 
groep. De discussie tussen voor-
en 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: Het betreft literatuuron-
derzoek: literatuur over criminele 
politiek, over de totstandkoming 
van de betreffende strafbepa-
lingen, en vooral over de gehan-
teerde argumenten pro en contra 
decriminalisering. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Artikelen en 
dissertatie. 

242 
Ontwikkelingen in het econo-
misch strafrecht 
mr. N. Jorg 
Einddatum: Nog niet bekend. 

243 
Het beklagrecht van gedeti-
neerden 
prof mr. C. Kelk 

Doe!: Het kritisch evalueren van 
de uit het beklagrecht van gedeti-
neerden voortvloeiende jurispru-
dentie als een van de middelen tot 
rechtmatigheidscontrole op de 
Nederlandse detentiesituatie. 
Opzet: Bestudering van desbetref-
fende uitspraken. 
Einddatum: Doorlopend 
onderzoek. 
Publikatievorm: Annotaties bij 
uitspraken, editorial in 
tijdschriften en commentaren. 
Herdrukken van `Kort begrip van 
het detentierecht'. 

244 
Rechten van opgenomen psychi-
atrische patienten 
prof mr. C. Kelk 

Einddatum: Doorlopend project. 

245 
Actualiteiten rond detentiepro-
blematiek 
prof mr. C. Kelk en dr. mr . M. 
Moerings 

Einddatum: Doorlopend project. 

246 
Getuige in de internationale 
rechtshulp in strafzaken 
mr. A.H. Kfip 

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 straf-
zaken en de rechten van de mens 
in deze. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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247 
Gedwongen psychiatrische 
opneming en dwang bij de behan-
deling in de algemene en toren-
sische 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 psychiatric. 
Publikatievorm: F. Koenraadt en 
P.J. Hermans: De marges van 
dwangtoepassing in de klinische 
psychiatric, : een empirisch 
onderzoek in algemeen psychi-
atrische ziekenhuizen en 
TBS-klinieken, Utrecht, Willem 
Pompe Instituut, 1989 
(eindrapport), dissertatie in 1992, 
artikelen. 

248 
Forensisch psychiatrische 
rapportage 
drs. F.A.M.M. Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechts-
wetenschappen en het Pieter Baan 
Centrum, Psychiatrische Observa-
tiekliniek van het Gevangenis-
wezen (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 rond 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 ander-
zocht in de Rijksarchieven van 
voornamelijk Haarlem en 's 
Hertogenbosch). Daarnaast litera-
tuurstudie. 
Einddatum: Lopend onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen (huidige 
rapporten); A.W.M. Mooij, F. 
Koenraadt en H. Lommen-van 
Alphen (red.), De persoon van de 
verdachte; de rapportage pro 
justitia vanuit het Pieter Roan 
centrum, Arnhem, Gouda Quint, 
1989. 

249 
De positie van minderjarigen op 
het terrein van de geestelijke 
gezondheidszorg. 
mr. A.P. van der Linden 

Promotoren: prof. dr. van 
Engeland en prof. mr . C. Kelk 
Doe!. Onderzoek naar het gebruik 
van juridische en medische 
maatregelen om jeugdhulpver-
lening mogelijk te maken dan wel 
te optimaliseren. Het maatschap-
pelijk probleemgebied dat 
voorwerp van deze studie is, is de 
geestelijke gezondheidszorg. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een beknopt historisch gedeelte en 
een analyse van de vigerende 
regelingen met betrekking tot de 
positie van jeugdigen in het 
ggz-circuit. Op grond van litera-
tuuronderzoek zijn kwantitatieve 
gegevens verzameld en met behulp 
van interviews is gepoogd zicht te 
krijgen op de praktijk. Deze 
gegevens zijn beperkt tot het 
arrondissement eq. gezondheids-
zorgregio Utrecht en zijn 
verkregen bij instellingen op het 
terrein van jeugdbescherming en 
jeugdgezondheidszorg. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Ben of meer 
artikelen in 1991 en later; disser-
tatie. 
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250 
Aids and prisons 
dr. mr. M. Moerings 

Samenwerkingsverband: P. 
Thomas, Universiteit Wales, 
Cardiff. 
Doe!: Hoe wordt in diverse landen 
omgegaan binnen het gevangenis-
wezen met seropositieven en 
Aids-patienten? Dit om te laten 
zien in hoeverre verworvenheden 
(rechten van gedetineerden) onder 
druk komen te staan onder 
invloed van de Aids-problematiek. 
Opzet: Literatuur, empirie. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Boek, onder 
redactie van M. Moerings en P. 
Thomas. 

251 
Strafbaarstelling discriminatie 
op grond van seksuele voorkeur 
dr. mr. M. Moerings 

Samenwerkingsverband: Met inter-
facultaire werkgroep Homo-
studies, Rijksuniversiteit Utrecht. 
Doe!: Aanleiding vormt de 
uitbreiding van discriminatie-
artikelen 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. 
Publikatievorm: Hoofdstuk in een 
boek over `Homoseksualiteit en 
recht' waarvan Moerings samen 
met mr. A. Mattijssen de redactie 
voert. 

252 
De overdracht van de tenuitvoer-
legging van strafvonnissen 
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 

Universiteiten 

gekomen die geheel of ten dele 
betrekking hebben op een nieuwe 
vorm van internationale 
rechtshulp: de overdracht van de 
tenuitvoerlegging van strafvon-
nissen. 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 uitvoeringswet-
geving. 
Einddatum: Voorjaar 1992. 

253 
Jongensprostitutie 
S. van der Poe! 

Promotor: prof. dr. F. Bovenkerk. 
Samenwerkingsverband: mr. A. de 
Graafstichting, ZWO. 
Doel: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 jets 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 inter-
views. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
artikelen. 

254 
Automatisering en strafrechts-
pleging 
mr. drs. J. Rademaker 

Promotor: prof. mr . C. Kelk. 
Doe!: Onderzoek naar de begin-
selen van straf- en strafproces- 
recht in het licht van de automati-
sering van de strafrechtspleging. 
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Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

255 
Bestrijding van voetbalvanda-
lisme in Deventer en omgeving 
drs. MA. Sterk 

Supervisor: dr. mr. M. Moerings. 
Doe!: In het kader van de 
financiele bijdrageregeling experi-
menten bestuurlijke preventie 
kleine criminaliteit van het Minis-
terie 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 voetbalvan-
dalisme in Deventer aan te geven. 
Probleemstelling:Binnen het 
onderzoek wordt o.a. gekeken 
naar aspecten Ms de doelgroep in 
het algemeen, het bereiken van de 
doelgroep, de totstandkoming van 
het `supportershomel 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 vandalisme-
activiteiten etc. 
Opzet: Overwegend is het 
onderzoek kwalitatief 
beschrijvend van aard. Op 
deelpunten zal een meer kwantita-
tieve benadering gehanteerd 
worden. (Participerende) obser-
vatie maakt een belangrijk deel uit 
van de onderzoeksmethode. 
Einddatum: 1990. Rapport 
verschijnt in de loop van 1991. 
Publikatievorm: Rapportage aan 
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 

256 
Ontwikkelingen in het peniten-
tiair recht 
rnr. drs. A. van Hie! 

Doe!: Bijdrage aan katernen 
(penitentiair recht) van Ars Aequi 
en aan het crimineel jaarboek van 
de Coornhert-Liga. 
Opzet: Bestuderen van literatuur, 

wetsontwerpen etc. 
Einddatum:Doorlopend project. 

257 
Rechtspositie jeugdigen in jeugd-
beschermingsinrichtingen 
mr. drs. A. van Vile! 

Promotor: prof. mr . C. Kelk 

Doe!: Studie naar de 
(rechts)positie van minderjarigen 
in jeugdbeschermingsinrichtingen. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
het analyseren van de beklagzaken 
(waartoe in rijksinrichtingen de 
mogelijkheid bestaat sinds 1984) 
in vergelijking met die in het 
gevangeniswezen, het vergelijken 
van de rechtspositie van minderja-
rigen in rijksinrichtingen met die 
in verschillende soorten particu-

Here inrichtingen. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm:Dissertatie. 
Tussentijds: het schrijven van 
annotaties bij uitspraken op 
beklagzaken van jeugdigen in 
rijksinrichtingen, voor de rubriek 
Penitentiaire Informatie van het 
blad Saneties. 

258 
.bridische begrenzing van de 
politiele informatievoorziening 
mr. G.J.M. van Wijk 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. 
Swart en prof. mr . M. Wladi-
miroff. 
Doe!: De rechtsstatelijke grenzen 
van de politiele informatievoor-
ziening formuleren. 
Probleemstelling: Welke rechtsbe-
ginselen liggen ten grondslag aan 
de politiele informatievoorziening 
in Nederland en op Europees 
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niveau? Hoe verhouden deze 
rechtsbeginselen zich tot de eisen 
van de rechtsstaat? 
Opzet: Onderzoek op basis van 
literatuur, regelgeving en jurispru-
dentie. 
Einddatum: 1992. 	• 
Publikatievorm: Dissertatie. 

259 
Turken en de Nederlandse straf-
rechtsprocedure 
mr. Y. Yesilgoz 

Begeleiders: prof. dr. F. Bovenkerk, 
dr. mr. M. Moerings 
Doe!: Het leren kennen van de 
communicatieproblemen tussen 
functionarissen in de Nederlandse 
strafrechtsprocedure en Turkse 
verdachten, voor zover die 
mogelijk resulteren in 
ongelijkheid. 
Opzet: Het onderzoek gaat uit van 
de aangegeven interactie en er is 
gekozen voor die tussen politie-
en justitiele ambtenaren, 
raadsman en rechter enerzijds en 
Turkse verdachten anderzijds. De 
communicatie in de verschillende 
fasen — opsporing, vervolging, 
berechting — van de strafpro-
cedure vormt het voorwerp van 
onderzoek. De methoden die 
gekozen zijn: dossierstudie; obser-
vatie in iedere hierbovenge-
noemde fase en in Turkse 
theehuizen; gesprekken met beide 
`partijen'. 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Wetenschappelijk 
eindrapport. 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Vakgroep 
Strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

260 
Schets materieel strafrecht 
prof mr. W. Nieboer 

Arnhem, Gouda Quint BV, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 230 

Lopend onderzoek 

261 
De rol van het kort geding in 
strafzaken 
mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend 

Promotor: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen. 
Doe!: De laatste jaren is de rechter 
in kort geding met regelmaat 
geconfronteerd met problemen 
van strafrechtelijke aard. De vraag 
is nu of dit een wenselijke ontwik-
keling is. Wellicht moet er in het 
strafrechtelijke systeem zelf een 
algemene rechtsgang voor 
spoedeisende situaties worden 
geschapen zoals ook in het 
Ontwerp Wetboek van Strafvor-
dering Nederlandse Antillen is 
gebeurd. In dit onderzoek zal 
tevens in kaart worden gebracht in 
welke situaties er blijkbaar 
behoefte is aan het oordeel van de 
rechter in kort geding. Wie partij 
zijn in het geding alsmede van wie 
de aangevochten beslissing 
afkomstig is zijn daarbij 
belangrijke aspecten. De 
verhouding tussen privaatrecht en 
strafrecht ligt aan het onderzoek 
ten grondslag. 
Opzet: Grotendeels literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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262 
Geschiedenis en actualiteit van 
het legaliteitsbeginsel in het 
strafrecht 
prof mr. M.S. Groenhuijsen 

Doel: Het beginsel dat geen straf 
mag worden opgelegd dan uit 
kracht van een voorafgaande 
wettelijke stralbepaling wordt 
veelal aangemerkt als een 
hoeksteen van ons strafrecht. Dit 
beginsel is dan ook opgenomen in 
ons Wetboek van Strafrecht (art. 
I), in de Grondwet (art. 16), en in 
diverse internationale verdragen. 
Op grond van het legaliteitsbe-
ginsel is het de wetgever niet 
toegestaan om strafbaarstellingen 
met terugwerkende kracht te 
maken. Daarenboven is hij 
verplicht in de delictsomschrij-
vingen duidelijk en precies te 
formuleren welke gedragingen 
verboden worden (het lex-certa 
beginsel' of 'Bestimmtheitsgebat'). 
Voor de rechter heeft het legali-
teitsbeginsel tot gevolg dat hij de 
strafbaarheid van een verdachte 
niet mag aannemen op grond van 
ongeschreven (gewoonte-)recht, en 
dat hij strafbepalingen niet 
volgens het procede van de 
analogie mag toepassen. Dit 
pakket van normen wordt - in 
abstractie - vrijwel algemeen 
aanvaard binnen de kring van 
beoefenaren van het strafrecht. 
Maar in de praktijk blijkt al 
langere tijd dat er veelvuldig erg 
ruim geformuleerde delictsom-
schrijvingen bestaan en dat straf-
bepalingen soms zelfs terugwer-
kende kracht is verleend (met 
name het 139S). Bovendien 
verschijnen in de jurisprudentie 
regelmatig veroordelende 
uitspraken, die, tenminste 
ogenschijnlijk, op gewoonterecht 
of analogische toepassing van 
stralbepalingen berusten. Hoe 
dienen dergelijke verschijnselen te 
worden gewaardeerd? Is het 
aannettelijk, dat een meerderheid 

van criminalisten enerzijds het 
legaliteitsbeginsel onderschrijft en 
anderzijds de regelmatige 
schending daarvan billijkt? En zo 
ja: dienen deze inconsistenties 
dan te verdwijnen door het 
beginsel aan te passen c.q. te 
nuanceren, of door de rechts-
praktijk te corrigeren? 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Monografie. 

263 
Voeging ad informandum in 
strafzaken 
mr. A.A. Franken 

Promotor: prof. mr . M.S. Groen-
huijsen. 
Duel: Als wijze van afdoen van 
strafbare feiten heeft de voeging 
ad infarmandum een grate vlucht 
genomen. In het onderzoek zal 
deze praktijk warden geanalyseerd 
en yervolgens op proces- en 
materieelrechtelijke implicaties 
worden beoordeeld. Daarnaast 
zullen enkele rechtsvergelijkende 
kanttekeningen worden geplaatst. 
Opzet: Literatuur- en jurispru-
dentie-onderzoek. 
Einddatum: Begin 1994. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

264 
Losbladig commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering 
onder redactie van A.L. Melai 
(hoofdredacteur), J.T.K. Bos, 
M.S. Groenhuijsen, A. Krikke, 
Th. A. de Roos en A.H.J Swart 
Onderzoekers binnen de KUB: 
prof mr. M.S. Groenhuijsen, mr. 
J. de Vries-Leemans, mr. Y. 
Baaijens-van Geloven, mr. J. 
Simmelink, mr. D. van der 
Landen, mr. P. Osinga en tar. 
F.P.E. Wiemans. 

Doel: Met dit commentaar worth 
beoogd door middel van een 
kritische behandeling van recht-
spraak en literatuur omtrent het 
betreffende onderwerp de weten-
schappelijke beoefening van het 
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strafprocesrecht te bevorderen. 
Het werk geeft uitdrukking aan 
het maatschappelijke verschijnsel, 
dat de procesrechtelijke aspecten 
van de rechtspleging voorwerp 
zijn van een verscherpte rechtspo-
litieke aandacht. Naast de 
materiele uitkomst worden, mede 
onder invloed van het Europees 
Mensenrechtenverdrag, principiele 
eisen gesteld aan de justitiele 
manieren van doen en de 
rechterlijke controle op dwanguit-
oefening. 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; 332-337; 361; 362-365; 
528 t/m 530; 552t t/m 552hh en 
572 t/m 578. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Losbladig 
supplement. 

265 
Bedrogs- en valsheidsdelicten 
mr. P..I. van den Hout 

Promotor: prof. mr . drs. W. 
Nieboer. 
Doe!: Heroverweging van de 
inhoud en rubricering van — met 
name de commune — bedrogs- en 
valsheidsdelicten op strafrechts-
dogmatische gronden met het oog 
op maatschappelijke ontwikke-
lingen. 
Opzet: Wetsgeschiedenis, recht-
spraak, literatuur. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

266 
Community Service in Western-
Europe 
drs. A.M. van Kalmthout 

Promotoren: prof. mr . P.J.P. Tak 
en prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe!: In het onderzoek wordt 
nagegaan hoe binnen de landen 

van de Raad van Europa de 
nieuwe strafsanctie `Dienstver-
lening' zich heeft ontwikkeld. 
Tevens wordt de juridische 
vormgeving van deze sanctie in 
verschillende landen met elkaar 
vergeleken en wordt uitvoerig 
ingegaan op de ervaringen met 
deze sanctie in de praktijk. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komen onder meer de volgende 
vraagpunten aan de orde: In 
hoeverre is er bij de dienstver-
lening sprake van een nieuwe 
sanctie, anders gezegd, in welk 
opzicht wijkt de huidige verschij-
ningsvorm af van de vroeger 
bekende `arbeidsstrar? In 
hoeverre beantwoordt deze straf-
sanctie aan de daaraan toege-
kende intrinsieke en extrinsieke 
doelstellingen? In hoeverre beant-
woordt de juridische vormgeving 
van de dienstverlening aan grond-
wettelijke en internationale 
verdragrechtelijke bepalingen? 
Hoe verhouden de diverse 
wettelijke regelingen zich tot 
elkaar? 
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsverge-
lijkend) literatuuronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

267 
Straf en maatregel 
mr. D. van der Landen 

Promotor: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen. 
Doe!: Recente wetsvoorstellen 
gaan uit van een scherp onder-
scheid tussen straffen en maatre-
gelen. 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 verschil-
lende gezichtspunten: rechtstheo- 
retisch, rechtshistorisch, wetshisto- 
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risch, 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 wet moet warden 
afgewezen. 
Opzet:Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

268 
Schets materieel strafrecht 
proj mr. drs. W. Nieboer 

Doe!. Hoofdlijnen materieel straf-
recht zodanig formuleren en 
ordenen dat het resultaat [evens 
bruikbaar is als lesmateriaal voor 
het doctoraal examen Nederlands 
recht. 
Probleemstelling: Huidig materieel 
strafrecht wordt sterk gedomi-
neerd 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 opvat-
tingen uitgegaan. Dit beinvloedt 
de formulering van de 
leerstukken. 
Opzet: Aan het onderzoek ligt met 
name ten grondslag de bestu-
dering van de literatuur en de 
bronnen die inzicht geven in opzet 
en formulering van het huidige 
wetboek. 
Einddatum: 1990/1991. 
Publikatievorm: Boek. 

269 
Afdoening buiten geding 
my. P. Osinga 

Promo/or: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen. 
Doel: Het onderzoeken van 
methoden tot het afdoen van 
strafzaken buiten geding, zoals 
transactie, sepot enz. 

Opzet:Grotendeels literatuuron-
derzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

270 
De herziening van het RVV 
my. M. One 

Promo/or: prof. mr. MS. Groen-
huijsen. 
Doe!: In dit onderzoek staat de 
herziening van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
centraal. Onderzocht zal worden 
in hoeverre de doelstellingen van 
de herziening, deregulering, 
aansluiting bij internationale 
verdragen, het formuleren van 
eenvoudige en consistente regels, 
worden gerealiseerd. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

272 
Het bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding 
my. W.E.C.A. Valkenburg 

Promo/or: prof. mr. MS. Groen-
huijsen. 
Doe!: Onderzoek naar het functio- 

88 	Justinele Verkenningen, jrg. 17, nr. 7, 1991 

271 
Opsporing en legaliteitsbeginsel 
my. I Simmelink 

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



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

273 
Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van natuurlijke personen 
voor strafbare feiten begaan door 
een rechtspersoon 
mr. J. de Vries-Leemans 

Promotoren: prof. mr. M.S. Groen-
huijsen en prof. mr . A.C. 't Hart. 
Doe!: Met name gedurende de 
laatste tien jaar is de strafrechts-
jurist geconfronteerd met rechts-
personen, met behulp waarvan 
strafbare feiten worden begaan. 
Natuurlijke personen trachten aan 
een eventuele strafrechtelijke 
aansprakelijkstelling te ontkomen 
door zich te verschuilen achter de 
rechtspersoonsconstructie. De 
vraag is of en, zo ja, in hoeverre 
het Nederlandse strafrecht in staat 
is die natuurlijke persoon straf-
rechtelijk aan te pakken. Met 
name art. 140 Sr ontwikkelt zich 
daarbij tot een goed hanteerbaar 
instrument; de bepaling kan als 
`vangnee fungeren voor die 
gevallen die niet of slechts ten 
dele onder de werkingssfeer van 
art. 51 Sr zijn te brengen. Zeer 
recentelijk zijn door de HR de 
grenzen aangegeven van straf-
baarheid van de 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 leiding-
gevers in geval van daderschap 
van de rechtspersoon alsmede de 
vraag naar de strafbaarheid van 
deelneming aan een rechts-
persoon, die tot oogmerk heeft het 
plegen van misdrijven of een 
andere bij de wet verboden rechts-
persoon (art. 140 Sr). 
Einddatum: 1993. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

274 
Informatietechniek en strafvor-
dering 
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 straf-
vordering, het tweede been van 
het strafrechtelijke informatica-
recht, spelen de nodige problemen 
die verband houden met de 
geautomatiseerde gegevensver-
werking. Anders dan in het geval 
van het materiele strafrecht 
worden deze moeilijkheden niet in 
hoofdzaak veroorzaakt door het 
fenomeen van de computercrimi-
naliteit. 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 
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behoelle bestaat vormen van 
(data)communicatie af te tappen. 
Het onderzyek zal zich in 
hoofdzaak richten op dit 
probleemveld van de strafvor-
dering in een geautomatiseerde 
omgeving. De opsporing, de 
dwangmiddelen, de vergaring van 
bewijs vormen daarbij de belang-
rijkste onderwerpen. Enige 
aandacht zal voorts moeten 
warden geschonken aan de vraag 
naar de bewijskracht van compu-
terverbonden bewijs. 
Opzet: Verkenning en afbakening 
van het probleemgebied; 
commentaar op de nieuwe straf-
vorderlijke bepalingen die zijn 
opgenomen in het thans 
aanhangige wetsvoorstel Compu-
tercriminaliteit; evaluatie van de 
bestaande opsporingspraktijk (in 
relatie tot de nieuwe bevoegd-
heden); internationale aspecten; 
synthese: beantwoorden de 
Nederlandse bepalingen aan eisen 
van rechtmatigheid en doelma-
tigheid? sluiten de Nederlandse 
bepalingen aan bij internationale 
aanbevelingen voor wetgevings-
projecten? 

Katholieke Universiteit 
Brabant 
Sectie Jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

275 
Minderjarigheid, ouderlijk gezag 
en EVRM 
mr. M.L.C.C. de Brugn-Ltickers 

Promotoren: prof. mr. Rood-de 
Boer, prof. mr. H. Schermers. 
Doel: 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 

276 
In bet belang van het kind: de 
rechtsbescherming van de 
minderjarige 
mr. EA.M. Schey 

Promotor: prof. mr. M. Rood-de 
Boer. 
Doe!: Onderzocht wordt of de 
door het klachtrecht geboden 
eigen rechtsingang mogelijkheden 
biedt voor een verbetering van de 
(zwakke) positie van minderja-
rigen in de jeugdbescherming. 
Tevens wordt onderzocht in 
hoeverre de bestaande rechtsposi-
tieregelingen bijdragen aan een 
verbetering van de positie van de 
minderjarigen toy. hun wettelijke 
vertegenwoordigers. 
Probleemstelling: Vormen de 
diverse beklagregelingen op het 
terrein van de jeugdbescherming 
een effectieve rechtsbescherming 
van minderjarigen? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1991/1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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zich de wettelijke bepalingen in 
het Nederlandse recht t.a.v. 
minderjarigheid en het daarmee 
gepaard gaande ouderlijk gezag 
tot de grondrechten die in het 
EVRM aan een ieder worden 
toegekend? 
Publikatievorm: 0.a. 'Het jeugd-
strafprocesrecht en de 'de Cubber-
case", in: NJB, 1986, p. 569 e.v.. 
'Baas in eigen buik en de grond-
rechten', in: NJCM-bulletin, 1986, 
p. 599 e.e.. 'Internationale 
bepalingen en het Nederlandse 
civielrechtelijke jeugdbescher-
mingsreche, in: Tildschrifi poor 
Familie- en Jeugdrecht, 1987. 'De 
mensenrechtelijke positie van het 
minderjarige kind in het 
wetsvoorstel ouderlijke zorg', in: 
NJB, 1987, p. 530 e.v. Len rechts-
positie voor minderjarigen? NJB, 
1990, p. 373. Dissertatie. 
Einddatum: 1991/1992. 



277 
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 kanton-
rechter, de rechtbank en de 
kinderrechter. Nu binnen 
afzienbare tijd (1995?) het kanton-
gerecht en de arrondissements-
rechtbank zullen integreren tot 
een gerecht van eerste aanleg is 
het de vraag wat dient te gebeuren 
met de familie- en jeugdrecht-
spraak. Na een rechtsvergelijkend 
onderzoek zal beschreven worden 
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 jurispruden-
tieonderzoek. 
Einddatum: Eind 1991. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Universiteit Twente 
Faculteit Bestuurskunde, 
Vakgroep Recht 

Lopend onderzoek 

278 
Internationale minimumstan-
daards betreffende de vragen van 
vrede en veiligheid en de rechten 
van de mens 
mr. I.F. Dekker 

Doe!: Het onderzoek betreft de 
ontwikkelingen van fundamentele 
normen die door de internationale 
rechtsgemeenschap als geheel zijn 
aanvaard en de juridische 

gevolgen bij schending daarvan 
voor staten, individuen en andere 
rechtssubjecten. Het onderzoek 
wordt toegespitst op de vragen 
van vrede en veiligheid en de 
rechten van de mens. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1994. 
Publilcatievorm: Boek, artikelen. 

279 
Rechtsbescherming en overheids-
besluitvorming 
mr. dr. E. Helder 

Doe!: Onderzoek naar de vraag 
welke invloed voorzieningen van 
rechtsbescherming (inclusief 
klachtenvoorziening) op de 
kwaliteit van de overheidsbesluit-
vorming hebben. Hierbij heeft de 
spanning tussen doelmatigheid en 
klantgerichtheid aan de ene kant 
en rechtsstatelijke vereisten aan de 
andere kant de aandacht. Tevens 
komt de relatie met de organisatie 
van de besluitvorming aan de 
orde. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Artikelen en 
eventueel een boek. 

280 
Zelfregulering in data-bescher-
mingswetgeving; een rechtsverge-
lijkend onderzoek 
Plaats vacant 

Promotor: prof. H.D. de Jong 
(Vakgroep recht). 
Doe!: Onderzoek naar de norma-
tieve voorwaarden van het 
concept zelfregulering in de 
databeschermingswetgeving van 
Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannie. Daarbij ook onderzoek 
naar methoden van rechtsverge- 
lij king. 
Opzet: Literatuurstudie en inter-
views met deskundigen in 
Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannie. 

Universiteiten 	 91 



Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
eventueel artikelen. 

281 
Politiek-ambtelijke betrekkingen 
in juridisch perspectief 
Wordt per 1-10-1991 beret 

Promotor: prof. mr. H.M. de Jong 
(Vakgroep recht). 
Doe!: Het verschaffen van inzicht 
in de juridische aspecten van 
politiek-ambtelijke betrekkingen. 
De probleemstelling is: hoe kan 
de juridische vormgeving van 
politiek-ambtelijke betrekkingen 
worden beoordeeld aan de hand 
van de staatkundige grondslagen 
van de democratische rechtsstaat 
Nederland? 
Opzet: Literatuurstudie, jurispru-
dentie-analyse, veldwerk 
(case-study-methode). 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
eventueel artikelen. 

282 
Informatisering en rechtsstaat 
dr. B.R. Ziegler-Jung 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
recht, faculteit bestuurskunde, 
Universiteit Twente. 
Samenwerkingsverband: Samen-
werking met de Duitse 
'Gesellschaft filr Rechtsinfor-
matik', project `Rechtliche Beherr-
schung der Informationstechnik'. 
Doe!: Beoogd wordt nadere 
invulling te geven aan het infor-
matiseringsrecht in het openbaar 
bestuur in de zin van theorie-
vorming en uitwerking van het 
bestaande en te ontwerpen 
positieve recht (buy. 
GBA-wetsontwerp, Wet persoons-
registratie, Wet informatievoor-
ziening). Met uitwerking is 
bedoeld het ontwikkelen van 
criteria/beginselen voor het 
positieve recht. 
Probleemstelling: Beginselen van 
de rechtsstaat worden steeds meer 

belnyloed door informatievoor-
ziening. Nieuwe wetgevingscon-
cepties zijn nodig (bijv. experi-
mentele wetgeving) die ingebed 
zijn in technologisch aspectenon-
derzoek. 
Opzet: Literatuuronderzoek 
(Nederlandse en Duitse 
literatuur), wetsteksten. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Artikelen en 
eventueel een boek. 

Universiteit Twente 
Faculteit Wijsbegeerte en 
Maatschappijweten-
schappen, 
Vakgroep Psychologie 

Lopend onderzoek 
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283 
Een samenwerkingsproject in 
Overijssel-Oost gericht op 
voorlichting en beinvloeding van 
het publiek om de nadelige 
effecten van criminaliteit te 
bestrijden 
drs. M. Kuttschreuter en J. 
Severijn 

Promotor: prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband: Er bestaat 
een samenwerkingsverband tussen 
de Vakgroep psychologie (UT) en 
het 0.M. te Almelo, de gemeente-
politiekorpsen van Enschede, 
Hengelo, Almelo, Oldenzaal en 
Hellendoorn, het korps rijkspolitie 
district Zwolle en het RBVM 
Overijssel-Oost. Daarnaast zijn er 
contacten met journalisten van de 
regionale dagbladen en regionale 
omroep. 
Doe!: Het project omvat 
voorlichting over criminaliteit 
door de politie en een weten-
schappelijk onderzoek naar de 
effecten hiervan door de UT. Doel 
van de voorlichting was de 
bevolking een reeel beeld te geven 
van de criminaliteit, met name die 
vormen die frequent voorkomen, 



en van de wijze waarop politie en 
justitie daarop reageren. Het 
betrof hier inbraak in woningen 
en geweld tegen personen op 
openbare plaatsen. Nagegaan 
wordt welke effecten de voorlich-
tingscampagne op de bevolking 
heeft en welke media het meeste 
effect sorteren. 
Probleemstelling: Wat is het effect 
van informatie over criminaliteit 
en over het functioneren van de 
politie, in het bijzonder m.b.t. 
procedures en preventiegerichte 
activiteiten, die het publiek via 
diverse media bereikt, op kennis, 
attituden, gevoelens van onvei-
ligheid en preventief gedrag. 
Opzet: Er is sprake van een 
veldexperiment waarbij 900 
respondenten betrokken zijn. 
Omdat de voorlichtingscampagne 
een regionaal karakter heeft, zijn 
respondenten uit de experimentele 
regio (politieregio Overijssel-Oost) 
vergeleken met die uit Arnhem en 
omstreken. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Een aantal publi-
katies over dit onderwerp zijn 
verschenen in Aspekt 17, 23 en 24, 
Enschede, Universiteit Twente, 
Vakgroep psychologie. Daarnaast: 
M. Kuttschreuter en J. Severijn: 
'Het bereik van de voorlichtings-
activiteiten van het samenwer-
kingsproject in Overijssel-Oost, 
een interimrapportage, Enschede: 
Vakgroep psychologie, 1989. Er 
zal nog een aantal deelrapportages 
uitkomen. Verder zal een disser-
tatie verschijnen. 

Universiteit Twente 
Faculteit Bestuurskunde, 
Vakgroep Sociologie 

Afgesloten onderzoek 

284 
Effecten van voorlichting op 
vandalisme; een onderzoek naar 
de effectiviteit van klassikale 
voorlichting over vandalisme op 
het vernielen door leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs 
M.J. Humbert 

Enschede, Universiteit Twente, 
Faculteit Bestuurskunde, 1991 
Zie JV7, 1990, nr. 247 

Lopend onderzoek 

285 
Betrouwbaarheid en validiteit van 
de methode van zelfrapportage 
dr. G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: Samen-
werking vindt plaats met de Inter-
nationale Research Group on 
Self-reportstudies. 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de 
betrouwbaarheid en de validiteit 
van de methode van zelfrap-
portage van delicten. Bijzondere 
aandacht krijgt de test-retest-
betrouwbaarheid. Tevens wordt 
nagegaan of de verschillende 
vormen van criminaliteit een 
homogene set van gedragingen 
uitmaken. 
Opzet: Verschillende cohorten van 
studenten hebben met een 
tussenpoos van twee weken een 
schriftelijke vragenlijst met veertig 
delicten ingevuld. Met behulp van 
deze panels en diverse analyse-
technieken worden de onderzoeks-
vragen beantwoord. 
Einddatum: Lopend project. 
Publikatievorm: Diverse artikelen. 
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Universiteit Twente 
Faculteit Bestuurskunde, 
Vakgroep Politicologie 

Lopend onderzoek 

286 
De levensloop van problemen en 
beleid inzake riskante gewoonten 
(alcohol- en druggebruik) 
drs. F. Joldersma 

Promotor: prof. dr. A. 
Hoogerwerf. 
Doe!: Beantwoording van de 
probleemstelling: hoe warden 
problemen op het gebied van 
riskante gewoonten gedefinieerd; 
hoe werken de probleemdefinities 
door in de visies op het te voeren 
beleid; hoe kunnen de probleem-
definities warden verklaard uit de 
waarden en de maatschappelijke 
posities van de betrokkenen. 
Opzet: Analyse van schriftelijke 
beleidsstukken en interviews met 
betrokkenen bij het beleid op 
rijksniveau. 
Einddatum: December 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

287 
Beleidsontwerp en beleidspres-
tatie in het randgroepjongeren-
beleid 
drs. 0. van Heffen 

Promotor: prof. dr. A. 
Hoogerwerf. 
Doe!: Beantwoording van de 
probleemstelling: hoe verlopen 
ontwerpprocessen van overheids-
beleid; hoe werkt dit verloop door 
in de inhoud en de kwaliteit van 
de beleidstheorie en de beleids-
prestaties, 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. 
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Overige 

onderzoeksinstellingen 

AGB/Nederland 

Afgesloten onderzoek 

288 
Rechtshandhaving bij visquo-
tering; een casestudie op het 
gebied van nationale en Europese 
regelgeving 
mr. dr. D. Ruimschotel en K. 
Slootman 

Zie JV7, 1990, nr. 269 

289 
Een regio-formule voor 
politie-sterkte 
drs. D. Verzijden en mw. drs. 
B.W.C. Mors 

Hilversum, AGB/Nederland, 1991 
Niet eerder opgenomen geweest. 

290 
Het voorspellen van lokale 
politiedruk; veranderingen en 
uitzonderingen 
drs. D. Verzijden, mr. dr. D. 
Ruimschotel en drs. B.W.C. Mors 

Zie JV7, 1990, nr. 270 

Lopend onderzoek 

291 
Criminaliteitspreventie 
mr. dr. D. Ruimschotel 

Achtergrond: Tijdens participatie 
aan het project Rechtshandhaving 
van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid is een 
analyse gemaakt van de verschil-
lende benaderingen ter 
voorkoming of bestrijding van 
diverse vormen van criminaliteit. 
Deels is deze analyse gebaseerd 
op de `rapporten Roethor en 

Samenleving en criminaliteit, deels 
op meer algemene criminologische 
literatuur. 
Probleemstelling: Valt er een syste-
matisch, sluitend overzicht te 
geven van alle belangrijke crimi-
naliteit beInvloedende variabelen? 
Volgens welke criteria zijn verkla-
ringen van algemene fenomenen 
of concrete gebeurtenissen te 
beoordelen? Hoe is het relatief 
gewicht van verschillende benade-
ringen en factoren aan te geven? 
Opzet: Het onderzoek is enerzijds 
een 'desk-research' waarbij een 
conceptuele analyse van de claims 
van de diverse criminaliteitsbena-
deringen wordt gecombineerd met 
een kritisch-methodologische 
evaluatie van empirische 
literatuur. Anderzijds zal via 
enquetes en inhoudsanalyse van 
gepubliceerd materiaal geInventa-
riseerd worden in hoeverre er 
verschillende groepen (bijv. 
juristen, niet-juristen, onder-
zoekers, beleidsmakers) verschil-
lende voorkeursbenaderingen 
hebben (bijv. meer of minder 
accent op regelgeving, persoon-
lijkheid daders of concrete 
situatie) ten aanzien van verschil-
lende delicten (bijv. verkeersdelict 
vs. inbraak vs. belastingfraude). 
Einddatum: Continu onderzoek. 
Voorlopig opgeschort vanwege 
verblijf van de onderzoeker in het • 
buitenland. 
Publikatievorm: 1988 Criminele 
gedragingen, overheid en samen-
leving: een drieluik, Rapport W36 
van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid 
(herziening in voorbereiding). 
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292 
Fraude als indicator voor de 
kwaliteit van regelgeving en 
beleid 
K. Slootman, drs. 7'. van DUI( 

Samenwerkingsverband: Empirisch 
onderzoek in het kader van 
EG-fraude studie, opgezet door D. 
Ruimschotel aan het Europees 
Universitair Instituut te Florence. 
Samen met AGB Engeland en 
andere AGB vestigingen in 
Europa wordt gewerkt aan inter-
nationaal toepasbare instrumen-
tenontwikkeling op dit terrein. 
Doe!: Met welke empirische 
methoden is bij doelgroepen van 
burgers, bedrijven of bestuurders 
een schatting te krijgen van de 
aard en omvang van fraude op 
sociaal economisch gebied (belas-
tingfraude, subsidiefraude, milieu-
fraude)? 
Opzet: In principe gaat het om een 
aanvulling van het AGB-instru-
mentarium op het gebied van 
slachtofferonderzoek. Aangezien 
het bij fraude om slachtofferloze 
delicten gaat, moet de omvang 
van daderschap op meer indirecte 
manieren gemeten worden, bijv. 
via daderenquetes of via projec-
tieve schattingsmethoden • 
('Hoeveel van uw collega's, schat 
u, doen...'). Na een literatuurs-
tudie t.a.v. de omvang van dader-
schap en evaluatie van bestaande 
instrumenten op het gebied van 
fraude, zullen met de aangepaste 
instrumenten enkele pilotstudies' 
worden verricht, zowel als 
aanvulling op lokale/regionale 
slachtofferstudies als in de vorm 
van exploratieve datavergaring ten 
aanzien van nationale verschillen. 
Einddatum: Continue instrument-
ontwikkeling en -toepassing 
gedurende de komende jaren met 
verslaggeving via periodieken op 
het gebied van rechtshandhaving. 
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293 
Instrumentontwikkeling openbare 
orde en veiligheidsproblematiek 
drs. D. Verzijden, drs. T. van 
Dijk, drs. S. Lindeman, mr. dr. 
D. Ruimsehotel, drs. E. Edelman 

Samenwerkingsverband: Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (Directie 
Politie), Ministerie van Justitie 
(WODC, Directie Criminaliteits-
preventie), Bureau Criminaliteits-
preventie (t.a.v.lokaal bedrijven-
onderzoek). 
Duel: 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 meetin-
strumenten ontwikkeld en gevali-
deerd op terreinen die nog onvol-
doende in kaart zijn gebracht, 
zoals de criminaliteitsproble-
matiek 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 warden varianten van 
thema's en vraagstellingen gefor-
muleerd. Deze worden eerst 
getoetst aan de mening van 
betrokken beleidsmakers en 
-onderzoekers op criteria als 
precisie en relevantie. Vervolgens 
wordt (na een eerste empirische 
wets van het instrument op 
praktische en financiele 
haalbaarheid) het instrument 
onder andere bekeken op differen-
tierend 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. Een aantal tussentijdse 
publikaties zijn reeds verschenen. 



Gemeentepolitie Den Haag 
Dienst Beleidszaken en 
Onderzoek 

Afgesloten onderzoek 

294 
Onderzoek rayonagenten; een 
onderzoek naar de rol van de 
politie in het bijzonder de 
rayonagent in de psycho-sociale 
hulpverlening 
drs. J.G.H. van den Broek 

Den Haag, Gemeentepolitie, 
Dienst beleidszaken en onderzoek, 
1991 
Zie JV7, 1990, nr. 279 

295 
Evaluatieverslag van het 
SEC-project helingbestrijding 
drs. P. Kruize 

Den Haag, Gemeentepolitie, 
Dienst beleidszaken en onderzoek, 
1991 
Zie ook JV7, 1990, nr. 276 

296 
Verslag van een dossieronderzoek 
met betrekking tot jongeren met 
contacten met Bureau Jeugd-
zaken van het Haagse korps 
drs. A. van Sluis 

Den Haag, Gemeentepolitie, 
Dienst beleidszaken en onderzoek, 
1990 
Zie JV7, 1990, nr. 277 

297 
Wederzijdse afstemming beleid 
OM/Politie 
mr. W.H.J Stemker Koster 

Den Haag, Gemeentepolitie Den 
Haag, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 278 • 

Lopend onderzoek 

298 
Onderzoek naar de positie van de 
korpschef ten aanzien van de 
binnen de gemeente Den Haag 
werkzame bijzondere opsporings-
ambtenaren en -diensten en 
onbezoldigde ambtenaren van 
gemeente- en rijkspolitie 
drs. R. Andeweg 

Samenwerkingsverband: Vrije 
Universiteit Amsterdam. 
Doe!: Verduidelij king van de 
positie van de korpschef t.a.v. de 
verschillende categorieen opspo-
ringsambtenaren in Den Haag en 
de behoefte aan afstemming 
tussen het beleid van het korps en 
dat van de bijzondere opsporings-
ambtenaren en -diensten en 
onbezoldigde ambtenaren van 
gemeente- en rijkspolitie. 
Opzet: Literatuurstudie en het 
interviewen van leden van het 
driehoeksoverleg, leden van de 
reguliere politie en bijzondere 
opsporingsdiensten en -ambte-
naren. 
Einddatum: 

299 
Analyse gegevens Flexibel 
Meldkamer Systeem 1989 en 
1990 
drs. J.H.G. van den Broek 

Doe!: Het verschaffen van een 
indruk van het werkaanbod van, 
de meldkamer en de assistentie-
surveillance. 
Opzet: Op basis van de gegevens 
omtrent incidenten uit het 
Flexibel Meldkamer Systeem 
wordt een beeld gegeven van de 
hoeveelheid, de aard, aanrijtijden 
en de afhandelingsduur van de 
incidenten door de assistentie-
surveillance, zowel voor de hele 
stad als per bureau. 
Einddatum: Eerste helft 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 
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300 
Posttraumatische stress stoor-
nissen 
prof dr. B.P.R. Gersons 
(verbonden aan de Ambulante en 
Sociale psych iatrie van de 
Rilksuniversiteit 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 
PISS. Het onderzoek wordt uitge-
voerd in opdracht van vier politie-
korpsen, te weten Utrecht, 
Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en de Rijkspolitie. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Rapport. 

301 
Analyse criminaliteit en achter-
gronden van criminaliteit in Den 
Haag 

drs. P. Kruize 
Doe!: Het ten behoeve van het 
strategisch en operationeel beleid 
(werkplannen) verschaffen van 
inzicht in de criminaliteitsontwik-
keling en de achtergronden van 
criminaliteit in Den Haag. 
Opzet: I . Analyse van de crimina-
liteitscijfers. 2. Tevens zal worden 
bezien of de in het criminaliteits-
beeld van 1989 gesignaleerde 
ontwikkelingen zich in 1990 
hebben doorgezet of dat sprake is 
van andere ontwikkelingen. 
Daarnaast zal voor een beperkt 
aantal in het strategisch 
beleidsplan aangegeven delicten, 
bijvoorbeeld van inbraak in 
woningen en geweldsdelicten op 
straat een nadere analyse plaats-
vinden aan de hand van setjes, 
waarbij aandacht zal worden 
besteed aan onder meer doelwit-, 
dader- en omgevingskenmerken, 
alsmede aan bijvoorbeeld 
demografische- en sociaal 
culturele aspecten. 
Einddatum: 1. mei 1991.2. herfst 

1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

Intraval 

Afgesloten onderzoek 

302 
Van registratie naar informatie; 
evaluatie van het Rotterdams 
Drugs Informatie Systeem 
(ROD IS) 
B. Bieleman en A. de Jong 

Groningen/Rotterdam, Stichting 
Intraval, 1990 
Zie JV7, 1990, nr. 264 

303 
Harddrugs in beeld; inventari-
satie van de problematiek in de 
stad Groningen 
E. de Bie en B. Bieleman 

Groningen/Rotterdam, Stichting 
Intraval, 1990 
Zie 3V7, 1990, nr. 266 

Lopend onderzoek 
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304 
Cociinegebruik in Rotterdam 
drs. E. de Bie, drs. B. Bieleman 
(project/eider), prof dr. C. 
Kaplan, prof dr. TAB. Snyders 
(welenschappelijk adviseurs) 

Doe!: In eerdere onderzoeken (van 
ondermeer Intraval en Swierstra) 
is een toename van het gebruik 
van cocaine geconstateerd. In 
Nederland is echter geen systema-
tische kennis voorhanden over 
cocaine-gebruik binnen verschil-
lende 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? 
Onderzoelcsmethoden: Literatuur- 



studies; interviews sleutelinfo-
manten; sneeuwbalmethode; 
diepte-interviews gebruikers; 
participerende observatie; 
omvangschattingen. Er wordt 
gebruik gemaakt van kwalitatief 
en kwantitatief materiaal. Het 
onderzoek in Rotterdam is 
onderdeel van een uitgebreid 
cocaiine-onderzoek in drie 
Europese steden (Rotterdam, 
Barcelona en Turijn), waarin 
Rotterdam functioneert als 'pilot-
city'. De onderzoeken worden op 
vergelijkbare wijze uitgevoerd, 
gebaseerd op het onderzoeks-
voorstel van Intraval (1990). 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Tussentijdse 
rapportage: B. Bieleman, A. de 
Jong, K. Swierstra, Cocaine use in 
Rotterdam; preliminary study, 
Groningen/Rotterdam, Stichting 
Intraval, 1990. Eindrapport 1992. 
Internationaal rapport Rotterdam, 
Barcelona, Turijn (1992/1993). 

305 
Reacties van harddruggebruikers 
op acties van overheid en burger 
drs. B. Bieleman (project/eider), 
drs. L. Kroes 

Samenwerkingsverband: dr§. L. 
Veendrick, wetenschappelijk 
medewerker Rijksuniversiteit 
Groningen (wetenschappelijk 
adviseur). 
Doe!: Het onderzoek moet leiden 
tot inzicht in: maatregelen die 
leiden tot reacties van_drugge-
bruikers in positieve zin (verbe-
teren gezondheid, maatschap-
pelijke positie en/of verminderen 
overlast); maatregelen die leiden 
tot reacties waardoor negatieve 
gevolgen niet toenemen; maatre-
gelen die, veelal onbedoeld, 
negatieve gevolgen hebben 
(verslechteren gezondheid, 
maatschappelijke positie en/of 
toenemen maatschappelijke 
overlast). Hierdoor kunnen 
beschikbare middelen zo goed 

Overige onderzoeksinstellingen 

mogelijk worden aangewend. 
Bovendien kunnen eventuele 
succesvolle (informele) maatre-
gelen worden gestimuleerd. 
Opzet: Vaststellen maatregelen; 
analyse bestanden (hulpverlening, 
politie etc.); diepte-interviews 
gebruikers; sneeuwbalmethode; 
participerende observatie; 
omvangschattingen. Er wordt 
gebruik gemaakt van zogenoemde 
kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoekmethoden. De onder-
zoekpopulatie bestaat uit 
personen die problematische 
opiaten gebruiken. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Rapport; 
artikelen. 

306 
Inventarisatie van de leefsituatie 
van de leerlingen van de 
SVBO-school te Veendam 
drs. B. Bieleman (project/eider), 
drs M. Nijholt (onderzoeker) 

Samenwerkingsverband: drs. H. 
Brandsma, wetenschappelijk 
medewerker OCTO, Universiteit 
Twente (wetenschappelijk 
adviseur. 
Doe!: Nagaan mening, houding en 
gedrag van de leerlingen inzake 
diverse leefgebieden. Hierdoor 
wordt inzicht verkregen hoe de 
leerlingen handelen en hoe ze hun 
situatie ervaren. Bovendien 
kunnen mogelijke problematische 
aspecten worden aangegeven. 
Deze inventarisatie stelt zowel de 
school als de hulpverlening in 
staat te iorgen voor een (nog) 
adequatere begeleiding van de 
leerlingen, met name zij die in de 
problemen dreigen te geraken. 
Opzet: Er wordt gebruik gemaakt 
van twee vragenlijsten met voorge-
structureerde antwoordcatego-
rieen. In de eerste vragenlijst 
komen de volgende leefgebieden 
aan de orde: school en opleiding; 
thuissituatie; inkomsten en 
uitgaven; gezondheid en risico- 
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voile gewoonten; politie- en justi-
tiecontacten; vrije tijdsbesteding. 
In deze lijst wordt vooral 
aandacht geschonken aan de 
leefsituatie van de leerlingen 
buiten de school. De tweede 
vragenlijst is de School-
Beleving-Schaal van W. Stoel. 
Deze geeft een indicatie van het 
schoolwelbevinden van de 
leerlingen. De onderzoeksge-
gevens worden verwerkt en geana-
lyseerd met behulp van SSPS. De 
onderzoekspopulatie bestaat uit 
alle leerlingen van de 
SVBO-school te Veendam. 
Einddatum: 1991. 
Publikatievorm: Rapport. 

307 
De leefsituatie van Turkse en 
Marokkaanse jongeren in de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer 
drs. B. Bieleman (projectleider), 
een of meer andere onderzoekers 

Samenwerkingsverband:drs. H. 
Brandsma (wetenschappelijk 
adviseur) 
Doe!: lnzicht krijgen in de situatie 
van Turkse en Marokkanse 
jongeren. Op basis van het 
onderzoek moeten er vervolgens 
maatregelen genomen worden die 
de positie van deze jongeren kan 
verbeteren. 
Opzet: Literatuurstudie; interviews 
sleutelinformanten; mondeling 
afnemen vragenlijsten. De 
vragenlijst bestaat grotendeels uit 
vragen met voorgestructureerde 
antwoordcategorieen, bedoeld 
voor inventariseren van de 
feitelijke situatie en eventuele 
problemen. Daarnaast worden 
enkele open vragen gesteld over 
de wijze waarop de situatie van de 
doelgroep kan worden verbeterd. 
De onderzoeksgegevens worden 
verwerkt en geanalyseerd met 
behulp van SSPS. De onderzoeks-
populatie bestaat uit Turkse en 
Marokkaanse jongeren in de 
leeftijd van 16 tot en met 29 jaar. 

Hieruit worth een a-selecte steek-
proef getrokken. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: Rapport. 

Nederlands centrum 
Geestelijke volksgezondheid 

Lopend onderzoek 
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308 
Juridische aspecten van dwangbe-
handeling in de psychiatrie 
mr. Cil van de Klippe 

Promotor: prof mr. J.K.M. 
Gevers, Universiteit van 
Amsterdam, juridische faculteit. 
Doe!: Het onderzoek betreft een 
analyse van de juridische aspecten 
van psychiatrische dwangbehan-
deling, met name in het kader van 
een onvrijwillig verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis of 
tbs-kliniek. Hoofdvraag van het 
ondeaoek is, of deze controver-
siele kwestie in het Nederlands 
recht adequaat geregeld is. 
Beoogd wordt het geldend recht 
ten aanzien van deze kwestie te 
verhelderen en aanbevelingen te 
doen voor verbetering van de 
huidige wetgeving terzake. 
Opzet: Interviews met behulp van 
een semi-gestructureerde 
vragenlijst, af te nemen aan 30 
psychiaters; literatuuronderzoek 
en literatuuranalyse; rechtsverge-
lijking. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Dissertatie, tussen-
tijdse artikelen. C.J. van de 
Klippe, `Wilsonbekwaamheid in 
de psychiatrie: zes benaderingen', 
Maandblad Geestelijke Volksge-
zondheid, 45e jrg., nr. 2, 1990, pp. 
123-139. 



Programmerings College 
Onderzoek Jeugd 

Lopend onderzoek 

309 
De afhandeling van meldingen 
van lichamelijke en seksuele 
kindermishandeling door politie 
en Raad voor de Kinderbe-
scherming 
mr. drs. A.J. van Montfoort 
(project/eider) 

Promotor: prof. dr. J.E. Doek, 
prof. dr. H.E.M. Baartman 
(copromotor), Vrije Universiteit 
Amsterdam (Onderzoeksin-
stelling). 
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 
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 
kan verhelderen en omdat het 
onderzoek aanbevelingen oplevert 
over hoe in de verschillende 
soorten meldingen moet worden 
gehandeld. 
Opzet: De te onderzoeken 
populatie kan worden omschreven 
als alle meldingen in de jaren 
1986 tot en met 1989 bij de politie 
en Raad voor de Kinderbe-
scherming. De hypothese luidt dat 
veranderingen in de opvattingen 
van deskundigen, de ideologie en 
de publieke opinie van invloed 
zijn op zowel het al dan niet 
melden van zaken bij justitie als 
op de wijze van afhandeling door 
justitiele instanties. Er wordt 
gewerkt met geografische steek-
proeven, gezien de omvang van de 
populatie. De meldingen zullen 
worden geInventariseerd bij de 
afdeling Jeugd- en Zedenpolitie 
van grote steden, een gemeentepo- 

litiekorps en de Rijkspolitie. De 
steekproef van meldingen bij de 
Raad zal bestaan uit alle 
meldingen die in de vastgestelde 
periode bij de Raad zijn 
ontvangen uit dezelfde 
geografische gebieden. Gebruikte 
methoden: dossieranalyse, 
gestructureerde interviews en 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Oktober 1992. 
Publikatievorm: Dissertatie, artikel, 
voordracht internationaal congres. 

310 
Sociale netwerken en probleem-
gedrag 
prof dr. J.D. van der Ploeg, dr. 
E. Knorth, drs. W. Buysse, drs. 
E. Laird 

Onderzoeksinstelling: Vakgroep 
Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit 
Leiden. 
Doe!: Beantwoording van de vraag 
welke bijdrage in de behandeling 
van psychosociale problemen van 
jeugdigen in de jeugdhulpver-
lening gegeven kan worden door 
de activering van het sociale 
netwerk van jongeren. 
Opzet: Het onderzoek richt zich 
op de volgende probleemstel-
lingen. Hoe is het sociale netwerk 
van jongeren met psychosociale 
problemen samengesteld naar 
omvang, aard van de relaties en 
ervaren steun? Welke samenhang 
vertonen genoemde aspecten van 
het sociale netwerk met de (aard 
van de) psychosociale problemen 
van jongeren? In welke mate en 
op welke wijze wordt in de 
ambulante en residentiele jeugd-
hulpverlening gebruik gemaakt 
van de hulpverleningsstrategie om 
het sociale netwerk van probleem-
jongeren te mobiliseren? Drie 
gematchte groepen van jeugdigen 
zijn in het onderzoek betrokken: 
een groep van 60 jongeren die 
ambulante hulp ontvangen,; een 
groep van 60 jongeren die residen-
tiele hulp krijgen en een vergelij- 
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kingsgroep van 60 scholieren. De 
hulpverlenende instellingen die bij 
deze jongeren betrokken zijn 
zullen worden bevraagd op de 
mate waarin het activeren van het 
sociale netwerk wordt geactiveerd 
als reguliere hulpverleningsstra-
tegie. 
Einddatum: Eind 1991/begin 
1992. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
portage; publikaties in 
(vak)tijdschriften; bock over 
sociaal-emotionele steun. 

311 
Preventieve hulpverlening aan 
jeugdigen met politie-contacten 
dr. E.M. Scholte, drs. E. van 
Buuren, drs. C. Messing 

Onderzoelcsinstelling: Centrum 
Onderzoek Jeugdhulpver-
lening/RU Leiden. Samenwer-
kingsverband met het 'Life 
History Project' van prof. dr. R. 
Loeber; University of Pittsburgh. 
Doe!: Evaluatie van de psychoso-
elate (gedrags)ontwikkeling op 
langere termijn van jeugdigen die 
met de politie in aanraking zijn 
gekomen; het verkrijgen van 
betrouwbare en valide kennis 
omtrent de langere termijneffecten 
van preventieve hulpverlening aan 
jeugdigen met psychosociale 
(gedrags)problemen die met de 
politic in aanraking zijn gekomen. 
Opzet: Het onderzoek valt in twee 
deelonderzoeken uiteen, nl. een 
etiologisch onderzoek en een 
effect onderzoek. De onderzoeks-
vraag van het etiologische 
onderzoek luidt: in hoeverre heeft 
de psychosociale (gedragsontwik-
keling van jeugdigen met politie-
contacten over een periode van 
vijf jaren bezien een gunstige dan 
wel minder gunstige wending 
genomen, en met welke 
persoonlijke, interpersoonlijke 
en/of maatschappelijke factoren 
hangen deze veranderingen 
samen? Bij het in kaart brengen 

van de psychosociale 
(gedrags)ontwikkeling is het 
sociaal-ecologisch ontwikkelings-
model (Van der Ploeg en Scholte, 
1990) als leidraad genomen. De 
onderzoeksgroep bestaat uit een 
steekproef van 200 jeugdigen die 
in 1984 vanwege zowel civiel- als 
strafrechtelijke kwesties met de 
jeugdpolitie in Den Haag in 
aanraking zijn gekomen. De 
onderzoeksvraag van het effecton-
derzoek luidt: in hoeverre heeft de 
preventieve hulpverlening van het 
Prejop-project in Den Haag over 
een periode van vijf jaren bezien 
bijgedragen tot verbetering van de 
probleemsituatie van de betrokken 
jeugdigen, inclusief verbetering 
van probleemgedrag en 
voorkoming van herhaling van 
politiecontacten? De onderzoeks-
groep bestaat uit een experi-
mentele groep en een 
controle-groep. De experimentele 
groep bestaat uit alle jeugdigen 
(65) die in 1984 door de Haagse 
Jeugdpolitie naar het Prejop zijn 
verwezen. De controlegroep 
bestaat uit 65 jeugdigen die in 
1984 wel in aanmerking kwamen 
voor preventieve hulp, maar die 
om allerlei redenen niet door de 
politic naar het preventieproject 
zijn verwezen. De psychosociale 
gegevens van de jeugdigen worden 
verzameld met behulp van 
semi-gestructureerde interviews; 
overige gegevens komen 
beschikbaar uit dossieronderzoek 
bij de Haagse Jeugdpolitie. 
Einddatum: Voorjaar 1992. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-
portages, (inter)nationale 
tijdschriften, (inter)nationale 
symposia. 
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Sociaal Cultureel Planbureau 

Afgesloten onderzoek 

312 
Doelmatig rechtspreken 
F.P. van Tulder en A.C. Spapens 

Rijswijk/Alphen a/d Rijn, 
SCP/Samson, 1990 (cahier nr. 80) 
Zie JV7, 1990, nr. 259 

313 
Rijswijk/Den Haag, 
SCP/VUGA, 1990 
Sociaal en cultureel rapport 

Zie JV7, 1990, nr. 260 

Lopend onderzoek 

314 
Politie, gemeente en criminaliteit 
drs. C.J. Maas-de Waal 

Doe!: In dit onderzoek wordt 
nagegaan welke rol de gemeente 
speelt bij de verzorging van de 
veiligheid. Aandacht zal worden 
gegeven aan organisatorische 
aspecten (wijkteams, gemeente-
lijke beleidsplannen, samen-
werking met andere instanties), 	- 
aan financiele kanten (schaalpro-
blemen, sterktetoedeling) en aan 
juridische en bestuurlijke aspecten 
(driehoeksoverleg, raadscom-
missies, APV). 
Einddatum: Naar verwachting 
najaar 1992. 

315 
Ontwikkeling en aanpak van de 
jeugddelinquentie 
drs. 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 initi-
atieven op het terrein van de 
reclasseringshulp. Onder invloed 
van de bevolkingssamenstelling 
zal de omvang van de jeugddelin- 

quentie vermoedelijk afnemen; 
het karakter van het afwijkend 
gedrag zal mogelijk veranderen. 
Doel van het onderzoek is deze 
ontwikkelingen op elkaar te 
betrekken. 
Opzet: Een analyse van bestaand 
materiaal, aangevuld met 
empirisch onderzoek op lokale 
schaal. 
Einddatum: 1992. 
Publikatievorm: SCP-cahier. 

316 
Determinanten van de vraag naar 
diensten van kwartaire sector 
drs. F.P. van Tulder 

Samenwerkingsverband: Afdeling 
verdeling/allocatie van SCP. 
Doe!: Het analyseren van de deter-
minanten van het gebruik van 
kwartaire diensten door 
individuen. Op justitieel terrein 
komt de rechtshulp aan de orde. 
Opzet: Via analyses op bevolkings-
enquetes uit 1979, 1983 en 1987 
wordt de rol van persoons- en 
huishoudenskenmerken (leeftijd, 
inkomen etc.) en het regionale 
aanbod van rechtshulp getraceerd. 
Einddatum: Najaar 1991. 
Publikatievorm: SCP-cahier. 

317 
Toekomstverkenning kwartaire 
sector 
drs. F.P. van Tulder 

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 gevangenis-
wezen) in onderlinge samenhang 
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worden bekeken. 
Opzet: Op basis van eigen 
empirisch onderzoek en dat van 
anderen wordt geprobeerd am 
inzichten over effecten van 
demografische, sociaal-econo-
mische en beleidsmatige factoren 
(zoals de hoogte van eigen 
bijdragen die van rechtzoekenden 
wordt gevraagd) in de ramingen te 
verwerken. Tevens zal warden 
nagegaan in hoeverre het mogelijk 
is am relatief autonome produkti-
viteitsstijgingen, bijvoorbeeld door 
automatisering, in de ramingen te 
betrekken. 
Einddatum: Najaar 1992. 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de rechtheb-
bende(n) op het auteursrecht c.q. 
de uitgever van deze uitgave, door 
de rechthebbende(n) gemachtigd 
namens hem (hen) op te treden, 
niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, 
hetgeen ook van toepassing is op 
de gehele of gedeeltelijke bewer- 
king. Het verlenen van toestemming 
tot publikatie in dit tijdschrift 
houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 20 
juni 1974, Staatsblad 351 ex artikel 
16B 1912 te doen geldend maken 
door en overeenkomstig de 
statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te Amster-
dam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex artikel 
16 sub A ten vierde Auteurswet 
1912 (bloemlezingen) geldend te 
maken volgens dezelfde beginselen 
als die van de Stichting Reprorecht. 
Een en ander behoudens uitdruk-
kelijk voorbehoud zijdens de 
auteur. 
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