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Voorwoord

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de
redactie van Justitiele Verkenningen een overzicht van
Nederlands wetenschappelijk onderzoek - althans
voor zover bekend (gemaakt) aan de redactie - op
justitieel terrein. Een nauwkeurige inhoudelijke
afbakening van het beschreven onderzoek is moeilijk
te geven, daarvoor is het te gevarieerd van aard. Zo
treft men onderzoek aan op het gebied van strafrecht,
criminologie en de justitiele praktijk, maar ook op het
gebied van personen- en familierecht, wetgeving en
kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet
uitsluitend) betreft het onderzoek met een
sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbakeningsprobleem is - evenals voorgaande jaren gekozen voor een formele indeling. Dat wit zeggen
dat wordt uitgegaan van de programma's van de
relevante onderzoeksinstellingen.
In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van
het onderzoek van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie
(CDWO). Onder deze directie vallen het Wetenschappelijk 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
beleid), de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (de EWB is belast met het toezicht op
subsidie- en opdrachtonderzoek dat buiten het departement wordt uitgevoerd) en tenslotte de afdeling
Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse
(SIBa is verantwoordelijk voor het verzamelen en
analyseren van statistisch materiaal en het ontwikkelen en toetsen van rekenmodellen ten behoeve van
het justitiebeleid). Achtereenvolgens worden beschrijvingen gegeven van de onderzoeken die door het
WODC en die onder auspicien van de EWB
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worden uitgevoerd en wordt informatie gegeven over
de werkzaamheden van SIBa.
In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoeksprogramma'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 deze gevallen volstaan met een
verwijzing naar de beschrijving zoals te vinden in
Justitiele Verkenningen nr. 7, 1991. Het derde deel
biedt een overzicht van justitieel onderzoek zoals dat
door verschillende onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd. Hieronder is onderzoek opgenomen dat onder
verantwoordelijkheid van het Programmerings
College Onderzoek Jeugd (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 343 onderzoeksbeschrijvingen zijn per
hoofdstuk of paragraaf alfabetisch gerangschikt naar
de eerst genoemde onderzoeker. Achterin het
nummer zijn in de index onderzoekstitels alfabetisch
gerangschikt binnen dertien inhoudelijke categorieen.
De nummers in deze index verwijzen naar het
nummer van het desbetreffende onderzoek in het
overzicht. De informatie over de onderzoeken heeft
betrekking op de periode van juli 1991 tot juli 1992.
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Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatie Centrum

Afgesloten onderzoek
1
Hoe worden civiele zaken
afgehandeld?
E.J.M. Barendse-Hoornweg

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K22, 1992
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
2
Politie, partners en milieu;
woorden en daden
drs. E.A.I.M. van den Berg

Arnhem, Gouda Quint, WODC
120, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 31
3
Prejop; een preventieproject voor
jongeren met politiecontacten in
Amsterdam
drs. L. Boendermaker en drs.
M.S. Schneider

Arnhem, Gouda Quint, WODC
114, 1991
Zie JV7, 1990, nr. 22
4
De economie van het drugsbestaan; criminaliteit als expressie
van levensstijI en loopbaan
drs. M. Grapendaal, drs. Ed.
Leuw en mr. drs. J.M. Nelen

Arnhem, Gouda Quint, WODC
115, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 47
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5
Strafrechtelijke dading
mr. Th.A.G. van Hecke en drs.
J.M. Wemmers

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K23, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 38
6
Schadebemiddelingsproject
Middelburg
mr. Th.A.G. van Hecke en drs.
J.M. Wemmers

Arnhem, Gouda Quint, WODC
116, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 37
7
Autokraak onder de loep;
planning of gelegenheid?
drs. R.B.P. Hesseling en drs.
F.H.M van Gemert

Justitiele Verkenningen, 17e jrg.,
nr. 9, 1991, pp. 38-58
Zie JV7, 1991, nr. 35
8
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiele jeugdbescherming: periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas, drs. M.
Kruissink en dr. P.H. van der
Laan

Arnhem, Gouda Quint, WODC
119, 1992
Niet eerder opgenomen geweest in
JV
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9
Vuurwapencriminaliteit in het
vizier; een onderzoek bij politic
en justitie

drs, Al. Kruissink m.m.v. drs.
RE. Kouwenberg
Arnhem, Gouda Quint, WODC
113, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 44
10
Moeilijk plaatsbare jongeren;
een onderzoek naar plaatsingen
en pogingen tot plaatsing in
tehuizen van OTS-pupillen in de
leeffijd van 12 tot 17 jaar

dr. P.H. van der Laan, drs. C.
Verwers en A.A.M. Essers
Arnhem, Gouda Quint, WODC
118, 1992
Zie P/7, 1991, nr. 45

14
Over jaarverslagen en wetsevaInane

dr. G.J. Veerman m.m.v. G.
Paulides
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K24, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 58
15
Vergelijken van politieprestaties;
aantet tot ontwikkeling van een
outnnt/effectrapportage van de
politie

drs. C.J. Wiebrens, drs. M.
Kruissink en drs. G.J. Terlouw
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K21, 1992
Zie .1V7, 1991, nr. 61

Lopend onderzoek
11
Evaluatie van de Alcohol
Verkeer Cursussen

des. Ed. Leuw en Al. Brouwers
Arnhem, Gouda Quint, WODC
121, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 48
12
Gezinshereniging; de overkomst
van gezinsleden van migranten en
Nederlanders

drs. E.M. Naborn
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K20, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 51
13
Preventiestrategieen in de
praktijk; een meta-evaluatie van
criminaliteitspreventieprojecten
drs. IV Polder en F.J.C. van

Vlaardingen
Arnhem, Gouda Quint, WODC
117, 1992
Zie .0/7, 1991, nr. 54

16
Finauciele middelen vereiste
intake gezinshereniging

dr. M.M.J. Aalberts en N.
Dekhoir
Doe/: Inzicht verkrijgen omtrent
de wiize waarop het in de Vreemdelingencirculaire 1982 geformuleerde beleid met betrekking tot
het beschikken over voldoende
middelen van bestaan in de
praktijk wordt toegepast door de
hoofden van plaatselijke politic bij
het behandelen van verzoeken om
toelating in het kader van gezinshereniging. Wat zijn gebleken
onduidelijkheden en knelpunten
bij de toepassing van het bovenstaande beleid?
Opzet: Er zal een vragenlijst
opgesteld worden, die ter beantwoording zal worden voorgelegd
aan de medewerkers van de zes
vreemdelingendiensten die zijn
bezocht voor het onderzoek

Gezinshereniging van migranten.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: WODC-rapport.
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met name culturele achtergronden
van betrokkenen; hoe verhoudt
zich de Nederlandse situatie tot
mr. drs. R.F.A. van den Bedem
die van andere, met name
Aanleiding: Naturalisatie wordt
algemeen gezien als een belangrijk Europese landen?
Opzet: De gegevens zullen via een
middel ter verbetering van de
aantal verschillende methoden
rechtspositie van leden van
worden verzameld. Naast een
minderheidSgroeperingen. De in
enquete zal gebruik worden
1985 van kracht geworden
Rijkswet op het Nederlanderschap gemaakt van een literatuurstudie
en zullen gesprekken worden
wordt daarbij van groot belang
geacht. Met deze wet wordt onder gevoerd met een aantal bij de
materie betrokken personen. Ten
meer beoogd dat meer melisen
slotte zal het Nederlandse naturadan voorheen, middels optic of
lisatiebeleid in relatie tot het
naturalisatie, het Nederlanderminderheden- en vreemdelingenschap verkrijgen. Ook in het
beleid worden vergeleken met de
beleidsplan Recht in beweging
situatie in een aantal andere
wordt gesteld dat het Ministerie
Europese landen.
van Justitie het naturaliseren van
Einddatum: 1992.
vreemdelingen die in de NederPublikatievorm: Rapport.
landse samenleving zijn
ingeburgerd zal bevorderen.
18
Inmiddels is ook gebleken dat het
Openbaar Ministerie en milieu
aantal verzoeken tot naturalisatie,
drs. E.A.I.M. van den Berg
in het algemeen gesproken, stijgt.
Ook blijkt echter uit de cijfers dat Doe!: Zicht krijgen op het functiozowel het aantal verkrijgingen van neren van het O.M. met
betrekking tot milieuwethandhet Nederlanderschap, als de
having, in het bijzonder de regiestijging daarvan niet onder alle
functie (coordinatie, stimulatie,
groeperingen even groot is.
Blijkbaar spelen rechtspositionele, sturing) van het O.M. in het totale
milieuwethandhavingsnetwerk.
culturele en situationele factoren
een rot bij de beslissing om at dan Globaal betreft het de vraag naar
de doeltreffendheid en doelmaniet te kiezen voor de Nedertigheid van de output van het
landse nationaliteit. Ook het at
O.M. Meer specifieke vragen zijn:
dan niet moeten opgeven van de
maakt het O.M. haar regiefunctie
oorspronkelijke nationaliteit kan
binnen het milieuwethandhavingseen rot spelen in die beslissing.
netwerk waar en komen de
Speciale aandacht in het
(voorgenomen) activiteiten van het
onderzoek zal dan ook worden
0.M., ontplooid in het kader van
besteed aan de afstandseis,
milieuwethandhaving, en de
waarvan handhaving momenteel
financiele middelen verstrekt in
ter discussie staat.
het kader van milieuwethandProbleemstelling: Welke zijn de
having de milieuwethandhaving
motieven van leden van minderheidsgroeperingen om at dan niet ten goede? Door middel van een
kwalitatieve en kwantitatieve
een verzoek tot naturalisatie in te
output/effectmeting zal een
dienen, of te opteren voor het
Nederlanderschap; hoe verhouden antwoord worden geformuleerd
deze motieven zich tot het Neder- op bovenstaande vragen. De
landse vreemdelingen- en minder- output/effectrapportage is een
hedenbeleid; hoe verhouden deze eerste aanzet tot een instrument
waarmee op gezette tijden het
motieven zich tot situationele en
17
Naturalisatiebeleid
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intern en extern functioneren van
de 0.M.-organisatie kan worden
belicht (vergelijkend informatiesysteem).
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
vier deelonderzoeken, namelijk: I)
het op een gestandaardiseerde
wijze doorlichten van 19
0.M.-jaarplannen en jaarverslagen
(inhoudsanalyse aan de hand van
het model-jaarverslag Stafbureau
0.M.); 2) onderzoek naar de
output van het O.M. (intern
onderzoek naar het aantal milieuzaken, afdoeningen, doorlooptijden (Compas), besteding
NMP-gelden); 3) onderzoek naar
de effecten van het O.M. op de
handhavingspartners. (Output/
effectonderzoek: aan de hand van
een model worden de kwantiteit
en kwaliteit van produkten en
diensten (effect) van het O.M.
gemeten. Een indicatie van
effecten wordt verkregen door
produkten en diensten cijfermatig
te laten waarderen door partners
van het OM en door het O.M.
zelf); 4) onderzoek naar de
effecten van het O.M. en het
netwerk (rendement 0.M.-activiteiten; aan de hand van cijfermateriaal betreffende aantallen
milieuzaken, gedoogsituaties;
daarnaast: zie 4).
Einddatum: Deelonderzoeken I en
2: november 1992, deelonderzoeken 3 en 4: najaar 1993.
Publikatievorm: Rapportages,
artikelen.
19
Onderzoek justitiele behandelingstehuizen
drs. L. Boendermaker
Doe!: inzicht krijgen in de
populatie van de behandelingstehuizen, de behandeling zelf en de
situatie van jongeren na vertrek
uit de behandelingstehuizen.
Opzei: Het onderzoek bestaat uit
twee delen: onderzoek onder de
jongeren die in de jaren 1988 t/m
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1991 uit de tehuizen zijn
vertrokken; onderzoek onder
instromers in 1993 en eventueel
1994. Door onderzoek onder
jongeren die in de periode 1988
t/m 1991 vertrokken zijn kan een
beeld gegeven worden van de
situatie na vertrek uit de behandelingstehuizen. Door de instromers
van 1993 en eventueel 1994 te
yolgen kan een beeld gegeven
worden van de behandeling en de
huidige populatie in de verschillende tehuizen. Binnen deze brede
opzet is het mogelijk per tehuis
een aantal accenten te leggen. Zo
zal bij de nieuwe afdeling voor
Marokkaanse jongeren bij het
.10C in Amsterdam veel aandacht
zijn voor het eigene van de behandeling aldaar en bekeken worden
wat de voor- en nadelen zijn van .
deze behandeling ten opzichte van
de behandeling van Marokkaanse
jongens in andere tehuizen. Ook
zal er speciale aandacht zijn voor
de gedragstherapeutische
benadering die in 't Keerpunt,
maar ook in andere tehuizen als
methodiek gehanteerd wordt.
Planning: De onderzoeksopzet zal
gereed zijn in september 1992 en
het onderzoek zal in het najaar
van 1992 starten.
Einddatum: Eind 1996.
Publikatievorm: Diverse interimrapportages, eindrapport,
artikelen.
20
Co-educatie in 't Poortje
drs. L. Boendermaker en dr. PH.
van der Laan
Doe!: Met ingang van mei 1992
neemt de particuliere opvanginrichting 't Poortje in Groningen
behalve jongens ook meisjes op.
Het gaat daarbij voornamelijk om
opvang in het kader van
voorlopige hechtenis en
zogenoemde plaatsingen ter
correctie van jongeren die onder
toezicht zijn gesteld. De opvang
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vindt overigens plaats in
gescheiden groepen, maar
bepaalde onderdelen van het
dagprogramma, zoals bijvoorbeeld
onderwijs, kunnen 'gemengd'
plaatsvinden. Ingevolge een
toezegging aan de Tweede Kamer
zal het WODC deze nieuwe vorm
van co-educatie evalueren.
Opzet: De evaluatie zal worden
uitgevoerd door middel van een
zogenoemd satisfactie-onderzoek.
Daarbij worden aan de hand van
uitkomsten van een internationale
literatuurstudie de ervaringen
geInventariseerd bij staf,
medewerkers en bewoners van de
inrichting.
Einddatum: Zomer 1993.
Publikatievorm: rapport, artikel.
21
Bestrijding van rassendiscriminatie door O.M. en politie
dr. M.W. Bol m.m.v. B.J.W.
Docter-Schamhardt
Doe!: In 1981 zond de Minister

van Justitie een circulaire aan de
procureurs-generaal, waarin
gewezen werd op het grote belang
van een actief opsporings- en
vervolgingsbeleid van politie en
O.M. inzake de bestrijding van
rassendiscriminatie. In 1982
volgde, ter verduidelijking van de
eerste, een tweede circulaire.
Vervolgens ging er in 1984 (van de
procureurs-generaal) een Instructie
in discrimindtiezaken uit naar alle
hoofdofficieren van justitie. In
1985 volgden (van de Minister van
Justitie) nadere instructies. Doel
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: Het onderzoek wordt uitgevoerd bij zes arrondissementsparketten (verspreid over de vijf
ressorten) en op zeven politiebureaus gelegen binnen die arrondissementen. Het is opgebouwd uit

WODC

acht onderdelen: Een analyse van
dagrapporten bij de gemeentepolitie (over twee maanden in het
jaar 1990). Voor mogelijk aanvullende gegevens werd navraag
gedaan bij de Anti Discriminatie
Bureaus ter plaatse; vraaggesprekken met co6rdinerende
functionarissen bij de gemeentepolitie (al dan niet formeel als
zodanig aangesteld); een korte
enquete onder uitvoerend politiepersoneel, teneinde de kennis van
de richtlijnen te toetsen; groepsgesprekken met leden van de get:111iformeerde politie en de recherche,
voor het peilen van meningen bij
de meest direct betrokkenen; een
analyse van documenten op de
parketten (weer over twee
maanden in 1990); vraaggesprekken met discriminatieofficieren; inventarisatie van
klachten die in 1990 zijn binnengekomen bij diverse instanties
over het optreden van de politie
zelf; (onder voorbehoud) een
beknopte literatuurstudie over
cursusprogramma's met
betrekking tot het optreden tegen
discriminatie en racisme, bestemd
voor politiemensen.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: WODC-rapport.
22
De WBF en de strijd tegen het
misbruik van rechtspersoonlijkheid
mr. drs. C. Cozijn
Promotor: prof. mr. C.A.

Boukema.
Doe!: Op 1 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-
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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 aansprakelijkheid wordt omgegaan.
Opzet: In dit project worden de
resultaten van deze onderzoeken
aan een nadere beschouwing
onderworpen vanuit het
gezichtspunt van de instrumentaliteit 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 aanspraketijk gesteld
kan worden voor zijn handelen als
bestuurder.
Einddatum: Voorjaar 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
23
Sanctiesnelheid als determinant
van de effectiviteit van de strafrechtelijke sanctie
ml. drs. C. Cozijn
Doe!: Volgens Bentham zijn de
sanctiezwaarte, de sanctiezekerheid en de sanctiesnelheid de
belangrijkste determinanten van
de effectiviteit van de strafrechtelijke straf. Waar het gaat om de
sanctiezwaarte en de sanctiezekerheid 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 gedeeltelijk, op te vullen. Speciale
aandacht zal daarbij geschonken
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worden aan het beantwoorden van
de vraag of de resultaten van
laboratoriumonderzoek (ethiologie, ontwikkelingspsychologie)
ook geldig zijn voor het strafproces.
Opzet: Op grond van een ingesteld
vooronderzoek is het nog onzeker
of een empirisch onderzoek
mogelijk is of dat besloten wordt
tot een uitgebreid literatuuronderzoek.
Einddatum: Afhankelijk van de
vraag of een empirisch onderzoek
zal worden ingesteld dan wel een
literatuuronderzoek 1994 dan we!
1993.
Publikatievorm: WODC-rapport.
24
Eigen rechtsingang minderjarigen
drs. L. Doornhein
Doe!: Inventarisatie van de
ervaringen met artikel 1:162a BW.
In december 1990 is de nieuwe
wet houdende een nadere regeling
van de omgang in verband met
scheiding in werking getreden.
Onderdeel daarvan is artikel
1:162a BW. Hiermee hebben
jongeren vanaf twaalf jaar de
mogelijkheid gekregen om
zelfstandig een verzoek te doen
aan de rechtbank. De minderjarige kan zelf een rechter
benaderen met het verzoek om
een omgangsregeling - met een
van de ouders of een ander
familielid - vast te stellen, te
wijzigen of te beeindigen. De
Tweede Kamer is een evaluatie
van de ervaringen met dit nieuwe
artikel, waarmee minderjarigen
een (informele) eigen rechtsingang
hebben gekregen, toegezegd. Het
aantal verzoeken van minderjarigen die zelf met een probleem
op het gebied van het omgangsrecht naar de rechter zijn gestapt
zijn geInventariseerd. Alsmede de
ervaringen met artikel 1:162a BW
van kinderrechters, kinderrechts-
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winkels, jongerenadviescentra en
kindertelefoons.
Einddatum: Zomer 1992.
Publikatievorm: Verslag aan de
Tweede Kamer, artikel.
25
Motieven van migranten om naar
Nederland te komen

drs. L. Doornhein
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 ontwikkelingsgelden. Ook wordt getracht te
voorkomen dat collectieve
voorzieningen worden 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 beantwoord, 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 categorieen van vreemdelingen. Zij
zullen ook op verschillende wijzen
benaderd worden. Dit onderzoek
zal tezamen met anderen worden
uitgevoerd.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: rapport(en) en
artikelen.
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26
Grensoverschrijdende misdaadondernemingen in Nederland

dr. P.C. van Duyne
Doe!: Het onderzoek beoogt

inzicht te verschaffen in de aard
en organisatie van misdaadondernemingen wier bedrijvigheden
zich ook in andere landen van
Europa afspelen: handel in verdovende middelen, internationale
fraudes en de problematiek van
het witwassen van geld, dat
vrijwel altijd een grensoverschrijdend aspect heeft. Hierbij zal
nader worden ingegaan op de
verhouding tussen misdaadondernemingen en de `bovenwereld'.
Opzet: Het onderzoek zal worden
uitgevoerd aan de hand van
politiele informatie in binnen- en
buitenland, strafdossiers en vraaggesprekken met betrokken functionarissen.
Einddatum: Zomer 1993.
27
Evaluatie deconcentratie-operatie
Nederlands gevangeniswezen

drs. M. Grapendaal, drs. B
Wartna, M. Brouwers en R.
Aidala
Aanleiding: Deconcentratie houdt

in dat er een aantal taken en
bevoegdheden zijn overgeheveld
van het centrale niveau (het
departement) naar het lokale
niveau (de penitentiaire inrichtingen). Met deze operatie hoopt
men de bedrijfsvoering binnen de
gehele organisatie te verbeteren.
Doe!: Vaststellen of de doelstelling
van de operatie wordt gehaald. De
gevolgen van deconcentratie
zullen worden nagegaan zowel in
kwantitatieve zin, als in termen
van organisatieverandering en
effecten op werk- en leefklimaat in
de inrichtingen.
Opzet: Rendementstudies, twee
interviewronden onder functionarissen zowel op centraal als lokaal
niveau, alsmede het herhaald
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afnemen van standaardvragenlijsten onder PIW'ers en gedetineerden.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Tussenrappor[ages, eindrapportage, WODCrapport.
28
Het O.M. en grote fraudezaken

mr. M.D. Herbschleb
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 soon
zaken in de weg staan.
Opzet: Empirisch onderzoek;
dossierstudie en interviews met
betrokkenen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: WODC-rapport.
29
Stoppen of aanpassen? De
invloed van maatregelen
op het delictgedrag van daders
drs. R.B.P Hesseling en drs. U.
Aron
Doe!: Vele projecten gericht op de

beheersing van de criminaliteit
zijn beperkt in tijd en ruimte. In
bepaalde wijken worden de
inbraken aangepakt en in andere
wijken niet, sommige banken
beveiligen zich wel en andere niet,
functioneel toezicht wordt ingezet
in parkeergarages maar niet op de
openbare weg en de politie
surveilleen op het ene tijdstip
intensiever dan op het andere
tijdstip. Deze wijze van criminaliteitsbeheersing wordt verschillend
gewaardeerd. Enerzijds zijn er
auteurs die beweren dat een
dergelijke aanpak leidt tot minder
ctiminaliteit. Anderzijds zijn er
vele critici die beweren dat zo'n
aanpak alleen maar samengaat
met een verplaatsing van de criminaliteit naar andere doelwitten,
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tijdstippen of lokaties. Ook is het
mogelijk dat daders hun
weticwijze veranderen of zelfs
overstappen op andere typen
delicten. In deze discussie staat de
vraag centraal hoe daders
reageren op maatregelen: stoppen
zij met delictpleging of gaan zij op
een andere manier door?
Opzet: Om een antwoord te
krijgen op de gestelde vraag vindt
ten eerste een uitgebreide literatuurstudie plaats. Ten tweede
wordt aan de hand van een
project diefstal uit auto's in het
centrum van Rotterdam empirisch
onderzocht of er verplaatsingseffecten zijn opgetreden. Het
empirische gedeelte bestaat uit
een procesevaluatie, tijdreeksanalyses van de ontwikkeling van de
criminaliteit en een onderzoek
naar en onder daders van
autokraak. Het project kan gezien
worden als een vervolg op eerder
WODC-onderzoek onder
autokrakers in Arnhem.
Einddatum: Zomer 1994.
Publikatievorm: Rapportage literatuuronderzoek: najaar 1992.
Tussenrapportage: zomer 1993.
Eindrapponage: zomer 1994.
30
Buurtpreventie
dr. M. Junger
Samenwerkingsverband:

Onderzoek voor de Directie
Criminaliteitspreventie in samenwerking met Bureau Criminaliteitspreventie.
Doe!: Effectevaluatie van de
projecten Criminaliteitspreventie
via buurtbeheer. Er zijn in totaal 18
projecten in 12 gemeenten. Er
komt een globale evaluatie van de
ontwikkeling van de criminaliteit
in de 12 gemeenten en een meer
diepgaande evaluatie in
Amsterdam, Arnhem en
Eindhoven.
Opzet: Panelonderzoek: twee maal
slachtofferenquete in de drie

Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

gemeenten waar uitvoeriger
onderzoek wordt verricht.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Twee rapporten.
31
Internationaal onderzoek naar
self-report jeugddelinquentie

dr. J. Junger-Tas en drs. G.J.
Terlouw
Samenwerkingsverband: Deze,

door het WODC geinitieerde,
studie wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en
onderzoekscentra in een aantal
West- en Oost-Europese landen,
Canada en enkele Amerikaanse
staten.
Doe!: Met het verkrijgen van
vergelijkbare self-report gegevens
inzake het voorkomen van jeugddelinquentie in de diverse deelnemende landen wordt generaliserend gesproken beoogd: de
beperkingen in de bestaande
officiele criminaliteitscijfers te
reduceren door het ontwikkelen
van een betrouwbaar self-report
meetinstrument, waarmee aanvullende en internationaal gezien
vergelijkbare informatie
ingewonnen kan worden; de
wetenschappelijke kennis over de
rale omvang, het ontstaan en de
ontwikkelingen van criminaliteit te
vergroten, hetgeen een flinke
stimulans op het terrein van de
sociale wetenschap zou betekenen
en inzicht kan geven in het implementeren van effectievere straffen
in reactie op crimineel gedrag;
beleidsmakers op de hoogte
stellen van deze nieuwe (bron van)
gegevens inzake criminaliteit, die
een belangrijke factor kunnen
worden bij het plannen, opzetten
en evalueren van maatregelen ter
preventie van criminaliteit op
zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau.
Opzet: In 1990 vond in diverse
landen een pilot-enquete plaats,
bedoeld om zicht te krijgen op
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eventuele problemen omtrent het
meetinstrument, de uitvoering en
de mate van vergelijkbaarheid van
de gegevens. Het meetinstrument,
een vragenlijst, is grotendeels
ontwikkeld door het WODC;
suggesties van deelnemende instituten zijn hierin verwerkt. De lijst
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. Het instrument is in
diverse talen beschikbaar. In
principe wordt het meetinstrument
onveranderd door de deelnemende instituten overgenomen;
het is evenwel zo opgezet dat het
als een basis-instrument kan
fungeren, waaraan deelnemers
met enige restricties eigen items
kunnen toevoegen. Het hoofdonderzoek wordt in 1992 uitgevoerd
onder (per deelnemend land) 800
a 1000 respondenten van 14-21
jaar.
Einddatum pilotstudie: 1991.
Publikaties pilot-studie: Diverse
internationale artikelen.
Einddatum hoofdonderzoek: 1993.
Publikatievorm: WODC-rapport,
internationale artikelen-bundel.
32
Beroep op rechtibijstandsvoorzieningen

dr. A. Klijn
Samenwerkingsverband: Centraal

Bureau voor de Statistiek.
Doe!: Met behulp van regelmatig
uit te voeren bevolkingsenquetes
wordt beoogd zicht te krijgen op
het patroon in het gebruik (dan
wel niet-gebruik) van rechtsbijstand verlenende voorzieningen in
ons land. In het verleden is twee
maal aandacht besteed aan dit
onderwerp in het kader van de
Enquete Slachtofferschap
Misdrijven (1983 en 1987).
Daarover is eveneens in
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gezamenlijk verband gerapporteerd (HuIs en Klijn, 1984; idem,
1988). Nadien is door het WODC
een vergelijkende studie gepubliceerd ((Klijn, 1991). Binnen het
kader van de Enquete Rechtsbescherming en Veiligheid, gehouden begin 1992, wordt op een
meer uitgebreide wijze dan
voorheen het gebruik van
bedoelde voorzieningen waargenomen. Het ligt in het voornemen
am wederom in samenwerking
met het CBS het beschikbare
materiaal te analyseren. hen
besluit is daarover nog niet
genomen.
Publikatievorm: Artikel.
Einddatum: Nog niet te voorzien.
33
Specialisatie in de advocatuur
dr. A. Klen
Doe!: Het onlangs bij de Tweede
Kamer ingediende ontwerp van
Wet op de Rechtsbijstand brengt
wijziging in de wijze waarop
advocaten deel kunnen nemen aan
de gefinancierde rechtshulp. Aan
die deelname warden namelijk
voorwaarden verbonden, die mede
betrekking hebben op de deskundigheid van de betrokken
advocaat. Achterliggende
overweging daarbij vormt de
gedachte dat doelmatigheid en
kwaliteit het bet gewaarborgd
zijn door aan te sluiten bij de
specialisatie-ontwikkeling in de
advocatuur zelf. Het bedoelde
onderzoek heeft tot doel na te
gaan onder welke voorwaarden
die doelstelling oak door de
wetgeving gerealiseerd zal warden.
Daartoe dient inzicht verkregen te
warden in de feitelijke praktijkuitoefening (en de specialisatie
daarin), welke criteria men in de
praktijk ten aanzien van kwaliteit
en doelmatigheid hanteert en in
welke mate de voorgestelde
inschrijvingsvoorwaarden het
gedrag van advocaten feitelijk
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zullen beinvloeden.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
twee delen: een verkennende fase
gevolgd door het hoofdonderzoek.
De verkennende fase omvat twee
onderdelen: enerzijds een analyse
van het verdelingspatroon van de
gefinancierde rechtshulp (via het
IRIS-registratiebestand), anderzijds een interviewronde met een
beperkt aantal (ongeveer 20)
sleutelfiguren. De opzet van het
hoofdonderzoek zal in een later
stadium warden vastgesteld.
Gedacht wordt aan een enquete
onder een aselecte steekproef uit
advocatenkantoren.
Einddatum: Het verkennende
gedeelte zal gerealiseerd warden
in de herfst van 1992. Een interimrapportage is gepland voor eind
1992. Het hoofdonderzoek zal een
aanvang nemen begin 1993. Een
beleidsrapportage zal eind 1993
beschikbaar zijn.
Publikatievorm: Rapporten.
34
Preventieve aanpak rijden onder
invloed in het arrondissement
Assen
drs. R.F. Kouwenberg
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 ander 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 oorspronkelijke plan?
Opzet: Het onderzoek is gericht op
de doelgroep van het project en
de uitvoerders ervan (politie/
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0.M.). Ten aanzien van de
doelgroep wordt onder een representatieve steekproef (800 in
Drenthe/ controlegroep: 200 in
Zeeland en 200 in Gelderland) via
een telefonische enquete voor- en
nameting gemeten of de subjectieve pakkans verhoogd/verlaagd
is (voor- najaar 1990).
Einddatum: Eind 1992.
Publikatievorm: Rapport of artikel.
35
Zachte output-indicatoren voor
politieprestaties
drs. M. Kruissink en drs. C.J.
Wiebrens
Doe!: Het WODC is bezig met de

ontwikkeling van een model voor
het meten en vergelijken van
politie-prestaties. Politie-prestaties
kunnen worden onderscheiden in
`harde output' (ophelderingen,
bekeuringen, arrestaties
enzovoort) en `zachte output'
(dienstverlening, surveillances,
voorlichting, hulpverlening
enzovoort). Gestandaardiseerde
bevolkingsenquetes ('politiemonitor') kunnen inzicht geven in de
zachte output van de politie.
Hierbij moet gedacht worden aan
onder meer: slachtofferschap,
aangiftegedrag, onveiligheidsgevoelens en preventiegedrag van de
bevolking. Doel van dit onderzoek
is om te komen tot een beperkt
aantal adequate indicatoren voor
de zachte output van de politie.
Het is de bedoeling dat hier in een
later stadium harde output-indicatoren aan toegevoegd worden (zie
G.J. Terlouw, Harde output-indicatoren voor politieprestaties)
Methode: De ontwikkeling van

zachte output-indicatoren zal aan
de hand van twee bronnen
geschieden: 1) literatuur over
'police performance' (vooral in de
USA is al veel werk op dit - in
Nederland nog onontgonnen gebied verricht, en 2) analyse van
gegevens uit standaardbevolkings-
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enquetes die (recentelijk) in een
tiental politie-regio's uitgevoerd
zijn.
Einddatum: 1992/1993.
Publikatievorm: Naar aanleiding
van dit onderzoek verschenen
reeds enkele artikelen en een
interimrapport: C. Wiebrens, M.
Kruissink en G.J. Terlouw, Het
meten van politieprestaties; aanzet
tot de ontwikkeling van een output/
dfictrapportage van de politie, Den

Haag, Ministerie van Justitie,
WODC/K21, 1992. Het onderzoek
zal uiteindelijk resulteren in een
WODC-rapport.
36
Dagtrainingscentrum
dr. P.H. van der Laan
Doe!: Het Dagtrainingscentrum in

Eindhoven biedt jong-volwassenen in de leeftijd van 17 tot 25
jaar, die vanwege de door hen
gepleegde delicten een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van
tenminste enkele maanden boven
het hoofd hangt, als alternatief
een intensief dagprogramma van
13 weken. Het programma is
gericht op het aanleren van
nieuwe vaardigheden en het
bevorderen van gedragsverandering, onder meer door middel
van het bieden van korte
(praktijk)opleidingen en werkervaring. Het onderzoek dient twee
vragen te beantwoorden: 1) welke
jong-volwassenen worden naar het
Dagtrainingscentrum verwezen en
behoren zij tot de doelgroep voor
wie dit project is bedoeld, 2) heeft
het project een zodanig effect dat
de deelnemers minder dan
voorheen met justitie in aanraking
komen?
Opzet: Deelnemers aan het project
worden geInterviewd bij aanvang
van hun programma en
vervolgens, met een tussenpoze
van zes maanden, nog twee keer
na afloop van het programma.
Daarnaast wordt dossieron-
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derzoek verricht op het parket. flit
laatste gebeurt eveneens voor een
(vergelijkings-)groep, bestaande
uit jong-volwassenen die enige tijd
in hechtenis hebben doorgebracht,
maar niet naar het Dagtrainingscentrum zijn verwezen.
Einddatum: Zomer 1993.
Publikatievorm: Rapport, artikel.
37
Toepassing voorlopige hechtenis
jeugdigen
dr. PH. van der Lean
Doe!: Verkrijgen van inzicht in de
motieven voor toepassing en
vooral ook voor de (onmiddellijke) schorsing van voorlopige
hechtenis en de rol van het
persoonlijkheidsonderzoek
daarbij. Voorts wordt de relatie
tussen voorlopige hechtenis en
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
nader bestudeerd.
Opzet: Dossieronderzoek en
aanvullende interviews met
betrokken justitiele autoriteiten
over procedures en overwegingen.
Einddatum: Eind 1992.
Publikatievorm: Rapport.
38
Ervaringsleren
dr. P.H. van der Laan, drs. E.C.
Spaans en drs. C. Verwers
Doe: De laatste jaren wordt in de
justitiele jeugdhulpverlening en in
het kader van alternatieve sancties
in toenemende mate geexperimenteerd met zogeheten ervaringsleerprojecten. Ervaringsleerprojecten
worden met name geschikt geacht
voor jongeren die volledig zijn
vastgelopen in hun problematiek
en bij wie traditionele behandelmethoden op niets zijn uitgelopen.
Opzet: Aan de hand van
bestaande projecten in binnen- en
buitenland, wordt door middel
van literatuuronderzoek een
overzicht gegeven van de verschillende soorten projecten die onder
de noemer ervaringsleren vallen.

18

Nagegaan wordt in hoeverre
sprake is van een duidelijk
omschreven methodiek, welke
toepassingsmogelijkheden en
beperkingen bestaan en welke
mogelijke effecten zijn gevonden.
Op verzoek van de Directie Jeugdbescherming en Reclassering
zullen enkele Nederlandse
projecten, die plaatsvinden in het
kader van een ondertoezichtstelling, residentiele hulpverlening
of een alternatieve sanctie, op hun
programma, aanpak en eerste
effecten worden geevalueerd.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
39
Onderzoek tbs met aanwijzing
drs. Ed. Leuw en M. Brouwers
Doe!: De maatregel 'tbs met
Aanwijzing' is sinds de wetswijziging van 1992 in de plaats
gekomen van de voorwaardelijke
tbs. Bij deze nieuwe modaliteit
kan de behandeling (ambulant of
intra-muraal) plaatsvinden, zonder
dat er sprake is van een
gedwongen opname. In de
praktijk blijkt deze maatregel seer
weinig te worden toegepast, in
minder dan 20 gevallen per jaar.
In het onderzoek zal worden
getracht na te gaan welke belemmeringen er zijn voor een meer
frequente toepassing van de
maatregelen. Voor welke delinquenten is deze tbs-modaliteit het
meest geindiceerd? Welke
voorwaarden dienen te zijn
vervuld voor een goede toepassing
van de maatregel?
Opzet: Onderzoek-informatie zal
worden verzameld door middel
van dossierstudie, enquetes bij
functionarissen van (justitiele)
instellingen en enkele arrondissementale groepsgesprekken met
deskundigen.
Einddatum: Voorjaar 1993.
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40
Onderzoek recidive ex-terbeschikkinggestelden
drs. Ed. Leuw en M. Brouwers
Opzet: Het geplande onderzoek

bestaat uit een aantal fasen. Op
basis van de Justitiele Documentatie wordt informatie verzameld
over recidive van alle personen
die in de jaren 1984 t/m 1988 zijn
ontslagen. De aard en frequentie
van deze recidive en de daarop
volgende justitiele reacties zullen
in kaart worden gebracht. In een
volgende fase wordt meer kwalitatief de aard, toedracht en
omstandigheden van ernstige
(gewelds)recidive bestudeerd.
Hiertoe zal worden gebruik
gemaakt van persoons- en
zaakdossiers bij de betreffende
delicten. Getracht zal worden
inzicht te krijgen in de factoren en
condities die van belang zijn
geweest bij het opnieuw plegen
van een ernstig delict.
Einddatum: De publikatie over de
eerste onderzoeksfase zal voorjaar
1993 plaatsvinden.
41
De toepassing van de maatregel
van ondertoezichtstelling
N.M. Mertens, lic.
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 ondertoezichtstellingen in de laatste twee decennia
in kaart te brengen, teneinde
inzicht te verkrijgen in de factoren
die samenhangen met de toename
van uitgesproken 0.T.S.-en vanaf
1982.
Probleemstelling: Welke zijn de
specifieke gronden voor de
maatregel van ondertoezichtstelling? Wat zijn de kenmerken
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van de ontwikkeling van het
aantal 0.T.S.-en in de jaren
zeventig en tachtig en welke
factoren zijn van invloed op die
ontwikkeling?
Opzet: Het gaat om een inventariserend onderzoek waarbij
gegevens worden verzameld door
middel van dossieronderzoek bij
een aantal Raden voor de Kinderbescherming. Er worden ook
interviews gehouden met
medewerkers van betrokken
instanties. Met behulp van kwantitatief materiaal en literatuuronderzoek wordt de ontwikkeling
van de 0.T.S.-maatregel geschetst
en de samenhangende factoren bij
de stijging in deze beschreven.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Eindrapport.
42
De uitvoering van de ondertoezichtstelling
N.M. Mertens, lic.
Doe!: De gezinsvoogdij-instel-

lingen zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van de door de
kinderrechter uitgesproken
maatregel van ondertoezichtstelling. Onderzocht wordt met
welke doelstellingen de gezinsvoogden werken en hoe ze
daadwerkelijk uitvoering geven
aan de maatregel. Tevens wordt
nagegaan in hoeverre de vooropgestelde doelen bereikt zijn bij
beeindiging van de ondertoezichtstelling.
Probleemstelling: Wat beoogt men
met de ots-maatregel te bereiken,
met andere woorden welk doel
stellen gezinsvoogden zich bij hun
pupillen? Op welke manier tracht
men dit doel te bereiken, met
andere woorden met welke
middelen, instrumenten en methodieken werken gezinsvoogden? In
hoeverre wordt het gestelde doel
volgens betrokkenen bereikt?
Opzet: Empirisch onderzoek;
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dossierstudie en inte
ews met
betrokkenen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Eindrapport.
43
Rationele keuze als basis voor
gedragsbeInvioeding
drs. W. Polder
Doe!: Het verder ontwikkelen van
een rationele-keuze-model ten
behoeve van onderzoek naar de
beinvloeding van gedrag. Bij
eerder onderzoek (zie JV7, 1991,
nr. 54) is een keuzemodel gehanteerd dat meer toepassingsmogelijkheden lijkt te hebben. De
bruikbaarheid zal worden onderzocht bij het analyseren van
beleidstheorieen en bij het
opzetten van onderzoek naar
beinvloeding van gedrag door
middel van wetgeving en/of straf.
Het model zal daartoe in
algemenere termen moeten
worden geformuleerd.
Probleemstelling: In hoeverre kan
een keuzemodel van nut zijn bij
het structureren van onderzoek
naar de belnyloeding van gedrag.
Het onderzoek zal een samenwerkingsverband zijn met ander
WODC-onderzoek dat betrekking
heeft op de belnyloeding van
gedrag. Er is nog niet besloten
welk onderzoek dit zal zijn.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Via rapportage
van ander onderzoek;
eindrapport.
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Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
drs. W. Polder en G. Paulides
Doe!: lnzicht krijgen in de aard en
betekenis van de verschillen
tussen arrondissementsparketten
wat betreft de complexiteit van de
instroom van misdrijfzaken.
Probleemstelling: Hebben
verschillen in de complexiteit van
de instroom gevolgen voor de
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door de parketten geleverde
prestaties?
Opzet: Interviews en enquetes
onder parketmedewerkers:
dossieronderzoek; analyse van
CBS-gegevens.
Einddatum: 1993.
Publilcatievorm: Rapport.
45
Wendingen in de levensloop
Titel WODC-onderdeel
(deelproject 4): regeloverschrijdend 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 Ontwikkeiing en socialisatie van de faculteit Sociale
Wetenschappen van de RU
Utrecht.
Doe!: Het WIL-project is een
onderdeel van het VF-programma
Jongeren, intergenerationele
overdraeht en levensloop. Het
bestaat uit een longitudinaal
onderzoek naar de ontwikkelingen
die zich in de jaren negentig
voordoen in de levensloop van
jongeren. Nagegaan wordt onder
meer wat de effecten zijn van
significante gebeurtenissen (life
events) op het gedrag en de
relaties van de jongeren. Het
WI L-project bestaat uit 5 deelprojecten: emancipatie, onderwijs en
arbeid (deelproject I);
gezondheid, welbevinden,
informele zorg en identiteit
(deelproject 2); primaire
leefvormen en levensloop
(deelproject 3); regeloverschrijdend 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,
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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 steekproef van circa 3800 respondenten
van 12 t/m 24 jaar. Tevens wordt
een van de ouders in het
onderzoek betrokken. De respondenten worden ieder drie keer
geInterviewd over de onderwerpen
uit alle vijf deelprojecten. De
interviews hebben om de drie jaar
plaats. De eerste heeft eind 1991
plaatsgevonden.

Om dit doel te bereiken worden
de jeugdigen tijdens en na hun
verblijf korte tijd vrij intensief
begeleid door maatschappelijk
werkers van vier gezinsvoogdijinstellingen uit Amsterdam. De
geboden begeleiding, die gericht is
op de situatie na de detentie, is
vrijwillig van aard; uitgangspunt
is de door de jeugdige geformuleerde hulpvraag. In het
evaluatie-onderzoek wordt
aandacht besteed aan onder meer
de (sociaal-demografische)
kenmerken van de jeugdigen die
gedurende de periode oktober
Einddatum eerste onderzoeksgolf
1990 - maart 1991 bij het project
WIL-project: 1991.
zijn aangemeld en aan de omvang
Einddatum WIL-project als geheel:
en aard van bun (eventuele)
1998.
hulpvraag. Daarnaast is inforPublikaties: WODC-rapporten en
matie verzameld over de inhoud,
publikaties in samenwerking met
de duur en de intensiteit van de
de vakgroep Ontwikkeling en
geboden begeleiding, evenals over
Socialisatie van de Rijksuniverde redenen voor beeindiging van
siteit Utrecht. Een WODC-rapport het hulpcontact. De opzet van het
over de resultaten van het eerste
project en eventuele verandemeetmoment is gepland voor eind ringen daarin, vormen eveneens
1992.
onderwerp van onderzoek.
Opzet: Gegevens omtrent de bij
46
het project aangemelde jeugdigen
Experiment 't Nieuwe Lloyd:
en omtrent de geboden
jeugdreclassering tijdens en na
begeleiding zijn verzameld aan de
het verblijf in een opvanginhand van formulieren die door
richting
begeleidende maatschappelijk
drs. E.C. Spaans
werkers zijn ingevuld. Gegevens
Doe!: Evaluatie van het jeugdreomtrent de opzet en het functioclasseringsproject dat in oktober
neren van het project zijn
1990 in Rijksinrichting voor
verzameld aan de hand van
jongens 't Nieuwe Lloyd te
gesprekken met sleutelfunctionaAmsterdam van start is gegaan.
rissen en het raadplegen van
Het project richt zich speciaal op
schriftelijk materiaal.
preventief gehechten en tuchtEinddatum: de gegevensverzaschoolpupillen die - nog - geen
meling is in april 1992 afgerond,
speciale aandacht c.q. begeleiding de analyse en rapportage zijn naar
krijgen in het kader van een
verwachting medio 1992 gereed.
(voorlopige) ondertoezichtstelling, Publikatievorm: Rapport.
een persoonlijkheidsonderzoek,
een raadsonderzoek of een straf47
rechtelijke hulp- en steunmaatDienstverlening meerderjarigen
regel. Doel van het project is het
drs. E.C. Spaans
bevorderen van een zo kansrijk
Doe!: verschaffen van inzicht in de
mogelijke terugkeer in de
toepassing van de `straf van
maatschappij van de jeugdigen.
onbetaalde arbeid ten algemenen
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nutte' en in de mate en aard van
recidive onder dienstverleners.
Probleemstelling: Aan de hand van
een vergelijking van dienstverleners met personen die, voor
soortgelijke delicten, tot een korte
voorwaardelijke respectievelijk
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
(maximaal 6 maanden) zijn
veroordeeld, wordt getracht een
antwoord te vinden op onder
meer de volgende vragen. In
welke opzichten onderscheiden de
dienstverleners zich het meest van
vw./ov. kortgestraften? Hierbij
kan men denken aan bijvoorbeeld
leeftijd, justitieel verleden, ernst
van het gepleegde delict, en
dergelijke. Komt dienstverlening
daadwerkelijk uitsluitend in de
plaats van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf zoals de wet
voorschrijft, of wordt zij ook
opgelegd aan personen die in
aanmerking - lijken te - komen
voor een voorwaardelijke
vrijheidsstraf? Is er een verschil in
(geregistreerde) recidive tussen
dienstverleners en vw./ov. kortgestraiten?
Opzet: Het deel-onderzoek naar
de toepassing van dienstverlening
(en korte vrijheidsstraffen) heeft
betrekking op sancties die in
1991/1992 zijn opgelegd. Voor het
deel-onderzoek naar recidive
wordt uitgegaan van dienstverleningen en korte vrijheidsstraffen
die in 1987 door de rechter zijn
opgelegd. De dataverzameling zal
geschieden aan de hand van
dossiers, CBS-gegevens en
uittreksels uit het Algemeen
Documentatieregister.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: WODC-rapport en
artikelen.
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48
Harde output-indicatoren voor
politieprestaties
drs. G.J. Terlouw en drs. C.
Wiebrens
Doe!: Het ophelderingspercentage

geeft de verhouding weer tussen
het aantal in een periode ter
kennis van de politic gekomen
delicten en het aantal opgehelderde delicten. Het ophelderingspercentage geldt als een indicator
voor de 'performance' van politiekorpsen op het gebied van 'harde
output'. flit is echter een
onzuivere indicator, omdat er tal
van vertekeningen kunnen
optreden die een vergelijking
tussen korpsen tot een
oneigenlijke bezigheid maken. Het
doe is dan ook te komen tot een
instrument dat het vergelijken van
politiekorpsen qua 'harde output'
mogelijk maakt. •
Probleemstelling: Het te ontwikkelen model dient rekening te
houden met factoren die het
ophelderingspercentage kunnen
beinvloeden. Dit betreft met name
factoren die niet voor alle korpsen
in gelijke mate gelden, zoals
werkdruk. Het is de bedoeling dat
het model in een latere fase uitgebreid wordt met zachte outputindicatoren (zie M. Kruissink,
Zachte output-indieatoren voor
pcditieprestaties).
Opzet: Het onderzoek heeft hoofd-

zakelijk een statistische opzet. Als
onderzoeksmateriaal wordt
gebruik gemaakt van reeds verzamelde data, voornamelijk politiestatistieken van het CBS. Met
behulp van rekenkundige
technieken wordt gepoogd de
mogelijkheden tot het vergelijken
van de prestaties van politiekorpsen op het terrein van de
'harde output' te vergroten.
Einddatum: 1992/1993.
Publikatievorm: Diverse artikelen
o.a. in iv, interimrapport: C.
Wiebrens, M. Kruissink en G.J.

-
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Terlouw, Het meten van politieprestaties; aanzet tot de ontwikkeling van een output/effectrapportage van de politie, Den Haag,
Ministerie van Justitie,
WODC/1(21, 1992. Uiteindelijk
zal van dit onderzoek een rapport
verschijnen.
49
Evaluatie Resocialisatie-project
Norgerhaven
drs. B. Wartna
Aanleiding: Langgestrafte gedeti-

neerden die verblijven op de
Individuele Begeleiding Afdeling
van een penitentiaire inrichting,
komen gezien hun problematische
achtergrond doorgaans niet in
aanmerking voor de bestaande
vormen van detentiefasering, zoals
plaatsing in een penitentiaire open
inrichting of dagdetentie. Met de
oprichting van een Externe
Resocialisatie Afdeling (ERA) wit
gevangenis Norgerhaven te
Veenhuizen in deze lacune
voorzien. Op het terrein van
Norgerhaven, maar los van de
inrichting, biedt ERA de bedoelde
gedetineerden in de aanloop naar
hun invrijheidstelling een intensief
programma waarin wordt gewerkt
aan hun toekomstperspectief. Het
WODC ondersteunt de projectleiding en zal te zijner tijd een
recidivestudie verrichten.
Opzet: Het ontwikkelen van een
'monitor'-systeem waarmee de
resultaten van het project in eigen
beheer kunnen worden bijgehouden; recidivestudie.
Einddatum: Niet bekend.
Publikatievorm: WODC-rapport.
50
Evaluatie RETour-project
Helmond
drs. B. Wartna
Aanleiding: Dit najaar gaat in

Helmond het RETour-project van
start. Jong-volwassen gedetineerden kunnen het laatste
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gedeelte van hun vrijheidsstraf
doorbrengen in een intensief
begeleidingsprogramma. Training
van vaardigheden en begeleiding
bij wonen, werk en scholing zijn
onderdelen van het programma.
Door het werken aan een
toekomstperspectief hoopt men
met dit project de integratie van
deze jongeren te bevorderen en
verdere criminaliteit te
voorkomen.
Doe!: Vaststellen van het succes
van het project in termen van
programmadoelen, de werksituatie
van de ex-deelnemers en hun
mogelijke recidive.
Opzet: Periodieke registratie van
de werkomstandigheden van de
ex-deelnemers; na verloop van tijd
studie van eventuele recidive Op
grond van Algemene Documentatie Registers.
Einddatum: Najaar 1994.
Publikatievorm: WODC-rapport.
51
Evaluatie Vakopleidingen HvB
Havenstraat
drs. B Wartna en R. Aidala
Aanleiding: In HvB Havenstraat is

men bezig een reeks van vakopleidingen met baangarantie op te
zetten voor betrekkelijk jonge
gedetineerden. De eerste hiervan
was het zgn. 'Junior Roustabout'project. Na een korte maar intensieve opleiding gedurende de
laatste fase van de detentie,
werden de deelnemers te werk
gesteld als manusje-van-alles in de
offshore industrie.
Doe!: Vaststellen van het succes
van de projecten in termen van de
werksituatie van de ex-deelnemers
en hun mogelijke recidive.
Opzet: Periodieke registratie van
de werkomstandigheden van de
ex-deelnemers; na verloop van tijd
studie van eventuele recidive op
grond van Algemene Documentatie Registers.
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Lint/datum: Niet bekend.
Publikatievorm: WODC-rapport.

52
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
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek maakt deel uit van een
groter project waarin ook de
(extern uit te voeren) evaluatie
van de Wet Terwee een plaats
heeft gevonden. De onderzoeker
fungeert in dit onderzoekproject
als co-projectleider.
Promotor: dr. J.J.M. van Dijk en
dr. H. Steensma (co-promotor).
Probleemstelling: De laatste jaren
heeft justitie zich ingezet voor een
betere opvang van slachtoffers van
misdrijven. Kerntaken zijn slachtoffers op de hoogte te houden van
het verloop van hun zaak en meer
aandacht te besteden aan schadevergoeding voor slachtoffers. 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: Door middel van interviews zullen gegevens worden
verzameld over de bejegening van
slachtoffers door politie en
justitie. Interviews worden twee
maal afgenomen: direct nadat de
zaak bij het parket is binnengekomen en vervolgens zes maanden
later. In het bijzonder zal gebruik
worden gemaakt van de unieke
situatie die door de Wet Terwee
wordt gecrederd, namelijk dat er
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twee proefarrondissementen zijn
waarin de slachtofferzorg wordt
geoptimaliseerd. In deze arrondissementen zullen de voor- en
nametingen plaatsvinden. Tevens
zullen arrondissementen waarin
de Wet Terwee nog niet van
toepassing is als controlegroep
dienen. Naast interviews zal ook
een dossieronderzoek plaatsvinden in de zaken van slachtoffers die aan beide interviewrondes hebben deelgenomen. De
bedoeling hiervan is om objectieve
gegevens te verzamelen over
datgene wat politic en justitie voor
het slachtoffer hebben gedaan.
Lint/datum: Medio 1994.
Publikatievorm: lnterimrapport:
oktober 1993, eindrapport: medio
1994. Dissertatie.

53
Gebruik van strafprocesrecht in
strut-- en civiele zaken
dr. C. van der Werifm.m.v.
B.J.W. Doeter-Sehamhardt
Doe!: Over het strafprocesrecht is
weinig systematische empirische
kennis aanwezig. Om in deze
lacune te voorzien zal in de
komende jaren informatie worden
verzameld over diverse facetten
van de toepassing van het strafprocesrecht, zowel in strafzaken
als in civiele zaken.
Probleemstaing: Getracht zal
worden na te gaan in welke mate
in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures gebruik wordt
gemaakt van rechtsmiddelen, door
wie, in welke gevallen, met welk
doel en met welk gevolg voor de
afhandelingsduur en de straf
respectievelijk de uitspraak. Met
het oog op de Wet Herziening
Rechterlijke Organisatie wordt in
de eerste fase van het onderzoek
het accent gelegd op het hoger
beroep.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: WODC-rapport.
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54
Evaluatie gewijzigde civiele
kantongerechtsprocedure

Onderzoeker: nog niet bekend
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek zal worden uitgevoerd
in samenwerking met mr. M.
Freudenthal, die een door
NESRO en EWB gefinancierd
onderzoek verricht naar de incassoprocedure.
Doe!: Op 30 december 1991 werd
een wijziging van de civiele
kantongerechtsprocedure van
kracht. Deze houdt in een
wijziging van de dagvaardingsprocedure (nu, naast dagvaarding via
een deurwaarder, ook mogelijk via
een door de eiser in te vullen
formulier), en het crearen van een
door de kantonrechter te treffen
voorlopige voorziening (te vergelijken met het kort geding bij de
rechtbank). Het onderzoek zal
inzicht moeten geven in enerzijds
de mate waarin van de nieuwe
procedure gebruik gemaakt wordt
binnen de diverse soorten zaken
(geldvorderingen, huurzaken,
arbeidszaken), en anderzijds de
overwegingen die aan de keuze
voor de ene dan wel de andere
procedure ten grondslag liggen.
Deze vragen zijn van belang
omdat de nieuwe procedure zowel
gericht is op vergroting van de
efficiency bij de kantongerechten
als op vergroting van de toegankelijkheid.
Opzet: Ten behoeve van dit
onderzoek zal dossiermateriaal
verzameld worden bij kantongerechten en eventueel ook enkele
rechtbanken. Op basis hiervan zal
eind 1992/begin 1993 een
(interim)rapportage worden uitgebracht over de kwantitatieve
aspecten. Daarnaast zal getracht
worden via interviews of vragenlijsten inzicht te krijgen in de
beweegredenen van eisers.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapport.
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Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Afgesloten onderzoek,
gepubliceerd
55
Overgangsrecht nieuw Burgerlijk
Wetboek

mr. H.L. pd. Beek
Deventer, Kluwer, 1992 (diss.)
Zie JV 7, 1991, nr. 78
56
Opgesloten in een open
inrichting, de penitentiaire
Open Inrichtingen voor vrouwen

mw. P. Beelen
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht,
Algemene Sociale Wetenschappen, 1991 (doctoraalscriptie)
Zie JV 7, 1990, nr. 300

57
Psychische stoornissen in
detentie

E. Bulten, J. v. Limbeek, L.
Wouters, P. Geerlings
en W. v. Tilburg (P.1. Nw.
Vosseveld)
Vught, drukkerij-uitgeverij
Brakkenstein, 1992
Zie JV 7, 1990, nn 301
58
Wikken en wegen

mr. T.R. Drost (Rijksuniversiteit
Groningen)
Groningen, Wolters Noordhoff,
1991
Zie JV 7, 1991, nr. 278
59
Plaatsbepaling Halt-bureaus

drs. L. Gunther Moor (Instituut
voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, KUN)
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen, 1992
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
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60
Slachtofferzorg bij het Openbaar
Ministerie

dr. A.M. Hoevenaars
Den Bosch, Adviesgroep Koers,
1992
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
61
Strafrecht binnen het Koninkrijk

dr. my . E.J. Hofstee en prof mr.
TM. Schalken
Arnhem, Gouda Quint, 1991
Zie JV 7, 1991, nr. 100

62
Geweldsdelicten in de rechtszaal

dr. M.G. Komter
Artikel 'Dilemma's in de
rechtszaal' verschenen in de
bundel Becht, rechtvaardigheid en
doelmatigheid, Arnhem, Gouda
Quint, 1990
Zie JV 7, 1990, nr. 309

63
Geweld en eerste hulp in een
snots! Europese steden

drs. H. Kosec en dr. P. Kapteyn
Gepubliceerd in de bundel Alledaags
en ongewoon geweld, Groningen,
Wolters Noordhoff, 1991
Zie JV 7, 1991, nr. 90
64
De onvrijwillige opneming in een
psychiatrisch ziekenhuis

my. J. Legemaate
Den Haag, Ministerie van Justitie,
CDWO/EWB, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 91
65
Medische beslissingen rond het
levenseinde

prof dr. P.J. v.d. Maas, J.J.M.
van Delden en drs. L. RJnenborg
Den Haag, SDU, 1991
Zie JV 7, 1991, nr. 92
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66
Ingekort en weggelaten; de
praktijk van kop-staartvonnissen
in de strafrechtspleging
mr. P.A.M. Mevis

Den Haag, Ministerie van Justitie,
CDWO/EWB, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 94
67
Evaluatie-onderzoek Project
Preventie Alcoholgerelateerde
Delicten
drs. P. den Otter

Den Haag, Ministerie van Justitie,
CDWO/EWB, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 157
68
Migratiegeneigdheid onder
Surinaamse bosnegers
drs. TS. Polime en profdr. H.B.
Entzinger (Rijksuniversiteit

Utrecht)
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht,
Faculteit der sociale wetenschappen, Vakgroep Algemene
sociale wetenschappen, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 97
69
Toezicht op rechtspersonen in
relatie tot de voorkoming van
fraude
profmr. C.A. Schwarz en mr.
H.J. de Kluiver

Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, ITS, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 104
71
Vormverzuimen; een onderzoek
naar de strafprocessuele consequenties van vormverzuimen in
het Duitse, Franse en Italiaanse
recht
prof mr. P.J.P. Tak en mr.
J.A.W. Lensing

Den Haag, Ministerie van Justitie,
CDWO/EWB, 1992
72
Sanctions-systems in the member
states of the Council of Europe
prof mr. P.J.P. Tak en A.M. van
Kalmthout

Deventer, Kluwer, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 76
73
Technische sepots getoetst; een
onderzoek naar de achtergrond
van de technische sepots in het
arrondissement Almelo in 1989
mr. N. van Veen

Den Haag, Ministerie van Justitie,
CDWO/EWB, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 106
74
Computerhulp bij Wetgeving
drs. W. Voermans (Katholieke

Maastricht, Rijksuniversiteit
Universiteit Brabant)
Limburg, METRO, 1992
Tilburg, Katholieke Universiteit
Niet eerder opgenomen geweest in Brabant, Faculteit der rechtsgeJV
leerdheid, 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 107
70
Afhandeling van uitkeringsfraude; een onderzoek naar
sociale diensten, bedrijfsverenigingen en het Openbaar Ministerie naar de naleving van de
Richtlijnen Sociale Zekerheidsfraude
P.C. Stal, A.G.P. van Ruth en Cl.
Woldringh

EWB

Afgesloten, maar nog niet
gerapporteerd
75
Vormen van interactie tussen
advocaten en hun clienten
drs. H. Berends

rapport verwacht september 1992
Zie JV 7, 1989, nr. 276
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76
ABP-strafzaak
prof dr. B.G. rd. Bunt

rapport verwacht oktober 1992
Zie JV 7, 1990, nr. 302
77
Politiek geweld in Nederland
drs. F. Buns

rapport verwacht januari 1993
Zie JV 7, 1989, nr. 293
78
Fries in het rechtsverkeer
drs. P.M. de Klaver

Leeuwarden, Fryske Akademy,
1992
zie JV 7, 1991, nr. 88
79
De juridische positie van de
uitgever in de informatiemaatschappij
mr. W.J. Soetenhorst

dissertatie verwacht september
1992
Zie PT 7, 1991, nr. 75

Niet gestart
80
Relaties van vermiste personen
Zie JV 7, 1991, nr. 86
81
Anonimiteit zaaddonor
prof dr. FE. Verhulst

Zie JV 7, 1991, nr. 103

Lopend onderzoek
82
De dwang van de tenlastelegging
mr. J. Boksem
Promo/or: prof. mr .

G.J.M.
Corstens.
Doe/: Rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de
gebondenheid van de rechter aan
de tenlastelegging in strafzaken.
Voor- en nadelen van het grond-

28

slagstelsel zullen tegenover elkaar
worden gezet en eventuele alternatieven zullen worden onderzocht.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
83
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedetineerden
my. E.A.S.M. Cramer
Supervisie: dr. G.M. Schippers

(Katholieke Universiteit
Nijmegen, Vakgroep klinische
psychologie en persoonlijkheidsleer).
Aanleiding en doe!: In de nota
Dwang en drang in de hulpverlening aan verslaafden (WVC en

Justitie, 1988) wordt gesteld dat er
altijd mensen met verslavingsproblemen zullen zijn, die zich niet
onder behandeling stellen. De
onderzoekster stelt hier tegenover
dat bekend is dat een aantal
mensen uit die groep verslaafden
in staat mag worden geacht op
eigen houtje zich van zijn
verslaving te bevrijden. Veelal is
dat echter pas het geval na
verloop van enige jaren en nadat
zij meermalen in een penitentiaire
inrichting opgesloten zijn geweest.
Uit het oogpunt van speciale
preventie zou het daarom
wenselijk zijn wanneer drugverslaafden tijdens hun detentieperiodes 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.
Opza: Het onderzoek valt in twee
fasen uiteen. Eerst zal op basis
van een gerichte informatieverzameling een voorlopige tekst
moeten worden opgesteld en
vervolgens zal deze tekst op haar
bruikbaarheid dienen te worden
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getoetst. Doel van het langs deze
weg te ontwikkelen voorlichtingsinstrument 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
zeker aandacht zal worden
besteed, is het zelf opstellen en
het uitvoeren van een met de
eigen mogelijkheden rekening
houdend zelfcontrole-programma.
Verwachte einddatum: September
1992.
84
Psychische nood bij slachtoffers
van misdrijven

drs. A.J.M. Denkers
Onderzoeksinstelling: Vrije Universiteit Amsterdam, Vakgroep
sociale psychologie. dr. mr . F.W.
Winkel (projectleider m.m.v. prof.
dr. G.R. Semin en 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 toegespitst op de volgende psychologische variabelen: stressbestendigheid (hardiness), relatief
stabiele attributie-stijlen, de
sterkte van 'rechtvaardige wereldcognities', en het pre-victimisatiestress 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-
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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 (gepercipieerde sociale steun), en op de
mate waarin in die behoefte wordt
voorzien (verkregen sociale steun)
door de sociale omgeving, de
politie, bureaus voor slachtofferhulp, en andere dienstverleners.
Binnen het criterium wordt onderscheid gemaakt in: cognitieve
reacties (zgn. basale cognities,
positieve cognities, specifieke
angstgerelateerde cognities);
affectieve reacties (angstgevoelens
en gevoelens van bezorgdheid
over criminaliteit, psychisch
welbevinden); 'fight-flightresponsen' (w.o. extreme beveiliging, extreme verdediging en
vermijdingsgedrag); preventieve
reacties. Uiteindelijk doel is o.m.
om na te gaan welke combinaties
van criteria leiden tot een psychologisch verwerkingsproces dat
'de-victimisatie'(het zich ontdoen
van de slachtofferstatus) vergemakkelijkt of juist tegengaat.
Gebruik wordt gemaakt van een
design waarin herhaalde metingen
van belangrijke criterium-variabelen en van de gepercipieerde en
verkregen sociale ondersteuning
zijn opgenomen.
Einddatum: Januari 1995.
Publikatievorm: Rapporten, wetenschappelijke artikelen en/of
dissertatie.
85
Probleemjongeren
drs. H.B. Ferwerda
Supervisie: dr. F.P.H. Dijksterhuis

en dr. J.A. Nijboer (Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep criminologie).
Achtergrond: Dit onderzoek maakt
deel uit van het onderzoekpro-

29

gramma Onderwijs en delinquentie,
waarin centraal staat de algemene
vraag naar de aard van de reeds
aangetoonde relatie tussen
functioneren op school en
vertonen van delinquent gedrag.
Ter beantwoording daarvan is
longitudinaal onderzoek nodig.
Opzet: Uit het longitudinale
onderzoekspanel Onderwits en
Delinquentie dat 500 leerlingen
omvat, is een deelpanel van 78
jongens met school- en opvoedingsproblemen geselecteerd. Dit
panel wordt gedurende drie jaar
jaarlijks via diepte-interviews
gevolgd, teneinde de levensgeschiedenissen van de deelgenoten
in kaart te brengen. Als onderdeel
van het hoofdpanel komen van
deze geselecteerde probleemjongens ook kwantitatieve
gegevens boven tafel waardoor
vergelijking met hun leeftijdsgenoten mogelijk
Einddatum: Oktober 1992.
Publikatievorm: Er is een verslag
gepubliceerd naar aanleiding van
de eerste ronde (RUG, 1988) en
de tweede ronde (RUG, 1989).
86
De betekenis van rechtsvergelijking voor de wetgeving

mr. drs. N.A. Florijn
Onderzoeksinstelling: Katholieke
Universiteit Brabant, Vakgroep
Staatsrecht, bestuursrecht en
bestuurskunde.
Promotor: prof. dr. 1.H. van
Kreveld.
Doel: Reeds tang wordt bij de
opstelling van wetten gebruik
gemaakt van buitenlandse
ervaringen, zonder dat men
precies weet hoe dat zou kunnen.
Dit onderzoek poogt aan te geven
het nut van rechtsvergelijking in
het wetgevingsproces, de methode
voor het rechtsvergelijkend
onderzoek en het gebruik van de
onderzoeksresultaten bij de
inrichting van een wet. De
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bedoeling is om rechtstheoretische
uitgangspunten uiteindelijk te
vertalen in aanbevelingen voor het
wetgevingsbeleid.
Opzet: Het onderzoek betrefl
voornamelijk een literatuurstudie.
Daarnaast worden enkele wetgevingsprojecten waarbij rechtsvergelijking gebruikt werd bestudeerd.
Einddatum: Oktober 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
87
Straatroof

dr. W.J.M. de Than
Onderzoeksinstelling: Rijksuniversiteit Utrecht (prof. dr. F. Bovenkerk).
Samenwerkingsverband: Gemeentepolitie Amsterdam, gemeente
Amsterdam, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Ministerie
van Justitie.
Doe!: Het onderzoek heeft tot doel
om de aard en omvang van
straatroof te beschrijven in de
steden Amsterdam en Utrecht.
Uitgangspunt daarbij is de onveiligheid op straat. Deelprojecten:
analyse processen-verbaal
straatroof Amsterdam en Utrecht,
enquete onder slachtoffers
straatroof te Utrecht, observaties
en interviews in het veld.
Oorspronkelijk werd een deel van
het onderzoek uitgevoerd aan de
Universiteit van Amsterdam.
Wegens problemen is dit deel
stopgezet.
Einddatum: Januari 1993.
88
Reclassering in Nederland,
1823-heden

mr. J.P. Heinrich
Supervisie: prof. dr. A.H. Huussen
(Rijksuniversiteit Groningen,
Instituut voor geschiedenis), prof.
mr. S. Faber (Vrije universiteit
Amsterdam, Faculteit der rechtsgeleerdheid) en mr. AG. Bosch
(Hoofd-officier van justitie te

Justitiole Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

Leeuwarden). Medesubsidienten
zijn de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen en het
Koningin Juliana Fonds.
Doe!: Uit 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, zo werd duidelijk,
heeft daarin een belangrijke rol
gespeeld. De vraag is alleen: wat
was en is die rol precies? Wat was
en wat is de maatschappelijke
relevantie van de reclassering in
de periode 1823-heden? Om deze
vraag te beantwoorden is een veel
nauwkeuriger onderzoek naar de
ontwikkeling van de Nederlandse
reclassering noodzakelijk. Zaken
die daarbij aan de orde dienen te
komen zijn onder andere: een
machtspolitieke analyse van de
reclassering; de relatie tussen de
overheid en de reclassering;
relatie rechterlijke macht-reclassering; de verzuiling in de reclassering; motieven van de reclassering/reclasseerders; de sociale
status van de reclasseerders; de
contacten van de reclasseringsorganisaties met het buitenland.
Opzet: Het onderzoek zal naast
literatuur-studie zich vooral
richten op het napluizen van
archieven.
Verwachte einddatum: September
1995.
89
Evaluatie druggebruikers in
detentie
drs. A.A. v.d. Hurk
Supervisie: dr. G.M. Schippers en
drs. M.H.M. Breteler (Katholieke
Universiteit Nijmegen, Vakgroep
klinische psychologie en persoonlijkheidsleer).
Aanleiding en doe!: De toename
van het aantal verslaafden en
drugsproblemen (gebruik,
smokkel, handel) binnen Neder-
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landse penitentiaire inrichtingen
heeft geleid tot een beleid(sprogramma) waarin de instelling
van drugsvrije afdelingen centraal
staat. Deze afdelingen zijn gericht
op hulpverlening op lichamelijk
en geestelijk terrein en zijn
daarnaast bedoeld om een
bijdrage te leveren aan de verbetering van het detentieklimaat.
Doe!: Het verschaffen van beleidsondersteunende 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: Het 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
bijdrage van gedetineerden- en
regiemskenmerken aan druggebruik, crimineel gedrag en de
school/werksituatie in de
post-detentie periode.
Einddatum: April 1993.
90
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer
dr. M. Junger, drs. P. van
Soomeren en drs. R. Overbeeke
Samenwerkingsverband:
Onderzoek voor de Directie
Criminaliteitspreventie van het
Ministerie van Justitie i.s.m.
Bureau Criminaliteitspreventie.
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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 criminaliteit 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: Januari 1995.
Publilcatievorm: Twee rapporten.
91
Drugshandel en drugsbestrijding
drs. Di. Korf
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 interviews 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
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hoofdonderzoek is een uitgebreide
literatuurstudie verricht en is een
statistische analyse uitgevoerd bp
gegevens van de hoofdstedelijke
Narcoticabrigade. De gegevens
van het hoofdonderzoek zijn
voornamelijk kwalitatief van aard.
Daarnaast warden via veldonderzoek, de prijs-kwaliteitsstudie en
bij de drugsbestrijders kwantitatieve data verzameld, die door
middel van multivariate
technieken geanalyseerd zullen
worden.
Einddatum: Augustus 1992.
Publikatievorm: De resultaten van
de verschillende deelstudies zullen
worden samengevat in een
eindrapport. Daarnaast zullen
tussentijds artikelen in (Internationale) vaktijdschriften gepubliceerd worden.
92
Kop-staart vonnissen
mr. P.A.M. Mevis en ITS
Samenwerkingsverband: een deel
van het onderzoek wordt binnen
een organisatorisch samenwerkingsverband 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
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Commissie Herijking Wetboek
van Strafvordering met het oog op
het door haar over genoemd
wetsvoorstel uit te brengen advies.
Einddatum: Deel Mevis is
afgerondin maart 1992, deel ITS
volgt in juli 1992.
Publikatievorm: Rapport aan de
Commissie Herijking Wetboek
van Strafvordering.
93
Kindermishandeling en Justitie
mr. drs. A..I. van Montfoort
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) kindermishandeling in Nederland, zowel de
kenmerken van de gemelde zaken
als de patronen van afhandeling
en de factoren die de beslissingen
(wet of niet een maatregel, etc.)
beinvloeden. Inventariseren van
knelpunten en formuleren van
aanbevelingen, zowel t.a.v. afhandeling 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, interviews met medewerkers en op
beperkte schaal prospectief
onderzoek van nieuw binnengekomen 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 van de kwantitatieve gegevens met behulp van
SPSS. Kwalitatief aan de hand
van hypothesen over zich
voordoende patronen van afhandeling en over mogelijke
knelpunten.
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Einddatum: Augustus 1993.
Publikatievorm: Boek, artikelen in

vaktijdschriften.
94
De parlementaire behandeling
van de formele wet in rechtsvergelijkend perspectief
mr. drs. M.N.H. v.d. Nat
Promotor: prof. mr. C.A.J.M.

Kortmann, Katholieke Universiteit 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
veelgehoorde klachten over de
kwaliteit en traagheid van de
wetgeving worden kwesties
nagegaan als: welke bevoegdheden bezitten de parlementen?
Maken zij van deze bevoegdheden
gebruik? Hoe snel werken zij?
Welke is de rot 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 literatuurstudie, vragenlijsten en vraaggesprekken.
Einddatum: Januari 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
95
Lex Mulder in uitvoering
mr. A. Onneweer
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 vergeleken met als doel generaliseerbare uitspraken te kunnen doen
over de effectiviteit . van handha-
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vingssystemen. 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 eon
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 handhavingssysteem van de Wet Mulder en
eon gemeente die overgaat op
gefiscaliseerde afdoening van
overtredingen. Achtereenvolgens
bestaat het onderzoek uit eon
literatuurstudie, case-study bij
geselecteerde gemeenten en
enquete-onderzoek onder automobilisten.
Einddatum: November 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.

96
Maatschappelijke context euthanasiebeslissingen
dr. R. Pool
Supervisie: prof. J. Griffiths
(Rijksuniversiteit Groningen,
Vakgroep rechtsfilosofie en rechtssociologie).
Het betreft bier de toezegging
voor eon deelsubsidie t.a.v. een
onderzoek waarvan de startdatum
volgens de aanvankelijke departementale wens zou komen to liggen
na de totstandkoming van de
nieuwe wettelijke regeling inzake
euthanasie. I.v.m. het voornemen
van de huidige minister van
Justitie em in het kader van de
activiteiten van de door hem
ingestelde Commissie Remmelink,
eerst eon onderzoek terzake de
euthanasiepraktijk in to doen
stollen alvorens tot nieuwe
wetgeving to komen, is de wens
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m.b.t de startdatum van het onderhavige onderzoek vervallen
verklaard.
Doe!: Recentelijk word in eon
overzicht van de maatschappelijke
discussie over euthanasie geconstateerd dat or nauwelijks
betrouwbare gegevens beschikbaar
zijn m.b.t. de sociale context
waarbinnen euthanasie-beslissingen genomen worden. Over de
betrokken actoren, de aard van
hun onderlinge relaties, de aard
van de beslissingsstructuren, de
heersende normen on andere voor
de beslissingen relevante
omgevingsfactoren is weinig
bekend. Uit de theoretisch
literatuur valt evenwel af to leiden
dat juist doze sociale context van
essentieel belang is voor de beslissingen die worden genomen en in
hoge mate bepalend is voor de
sociale working - de effectiviteit van rechtsnormen t.a.v. euthanasie. Het doel van dit onderzoek
is in doze leemte to voorzien.
Opzet: Het onderzoeksgebied
wordt beperkt tot de stad
Groningen on de regio. Eon
landelijke steekproef wordt
onnodig geacht aangezien het bij
dit onderzoek gaat om het
opsporen van de van belang
zijnde kenmerken van de sociale
context on het verIcrfigen van
inzicht in de invloed daarvan op
de beslissingsprocessen. Het
betreft eon verkenning in de
diepte. Dit laatste vormt in engere
zin overigens de derde fase van
het onderzoek. Vooraf gaan eerst
eon initiffie on eon systematische
terreinverkenning als onderzoeksfasen. Aan de hand van de kennis
die in fase 1 - via vrije interviews
met sleutelfiguren uit de eerst nog
to inventariseren beroepshalve bij
euthanasie betrokkenen - is
opgedaan, zullen in fase 2 met eon
zoveel mogelijk representatieve
steekproef van alle soorten
relevante beroepshalve betrok-
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kenen half-open interviews
worden gehouden. Daarnaast
wordt in 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.
Einddatum: November 1994.
97
Het vluchtverhaal in de asielprocedure
drs. A. Ramdas
dissertatie verwacht begin 1994
Zie JV 7, 1991, nr. 74
98
Beleid en praktijk van de Strafvervolging in het Koninkrijk der
Nederlanden
dr. S. van Ruller en prof mr. S.
Faber
Supervisie: prof. mr. T.M.
Schalken (Vrije Universiteit
Amsterdam, Instituut voor criminologie en rechtssociologie).
Achtergrond: Sinds ongeveer 1970
wordt de Nederlandse samenleving steeds dringender geconfronteerd met problemen van
criminaliteit en rechtshandhaving.
In historisch perspectief kunnen
wij spreken van een toename van
massaal gepleegde, relatief lichte
criminaliteit terwijl 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 strafrecht aanwezige spanning tussen
waarde en doelorientatie (rechtsbescherming versus instrumentalisme) in een nieuwe fase
gekomen. In enkele rapporten
(Samenleving en criminaliteit en

EWB

Rechtshandhaving) worden aanbevelingen gedaan om de gesignaleerde 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
misdaadbestrijdingsstrategieen er
in het verleden (sinds ongeveer
1800) zijn gehanteerd (geplaatst
tegen de achtergrond van het
spanningsveld van rechtsbescherming en instrumentalisme).
Opzet: Gezien de aard van het
onderwerp zal het onderzoek
geheel bestaan uit bestudering van
publikaties en archivalia.
Einddatum: Juli 1993.
99
Wendingen in de levensloop
(WIL-project)
o.a. dr. C.J.C. Rutenfrans
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 WODC
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
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statistische programmatuur. Aard
van het onderzoeksmateriaal:
SPSS-systemfiles.
Einddatum: Januari 1998.
Publikatievorm: Dissertaties,
boeken, rapporten en tijdschriftartikelen.
100
Voorwaardelijke veroordeling
my. dr. ILI. Sage/-Grande

Doe!: 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
make n.
Opzet: Literatuuronderzoek,
onderzoek naar wetten en interne
richtlijnen in het buitenland,
dossieronderzoek bij de rechtbanken Den Bosch, Den Haag en
Leeuwarden, onderzoek naar
reclasseringsprojecten in verband
met voorwaardelijke straffen.
Elm/datum: Juli 1992.
Publikatievorm: Artikelen (reeds
vier gepubliceerd) en doctoraalscripties.
101
De criminalistische bewijskracht
van de sorteerproef met de
speurbond
drs. G.A.A. Schoon
Promotor: prof. dr. ER.

Groeneveld (Vakgroep strafrechtelijke vakken afdeling criminalistiek, 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-
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spoor en een verdacht. Het
onderzoek heeft tot doel de conditioneringsproef sec te analyseren
en een wetenschappelijke onderbouwing te geven; de grenzen
waarbinnen deze proef met een
bepaalde mate van zekerheid valt
uit te voeren, te bestuderen. flit
moet leiden tot een conclusie met
betrekking tot de criminalistische
bewijskracht van de sorteerproef.
Opzet: Het onderzoek zal uitgevoerd worden met circa 15
honden die daarnaast in de
praktijk werkzaam zijn. De te
onderzoeken variabelen worden
bepaald en gedirigeerd door
praktijksituaties en vragen die
daarover in de rechtszaal gesteld
worden. Door middel van variatie
in de uit te voeren sorteerproeven
zullen variabelen apart en in hun
onderlinge samenhang getoetst
warden.
Einddatum: Juni 1995.
Publikatievorm: Publikaties in
vaktijdschriften, dissertatie.
102
Haalbaarheid Alcohol-Geweldsprojecten
E.J. Sits en M. de Vries
Onderzoeksinstelling: 1 en

0
gemeente Enschede.
Doe!: Vaststellen van de omvang
van de doelgroep die zich
schuldig maakte aan geweldsdelicten in combinatie met alcoholgebruik binnen het arrondissement Almelo.
Opzet: Dossieronderzoek
(processen-verbaal) over het jaar
1990. Dataverwerking geschiedt
met SPSS. De onderzoekspopulatie is het arrondissement
Almelo.
Einddatum: Juli 1993.
Publikatievorm: Rapport (zie titel
onderzoek) in zeer beperkte
oplage.
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103
Evaluatie-onderzoek Sociale
Vernieuwing
dr. H. C. van der Wouden
Opdrachtgevers: De bij de sociale

vernieuwing betrokken ministeries, 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 Nola sociale
vernieuwing, het Besluit sociale
vernieuwing, en andere beleidsdocumenten op dit terrein. Het
onderzoek zal vooral gericht zijn
op de bestuurlijke effecten: decentralisatie, deregulering, ontkokering, 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 onderwijsconvenanten tussen gemeenten en
bijzonder onderwijs en bun
effecten; gemeentelijk beleid t.a.v.
integraal wijkbeheer (w.o.
preventie van criminaliteit);
gemeenten en integraal ouderenbeleid.
Opzet: Globale gegevens worden
verzameld over de 37 zgn. startgemeenten sociale vernieuwing;
intensief evaluatie-onderzoek zal
plaatsvinden in een selectie van 10
gemeenten uit deze groep; de te
verzamelen gegevens zijn kwalitatief en kwantitatief van aard; bij
de gegevensverzameling is SGBO
(onderzoeksafdeling VNG)
betrokken.
Einddatum: Februari 1994.
Publikatievorm: Diverse onderzoeksrapporten.
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Beleving van de Halt-afdoening
drs. M. Eggermont
Doe!: Het verkrijgen van aanbeve-

lingen die moeten leiden tot een
adequatere opvang, benadering en
behandeling van jongeren in de
Halt-afdoening en eventueel in
andere vormen van alternatieve
sancties, en het genereren van
hypothesen voor eventueel
vervolgonderzoek. Onderzocht
wordt hoe jonge vandalen de
Halt-afdoening beleven (waarbij
inbegrepen de contacten met
politic, Justitie en Haltmedewerkers), hoe de betekenisgeving van deze jongeren zich
verhoudt tot de vooronderstellingen over de betekenis van straf
die aan de Halt-afdoening ten
grondslag liggen, en of er verschil
is in de betekenisgeving tussen
jonge vandalen en jongeren die
(ook) bij andere criminele activiteiten zijn betrokken.
Opzet: Door persoonlijke
gesprekken en deelnemende
ervaring (de onderzoekster is
aanwezig bij formele contacten
van individuele jongeren met de
verschillende instanties en/of
justitiele geledingen) wordt geprobeerd een beschrijving te geven
van de leefwereld van de onderzochte jongeren.
Einddatum: Juni 1993.
Publikatievorm: Rapport.
105
Justitiele handhaving
ARBO-wetgeving
drs. A. Goudzwaard
Onderzoeksinstelling: werkgroep

Arbeid en Recht, fac. Rechtsgeleerdheid, Universiteit van
Amsterdam (drs. A. Wilthagen).
Doe!: Nagaan hoe de justitiele
afhandeling van overtredingen
van arbeidsomstandighedenwetgeving verloopt en welke beslissingsnormen en -regels daarbij
worden gehanteerd. Het project
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107
De toepassing en mogelijkheden
van multidisciplinair persoonlijkheidsonderzoek in het jeugdstrafrecht
F. Moser
Onderzoeksinstelling: Juliana
Kinderziekenhuis (Th. Doreleijers). Vervolg op het vooronderzoek Jeugdpsychiatrische
rapportage pro Just itia (JV 7, 1991,
nr. 63).
Doe!: Het algemene doel van het
onderzoek is om na te gaan in
hoeverre het jeugdstrafrecht
gebruik maakt van de mogelijkheden welke het multidisciplinaire
persoonlijkheidsonderzoek biedt
106
om, naast beantwoording van de
Betekening van gerechtelijke
meer strafrechtelijke vragen, een
mededelingen
gerndiceerde (ggz-)hulpverlening
mr. M. Lameris
op gang te brengen. Meer
Onderzoeksinstelling: Rijksuniverspecifiek richt het onderzoek zich
siteit Groningen, vakgroep Strafop de vraag in hoeverre er sprake
recht (prof. mr . G. Knigge).
is van psychopathologie onder
Doe!: Het onderzoek is gericht op
jeugdige verdachten, in hoeverre
de vraag of het mogelijk is een
jeugdige verdachten met psychobetekeningsregeling te ontwerpen
pathologie verwezen worden voor
die in de praktijk hanteerbaar is
een persoonlijkheidsonderzoek en
en die tevens voldoet aan de eisen
in hoeverre een gelndiceerde
die voortvloeien uit het Europees
(ggz-)hulpverlening op gang komt.
Verdrag.
Afhankelijk van de resultaten en
Opzet: Rechtsvergelijkende
conclusies wil het onderzoek tot
verkenning van de regelingen die
aanbevelingen komen ten aanzien
in andere, bij het Europees
van 1) het gebruik van de multiVerdrag betrokken landen gelden,
disciplinaire rapportage in het
de jurisprudentiele invulling van
jeugdstrafrecht en 2) de rol van
die regeling en het functioneren
die rapportage bij het in gang
van de regeling in de praktijk.
zetten van (ggz-)hulpverlening,
Daarnaast wordt een rechtshistospeciaal voor die jeugdige
rische beschouwing opgesteld, de
verdachten bij wie een vermoeden
jurisprudentie van de Hoge Raad
m.b.t. de huidige betekenisregeling van psychopathologie bestaat.
Opzet: In samenwerking met de
beschreven en geanalyseerd,
Raden voor de Kinderbevastgesteld in welke gevallen
scherming zal een jaar-cohort van
betekening is voorgeschreven en
jeugdige verdachten die worden
worden de eisen onderzocht
voorgeleid in het arrondissement
waaraan een hanteerbare regeling
Den Haag volgens gestandaardiuit een oogpunt van administratie
seerde procedures uitgebreid
en rechterlijke organisatie moet
multidisciplinair worden ondervoldoen.
Einddatum: Februari 1996 (tussen- zocht. Na afronding van de strafrechtelijke procedure wordt aan
rapportage in februari 1994).
de hand van follow-up interviews
Eublikatievorm: Dissertatie.

(onderdeel van een groter project
naar overheidstoezicht op de
arbeidsomstandigheden) richt zich
op de sociale regels, de materiele
criteria en overwegingen waardoor
Officieren van Justine zich laten
leiden bij bun beslissingen.
Opzet: Bijwonen van zittingen,
doornemen van dossiers
(processen-verbaal die op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet zijn opgemaakt),
gesprekken met Officieren van
Justitie.
Einddatum: Februari 1993.
Publikatievorm: Rapport.
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nagegaan of er al dan niet een
vorm van geIndiceerde hulpverlening op gang is gekomen.
Sociaal-demografische en delictgerelateerde gegevens worden
tevens gebruikt voor een vergehiking van de jeugdige verdachten
uit het arrondissement Den Haag
met jeugdige verdachten uit de
arrondissementen Amsterdam en
Breda met oog op de representativiteit van de onderzochte groep en
de generaliseerbaarheid van de
onderzoeksresultaten naar de
populatie van Nederlandse, strafrechtelijke minderjarigen die voor
de kinderrechter worden
voorgeleid.
Einddatum: Oktober 1995.
Publikatievorm: Rapport en publikaties in (inter)nationale vakliteratuur.
108
Evaluatie Intercultureel
Motivatie Centrum
drs. M. van Ooyen-Houben
Onderzoeksinstelling: Nederlands

Instituut voor Alcohol en Drugs
(dr. P.I. Spruit).
Doe!: Evaluatie van het Intercul-

109
Effecten van slachtofferschap van
misdrijven en de reacties van het
strafrechtelijk systeem op
normovertredend gedrag
E. v. Schie
Onderzoeksinstelling: vakgroep

Psychologie, Universiteit Twente
(0. Wiegman).
Doe!: Het bestuderen van de
percepties van slachtofferschap en
daderschap om een bijdrage te
leveren aan het ontsluiten van dit
nieuwe kennisgebied waarbij
bestaande theorieen uit de sociale
psychologie en criminologie
geIntegreerd worden.
Opzet: Algemene publiekssurvey
om meer inzicht te verkrijgen in
de mate van voorkomen van en de
verbanden tussen de relevante
variabelen in de vraagstelling
onder het Nederlandse publiek;
longitudinaal quasi-experimenteel
onderzoek naar slachtoffers van
misdrijven om op meer gecontroleerde wijze oorzakelijke
verbanden tussen slachtofferschap,
reacties van politie en justitie op
slachtoffers en de (geneigdheid
tot) het begaan van overtredingen
vast te stellen; quasi-experimenteel onderzoek naar
normovertreders om vast te stellen
in hoeverre het (waarschijnlijk)
begaan hebben van een recente
normovertreding is terug te voeren
op ervaringen van slachtofferschap van misdrijven in het
verleden.
Einddatum: Oktober 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.

tureel Motivatie Centrum (IMC).
Het IMC, dat onderdeel is van het
Jellinekcentrum, verzorgt de
klinische opvang binnen het
Amsterdamse straatjunkenproject. Onderzocht worden het
voor- en natraject van het IMC:
via welke kanalen vindt instroom
en uitstroom plaats en welke
criteria worden hierbij gevolgd;
wat is de relatie tot de beoogde
doelgroep; wat is de werkwijze in
het programma en de mate waarin
110
de doelstellingen zijn gerealiseerd;
Beleidsafstemming politie wat zijn de resultaten in termen
O.M. Den Haag
van drop-out, motivatie,
Onder supervisie van O.M. Den
ervaringen, verwijzing en verandeHaag
ringen in gedrag. Op basis van de Onderzoeksinstelling: Arrondisseonderzoeksgegevens kunnen
mentsparket Den Haag.
aanbevelingen inzake het !MC
Doe!: Het onderzoek naar het
worden geformuleerd.
grote verschil in aantallen tussen
Einddatum: April 1993.
door de Gemeentepolitie Den
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Haag als verdachten gehoorden en
het aantal gehoorde verdachten
waarvan een proces-verbaal werd
ingezonden naar het arrondissementsparket Den Haag
('opleggers') is reeds voltooid
(Eindrapport wederzijdse beleidsafstemming Pantie-0.M.).
Daarnaast wordt binnenkort
onderzocht het grate verschil
tussen door de Gemeentepolitie
Den Haag in verzekering
gestelden en het aantal personen
dat bij het arrondissementsparket
Den Haag werd voorgeleid (de
'invrijheidsstellingen').
Eindrapport tweede deel verwacht
medio 1992.
111
Evaluatie Militair Straf- en
Tuchtrecht
my. drs. LIVE. Spies en drs. A.J.
Nijssen
Onderzoeksinstelling: Research
voor Beleid.
Doel:Centraal staat de vraag naar
de werking van de nieuwe
militaire wetgeving en de gevolgen
hiervan voor degenen die met de
werking van de militaire wet in
aanraking komen.
Opzet: Analyse van beschikbaar
materiaal waardoor een eerste
beeld van de werking van de wet
ontstaat. Daarna worden de
geinventariseerde gegevens
voorgelegd aan een of enkele
groepen van deskundigen,
waarmee cases warden geselecteerd. Daarna zullen case-studies
plaatsvinden. Uiteindelijk moeten
conclusies worden geformuleerd
met betrekking tot de werking,
effecten en effectiviteit van het
militaire straf- en tuchtrecht.
Einddatum: December 1993.
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112
Jurisprudentie van de Hoge Raad
terzake van vormverzuimen
my. E.F. Stamhuis
Onderzoeksinstelling: faculteit
Recthsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen (cie. Moons).
Doel en opzet: Per vormvoorschrill
nagaan hoe de Hoge Raad het
sanctioneert. In eerste instantie zal
aandeeht worden besteed aan de
voorse!nitten m.b.t. het onderzoek
ter terechtzitting, de betekening
van de stukken, de termijnen, de
rechtsmiddelen en het getuigenverhoor. Op basis van de resultaten zal de subcommissie van de
Comnussie herijking Wetboek van
Strafrraht bezien of de sanctionering van de Hoge Raad in
overeenstemming is met de aard
en de zwaarte van het voorschrift.
Voorts zal zij bezien of het aantal
formele en substantiele nietigheden kan worden teruggedrongen
en of er mogelijkheden zijn meer
variatie te brengen in de sanctionering.
Einddatum: September 1992.
113
Eel/ methodisch model voor het
beleidsproces
drs. J.P.A. van Velzen
Onderzoeksinstelling: RISBO,
Erasmus Universiteit (prof. dr. M.
v.d. Va11).
Doe!: hwentarisatie van welke
methaden voor het benutten van
sociaal-wetenschappelijke kennis
bij het vormen van beleid in de
literatuur voorhanden zijn, en
vervolgens bezien hoe deze
kunnen worden samengebracht in
een methodiek voor de vorming
van beleid. Eindresultaat zal een
methodisch model voor beleids(en organisatie)vernieuwing zijn,
dat relevant is voor het momenteel
lopende reorganisatieproces van
het politiebestel en de politiekorpsen.
Opzet: Uitvoerige literatuurstudie,
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op grond waarvan een voorlopig
methodisch model wordt geconstrueerd. Dit model wordt
aangevuld met praktijkinzichten
uit het veld van de beleidsvernieuwing in politiekorpsen in de
jaren tachtig.
Einddatum: Juni 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
114
Het effect van handhavingsactiviteiten op gedragsveranderiugen in
snelheid op autowegen

drs. D. de Waard en drs. A.J.
Rooijers
Onderzoeksinstelling: Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen.
Doe!: Ondanks de invoering van
het nieuwe snelheidslimietenstelsel voor autowegen in 1988 en
een uitbreiding van de feitelijke
handhavingsinspanningen bleek
de rijsnelheid van automobilisten
(na een aanvankelijke verlaging)
weer snel terug te vallen op het
oude niveau. Dit onderzoek richt
zich op de effecten van verschillende toezichtsvormen, uitgesplitst
in 3 deelonderzoeken, zodat de
invloed van diverse factoren kan
worden vastgesteld: methodiek en
afhandeling constant, varieren
intensiteit van de handhavingsinspanning; intensiteit en afhandeling constant, varieren gehanteerde toezichtsmethodiek (radar,
staandehoudingen); methodiek en
intensiteit constant, varieren justitiele afhandeling (directe vs.
indirecte afhandeling).
Einddatum: Juli 1992.
Publikatievorm: Rapport.
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Statistische Informatievoorziening en
Beleidsanalyse (SIBa)

De afdeling SIBa heeft als taak de justitiele beleidsvoering met statistische informatie te ondersteunen.
Deze taak kan worden opgevat als een permanente
onderzoeksmatige activiteit. In dit verband wordt, 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 nit
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 gegevensverzamelingen op te bouwen en te onderhouden. Daarom is
voor een aanpak gekozen, waarbij de afdeling SIBa
eerst definieert welke groepen van gegevens in de
SIBase 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 combinatie daarvan levert informatie op over produktie,
produktiviteit en produktiekosten binnen justitie. De
Si Base bevat al een groot aantal gegevens, maar de
verzameling is nog niet compleet. Een probleem doet
zich voor bij geautomatiseerde systemen die geen
42
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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 modelleren 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 beleidsbeslissing 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 informatievoorziening. Wanneer sectoren zelf beschikken over een
beleidsinformatie-afdeling worden informatieverzoeken van buiten naar de betreffende afdeling
doorgewezen. In gevallen waarin dit niet het geval is,
of wanneer juist de samenhang tussen de verschillende 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 nadere informatie over de werkzaamheden van SIBa kan worden verwezen naar: A.C.
Berghuis, P.P.M. van Hooff, Beleid en beleidsinformatie, Justitiele Verkenningen, 16e jrg., nr. 8, 1990.
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Universiteiten

Universiteit van Amsterdam
Criminologisch Instituut
`Bonger'
Afgestoten onderzoek
115
Fantasy and the embodied moral
capital; children's moral judgements of crime and criminals
prof mr. E. Lissenberg
Bielefeld, Congresbundel
Zie P/7, 1991, nr. 115
116
Incorporation of moral capital;
children's moral judgements of
crime and criminals
prof my. E. Lissenberg
Droit et societ€, nr. 19, 1991, pp.
297-307
Zie JV, 1991, nr. 115

Lopend onderzoek
117
Misdaadverslaggeving in
Nederland
dr. H.J. Franke
Doe!: Door het verzamelen en
interpreteren van verslagen en
berichten in Nederlandse kranten
zal gepoogd worden het inzicht te
vergroten in de kwalitatieve en
kwantitatieve ontwikkeling van de
misdaadverslaggeving sinds het
begin van de vorige eeuw. Met
name zal getracht worden de
samenhang tussen ontwikkelingen
in de aard en omvang van de
misdaadverslaggeving en andere
lange-termijn ontwikkelingen (o.a.
in het straffen van misdadigers)
aan te tonen en te verduidelijken.
Probleemstelling: In het onderzoek
wordt veel aandacht besteed aan
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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 literatuurstudie en archiefonderzoek wordt
kennis vergaard die nodig is voor
interpretatie en beschrijving van
het onderzoeksmateriaal.
Publikatievorm: Het onderzoek
leidde al tot enkele publikaties en
zal de komende jaren in de vorm
van artikelen en/of een bock
worden afgerond.
118
Lange termijn-ontwikkelingen in
het gebruik van fysiek geweld
dr. H.J. Franke
Doe!: Vergaren van kennis over
het gebruik van fysiek geweld in
Nederland door burgers en
overheidsdienaren vanaf het eind
van de achttiende eeuw.
Probleemstelling: Hoe heeft het
gebruik van fysiek geweld in de
Nederlandse samenleving zich
zowel kwantitatief als kwalitatief
ontwikkeld over een periode van
ongeveer twee eeuwen. Hoe
hingen die ontwikkelingen samen
met andere sociale ontwikkelingen? Verschillen deze ontwikkelingen binnen (en tussen) bevolkingsgroepen (hoger- en lager
geplaatsten, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen)?
Opzet: Bestudering van gerech-
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telijke en politionele statistieken;
kwalitatieve analyse (steekproefsgewijs) van justitiele dossiers van
geweldszaken; bestudering van
bronnen over gebruik van geweld
door de overheid, zowel binnen
het justitieel apparaat (openbare
straffen, gevangeniswezen, behandeling van arrestanten) als bij de
handhaving van de openbare orde
(rellen, oproeren).
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Artikelen of boek.
Reeds gepubliceerd: Geweldscriminaliteit in historisch perspectief in:
Alledaags en ongewoon geweld,
Groningen, Wolters-Noordhoff,
1991, pp. 123-141.
119
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 betrokkenen bij geweldszaken in de
rechtszaal en de taal waarmee
deze taken worden afgehandeld.
Probleemstelling: Statistieken of
onderzoeksgegevens over geweldsmisdrijven 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 rol 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 verplichtingen, te maken met een eigen
systeem van regels, zoals beurtwisselings-regels en preferentieregels.
Dit betekent dat gebeurtenissen in
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de rechtszaal ten dele worden
gevormd door de interactionele
mogelijkheden van de deelnemers.
Het onderzoek beoogt een
antwoord te geven op de vraag op
welke wijze gebeurtenissen in de
rechtszaal zijn ingebed in hun
ideologische, institutionele en
interactionele context. De keuze
van rechtszittingen als onderzoeksmateriaal komt voort uit het
idee dat ideologieen niet alleen tot
uiting komen in de uitspraken van
mensen, maar ook in hun activiteiten. Het zijn weer die activiteiten die bijdragen tot het
instandhouden of veranderen van
ideologieen.
Opzet: Literatuurstudie, dossieronderzoek, bestudering van bandopnames van zittingen over geweldsmisdrijven.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen.
120
Dynamiek tussen drugsbestrijding 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 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 drugshandel 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
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een aantal deelonderzoeken, te
weten: veldwerk onder en interviews 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
hooldonderzoek 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 worden via veldonderzoek, de prijs-/kwaliteitsstudie
en bij de drugsbestrijders kwantitatieve data verzameld, die door
middel van multivariate
technieken geanalyseerd zullen
worden.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: De resultaten van
de verschillende deelstudies zullen
worden samengevat in een
eindrapport. Daarnaast zullen
tussentijds artikelen in (internationale) vaktijdschriften gepubliceerd worden.
121
Aard en omvang van hedendaags
fysiek geweldgebruik

situaties waarin fysiek geweld
wordt gebruikt; wanneer, in welke
situaties en bij welke vormen en
gevolgen van fysiek geweldgebruik
wordt de politie ingeschakeld; hoe
reageert de politie op omschrijvingen van fysiek geweldgebruik
zoals gegeven door burgers en
(andere) overheidsdienaren?
Onder geweld wordt verstaan het
daadwerkelijk toebrengen van
fysiek letsel. Participerend
onderzoek bij Eerste Hulpposten
en interviews met artsen en
para-medisch personeel zullen
inzicht moeten geven in de ernst
van hedendaags fysiek geweld in
Amsterdam. Om inzicht te krijgen
in de verschillende definities van
(de ernst) van fysiek geweldsgebruik zal participerend onderzoek
worden verricht bij de politic en
bij een zorgdienst (Sociale
Dienst). Hedendaagse cijfermatige
gegevens worden geffiterpreteerd
in het licht van kwantitatieve
gegevens over een langere termijn
(vanaf 1945) en in het licht van de
verkregen kwalitatieve gegevens.
Opzet: Literatuuronderzoek, participerende observatie, bestudering
van politieel, justitieel en medisch
cijfermateriaal.
Einddatum: December 1996.
Publikatievorm: Artikelen en
dissertatie.

drs. H. Kosec
Promotor: prof. dr. E. Lissenberg.
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de

122
Strafbaarstelling van fysiek
geweld

omstandigheden waaronder
gebeurtenissen en moeilijkheden
worden omschreven als fysiek
geweldsmisbruik alsmede in het
verdere verloop daarvan. Wat is
de feitelijke omvang en aard van
geweld; waar, hoe en onder welke
omstandigheden gaan mensen
(burgers en overheidsdienaren)
geweld gebruiken of weten zij dat
juist te vermijden; wie (welke
personen/groepen) raken als
daders of slachtoffers betrokken in

prof dr. E. Lissenberg
Doe!: Inzicht krijgen in de vraag
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of de totstandkoming of verandering van strafbaarstellingen van
fysiek geweld kan worden
beschouwd als verheffingsproces.
Probleemstelling: De eerste fase
van het criminaliseringsproces, de
fase van de strafbaarstelling kan
soms worden gezien als een
morele kruistocht. Een van de
opbrengsten van een dergelijke
morele onderneming is dat de
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betrokkenen belangrijk(er) worden
of blijven. Een machtstrijd is dan
gevoerd om duidelijk te maken
wat de inhoud van de moraal
behoort te zijn en wie boven wie is
verheven. Ook het vastleggen van
andere strafbaarstellingen kan
worden gezien als een
verheffingsproces. Veel strafwetgeving lijkt vanzelfsprekend tot
stand gekomen; deze vanzelfsprekendheid wordt in dit onderzoek
geproblematiseerd in verband met
strafbaarstellingen van fysiek
geweld.
Opzet: Bronnenstudies (notulen
commissievergaderingen, adviezen
Raad van State, Handelingen
Eerste en Tweede Kamer);
commentaren en adviezen in
vaktijdschriften; literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Artikelen of boek.

factor wordt opgevoerd. Die
ideologie vormt echter slechts een
aspect van het complexe geheel
van drijfveren dat het gedrag van
de uitvoerders van die politiek
bepaalde. Het onderzoek richt
zich dan ook op een nadere
empirische bestudering en analyse
van de individuele achtergronden
van die uitvoerders om zo vast te
stellen welke (andere) factoren
van invloed waren op hun gedrag.
Opzet: Empirisch onderzoek van
vonnissen uit de BRD met
betrekking tot nazi-misdadigers en
literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
124
Justiz- und N.S.-Verbrechen
prof mr. C.F. Ruler
Doe!: Het verschaffen van inzicht

in het wezen en de mogelijkheden
van strafrechtelijke reacties op
oorlogscriminaliteit en op van
Universiteit van Amsterdam
staatswege georganiseerde
Seminarium voor strafrecht
misdrijven (misdrijven tegen de
en strafrechtspleging Wan
menselijkheid).
Hamel'
Opzet: Bronnenpublikatie;
databank.
Einddatum: 1995.
Lopend onderzoek
Publikaties: Volledige, geannoteerde en van registers voorziene
123
uitgave van de terzake van
Massamoord en motivatie
drs. D. W. de Mildt (A10)
nationaal-socialistische levensdelicten door de Westduitse rechter
Promotoren: prof. mr. C.F. Riiter
sinds 1945 gewezen vonnissen. Tot
en prof. dr. H.W. von der Dunk
op heden zijn de tot 1966 gewezen
(RUU).
vonnissen verschenen (22 dln., elk
Doe!: Onderzoek naar de
motivatie van de in de Bondsrepu- ca. 800 pag.). Uitgave in de Duitse
bliek Duitsland sinds 1945 veroor- taal. De vonnissen gewezen voor
deelde nazi-misdadigers met
1.1.1966 zijn opgeslagen in een
databank. De opslag van de na
betrekking tot de door hen
1.1.1966 gewezen vonnissen is in
gepleegde levensdelicten.
voorbereiding.
Probleemstelling: De naoorlogse
beeldvorming van de
nationaal-socialistische uitroeiingspolitiek gedurende de jaren
1939 tot 1945 is vooral bepaald
door het ideeenhistorische
perspectief waarbinnen de
nazi-ideologie als 'de' verklarende
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125
Rechterlijke toetsing van het
vervolgingsbeleid

mr. P. G. Wiewel
Frampton prof. mr. SAM.
Stolwijk.
Doe!: In het onderzoek zal een
beschrijving worden gegeven van
het actuele vervolgingsbeleid op
enkele beleidsterreinen. Bij de
analyse van het beleid zullen
worden onderscheiden de strafrechtelijke en bestuurlijke
aspecten aan de beslissing om aan
een bepaalde gebeurtenis een
strafrechtelijk vervolg (di.
vervolging, transactie, voorwaardelijk sepot) te geven. Het vervolgingsbeleid zal worden geplaatst
in het geheel van rechtshandhaving op de onderscheiden
terreinen. Vanuit de optiek van
rechtsbescherming van de burger
zal de strafrechtelijke aanpak
worden vergeleken met andere
handhavingsmodaliteiten. Onderzocht zal worden 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: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
126
Functioned daderschap en strafrechtelijke deelneming

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

Vrije Universiteit Amsterdam
Instituut voor criminologie
en rechtssociologie
Afgesloten onderzoek
127
Recherchewerk in de praktijk

prof dr. HG. van de Bunt
(samen met J. Rademaker)
Lochem, Van den Brink en Co.,
1992
Zie JV7, 1990, nr. 77
128
Alternativen zur Jugendstrafe in
der Praxis

Resch
Bad Godesberg, 1992
Zie JV7, 1990, nr. 135

Lopend onderzoek
129
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 ontwikkelingsgeschiedenis van de geruchtmakende
affaire te beschrijven tegen de
achtergrond van de juridische,
organisatorische en
sociaal-politieke context waarin
deze plaatsvond.
Opzet: Onderzoek proces-verbaal,
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recherche-logboek en overige
schriftelijke documenten. Interviews met de belangrijkste procesdeelnemers.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Boek.
130
Onderzoek naar de geschiedenis
van strafvervolging in Nederland
in de 19e en 20e eeuw
prof mr. S. Faber en dr. S. van

Ruller
Doe/: Hetgeen bekend is over

seponeren en toepassing van het
opportuniteitsbeginsel betreft
voornamelijk de periode na de
Tweede Wereldoorlog. Dat het
O.M. sinds ongeveer 1970 steeds
meer een gecentraliseerd vervolgingsbeleid is gaan voeren is
algemeen bekend en in tal van
publikaties beschreven. De theoretische discussie over de kwestie
legaliteits- versus opportuniteitsbeginsel, in ons land gevoerd
tijdens de 19e en 20e eeuw, is
onlangs geanalyseerd (diss. R.
Pieterman). Een open vraag is
echter hoe de praktijk dienaangaande was. Was er voor de
Tweede Wereldoorlog al sprake
van enig beleid, en zo ja, 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
O.M. en rechtbanken; correspondentie tussen de minister van
Justitie, PG's en officieren van
justitie. Uit het tot nu toe verrichte
onderzoek blijkt dat al in de eerste
helft van de 19e eeuw aan ambtenaren van het O.M. sporadisch
circulaires werden verzonden met
richtlijnen over het te voeren
vervolgingsbeleid. In sommige ziet
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men het opportuniteitsbeginsel
doorwerken, in andere het legaliteitsbeginsel. 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.
Publikatievorm: Artikelen
(1989-1993), met als afronding van
het onderzoek een boek.
131
Stellung des Beschuldigten im
Strafprozess
U. Haider en J. Unger (Diplomjuristen)
Promotor: prof. dr. E.R.

Blankenburg.
Doe!: Vergelijking van de plaats
van de beschuldigde partij in het
strafproces in Nederland, de BRD
en de (voormalige) DDR.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
132
Selectiviteit in het transigeren
van strafzaken
drs. A. de Leng en drs. H. Hi//en
Doe!: Het onderzoek richt zich op

de selectiviteit naar etnische
herkomst in de afdoening van
strafzaken door het O.M. Het is
een vervolg op een eerdere studie,
een secundaire analyse van
gegevens van het CBS, naar de
vervolging en berechting van
allochtone en autochtone
verdachten. Hieruit bleek dat
zaken tegen Nederlandse
verdachten verhoudingsgewijs
vaker werden geseponeerd en
getransigeerd en dat allochtonen
vaker werden gedagvaard.
Doelstelling van het onderzoek is
om aan de hand van een dossier-
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ongekende mogelijkheden voor
het opslaan van gegevens on het
koppelen van bestanden. Ondanks
doze ontwikkelingen is nadere
(juridische) reglementering op tal
van punten achtergebleven. De
Wet op de Politieregisters geeR
voor gegevens bij opsporingsdiensten eon andere regeling dan
voor de Wet Persoonsregistratie,
met name waar het de rechten van
de geregistreerde betreft. Nog
onduidelijk is wat de Wet Politieregisters voor de praktijk zal
betekenen, met name wat betreft
de mogelijkheden ten aanzien van
de opsIag on bevraging (gebruik
on gegevensverstrekking) van
enkele registers. Verder is het niet
duidelijk weIke rechtsbescherming
eon verdachte kan genieten tegen
opsporingsmethoden gebaseerd op
onrechtmatig gebniik van
gegevens uit politieregisters. Doel
is het in kaart brengen van de
huidige on in de toekomst to
verwachten knelpunten, het inventariseren van problemen (zoals
bescherming van privacy, controle
op rechtmatig gebruik, rechtsmiddelen voor de verdachte of
derden) en inzicht te verschaffen
in het gebruik dat de politie maakt
van de bestanden.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
eon norrnatief-juridische on een
empirische component. Bij enige
tientallen a-select gekozen
korpsen zal eon overzicht gemaakt
warden van het grate spectrum
van politieregisters en reglementen. Door middel van een
participerend observatieonderzoek zullen vervolgens
enkele bestanden van enkele
korpsen gedetailleerd warden
133
bestudeerd.
Politieregisters
Einddatum: 1995.
drs. A. de Leng
Promotoren: prof. mr . H.G. van de Publikatievorm: Artikelen, dissertatie.
Bunt en prof. mr . H.W.K.
Kaspersen.
Doe!: Als gevolg van de automatisering van politieregisters ontstaan

studie, de selectiviteit nauwkeuriger vast te stellen en te
verklaren. Het onderzoek richt
zich primair op het toepassen van
de transactiebevoegdheid inzake
misdrijfzaken.
Probleemstelling: De probleemstelling is of er verschillen bestaan
tussen allochtone en autochtone
verdachten in het aandeel van
transacties in verhouding tot het
totaal aan afdoeningen door het
O.M. en zo ja in hoeverre doze
verschillen kunnen warden
verklaard uit delict- en persoonskenmerken (zoals de aard en ernst
van het misdrijf, strafrechtelijk
verleden, arbeidspositie), en de
proceshouding en schikkingsbereidheid van de verdachte.
Opzet: De dossierstudie zal in
totaal 2000 zaken omvatten die
zijn behandeld door de 5 arrondissementsparketten met de meeste
ingeschreven buitenlandse
verdachten on die betrekking
hebben op 5 transigabele
misdrijftypen. D.m.v. matching op
belangrijke delict- en persoonsvariabelen worden twee vergelijkbare groepen van alIochtone en
autochtone verdachten samengesteld die warden vergeleken op de
proceshouding, de afdoeningsbeslissing door de 0.v.J. en de schikkingsbereidheid van de verdachte.
Voor de codering van de dossiergegevens warden registratieformulieren ontwikkeld. De
onderzoeksgegevens zullen
vervolgens statistisch worden
verwerkt.
Einddatum: 1992.
Publikatievortn: Rapport, artikelen.
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134
Toerisme en onveiligheid
drs. H. Oomens, drs. J. van
Wijngaarden en drs. W. Bijers
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 beeldvorming 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. Surveyonderzoek bij circa 1200 respondenten, dossieronderzoek op
enkele politiebureaus, diepteinterviews met slachtoffers, experimenteel design met voor- en
nameting om verandering in
beeldvorming en effect van
voorlichting te meten.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Verslag.
135
Gerichtliche und aussergerichtliche Regelung von Verkehrsunfallen
C. Simsa
Promotor: prof. dr. E.

Blankenburg.
Samenwerkingsverband: Justizministerium der Bundesrepublik
Deutschland.
Doe!: Rechtsvergelijking van de
regels en de praktijk van schadevergoeding bij verkeersongevallen
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in Nederland, (het voormalige)
West-Duitsland en Frankrijk.
Hoewel al deze landen een
schuldtoekenning eisen, loopt in
de praktijk het onderzoek naar
oorzaken van verkeersongevallen
nogal uiteen. Naast de continentale stelsels worden de
no-fault regelingen in enkele
Anglo-amerikaanse stelsels
weergegeven.
Opzet: Rechtsvergelijking, aanvullende interviews met schaderegelaars.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
136
Automatisering bij de politie
drs. W. Stol
Promotoren: prof. dr. E.R.

Blankenburg en prof. mr . Heider.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
137
Misdaad- en daderanalyse in
Nijmegen
drs. J.J. van Wijngaarden
Promotoren: prof. dr. H.G. van de

Bunt en dr. G.J.N. Bruinsma.
Doe!: Het geven van een
nauwkeurige beschrijving en
analyse van de criminaliteit in een
middelgrote Nederlandse stad (i.c.
Nijmegen) en van de wederzijdse
beInvloeding tussen politieoptreden en omvang en vorm van
de lokale criminaliteit.
Probleemstelling: Wat is de aard
en de omvang van de criminaliteit
in Nijmegen? Wat beweegt plegers
van misdrijven bij het kiezen van
het tijdstip en de plaats van het
misdrijf? In hoeverre is er sprake
van wederzijdse beinvloeding
tussen de aard en de omvang van
de criminaliteit enerzijds en de
politiele werkzaamheden
anderzijds? In hoeverre bestaan
empirische relaties tussen fysieke
en demografische omgevingskenmerken en de kans op het
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optreden van bepaalde vormen
van criminaliteit?
Opzet: Analyse van gegevensbestanden van de politie, daderinterviews, participerend observatieonderzoek bij de gemeentepolitie,
self-report onderzoek onder
burgers van Nijmegen, slachtofferonderzoek onder de Nijmeegse
bevolking.
Einddatum: Medio 1996.
Publikatievorm: Artikelen, dissertatie.

Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep strafrecht en
forensische psychiatrie
Lopend onderzoek
138
PoMiele samenwerking in
Europees perspectief
mr. CM. 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 rechtsvormende en rechtspolitieke
implicaties van de geplande intensivering van de politiele samenwerking.
ProNeemsielling: Welk geldend
recht is van toepassing op de
politiele samenwerking tussen de
Schengenpartners en hoe functioneert deze samenwerking in de
praktijk van de misdaadbestrijding? In hoeverre is een
bredere juridische basis van deze
samenwerking gewenst?
Einddatum: April 1995.
Publikatievorm: Dissertatie en
tijdschriftartikelen. April 1993 zal
er een interim-rapport verschijnen.
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139
De ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen
mr. L.F. Keyser-Ringnalda
Protnotor: prof. mr. TM.

Schalken.
Doe!: Het onderzoeken van de
mogelijkheden die de huidige
wetgeving biedt om wederrechtelijk verworven vermogens aan te
tasten en van de redenen, die
leiden tot een gebrekkig functioneren van de bestaande mogelijkheden. Het doen van voorstellen
om de huidige situatie te verbeteren.
Probleemstelling: De bestaande
wettelijke en praktische mogelijkheden om uit misdrijf verkregen
vermogens aan te tasten zijn
onvoldoende of deze mogelijkheden worden onvoldoende benut.
Einddatum: hind 1993.
Publikatievorm: Boek (dissertatie).

Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoekscentrum voor
criminologie en
jeugdcriminolotie
Afgesloten onderzoek
140
Preventie van criminaliteit in
Coevorden; een evaluatie van
preventiemaatregelen voor de
delicten vernieling en fietsendiefstal
drs. J. Bosma

Groningen, Onderzoekscentrum
voor criminologie en jeugdcriminaliteit, 1991
Zie1V7, 1991, nr. 147
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141
Wikken en wegen; een onderzoek
naar de beslissing tot het wel of
niet verlengen van een terbeschikkingstelling
drs. T.R. Drost

Groningen, Wolters-Noordhoff
BV, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 146
142
Eindrapport evaluatie-onderzoek
project Preventie Alcoholgerelateerde Delicten
drs. P. den Otter

Groningen, Onderzoekscentrum
voor criminologie en jeugdcriminologie, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 157
143
Spreiding van criminaliteit en
druggebruik in Nederland
drs. J.H. van Sinderen, drs. 0.
Doosje en R. Schotel

Groningen, Onderzoekscentrum
voor criminologie en jeugdcriminologie, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 158
144
De binnenkooi; een onderzoek
naar de toepassing en toetsing
van dwangmaatregelen binnen de
terbeschikkingstelling
mr. drs. M.J. Winkels

Groningen, Wolters-Noordhoff
BV, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 159

Lopend onderzoek
145
Dwangbehandeling en zelfbeschikking
drs. T.R. Drost
Doe!: Dit onderzoek betreft de

tenuitvoerlegging van de tbs. Het
richt zich enerzijds op - met name
de niet-fysieke - vrijheidsinperkingen welke in het kader van de
behandeling plaatsvinden (inzake
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privacy, externe contacten,
vrijheid van handelen e.d.),
anderzijds op de mogelijkheden
voor de terbeschikkinggestelde om
deze inperkingen te voorkomen,
danwel geheel of gedeeltelijk
ongedaan te maken. De 'machtsmiddelen' die de terbeschikkinggestelde heeft, hangen niet alleen
samen met de institutionele
rechten of faciliteiten die hem
verleend worden (inzage in de
stukken, gehoord worden, recht
op beklag, e.d.), maar ook met zijn
recht op behandeling en de
mogelijkheid daarin 'vorderingen'
te maken, of althans het beeld te
beInvloeden dat de behandelaars
daaromtrent hebben. Ook de
beinvloedingsmogelijkheden van
de visie van de rechter bij de
periodieke verlengingsbeslissing,
zijn hierbij van belang. Kortom,
invalshoek in dit onderzoek is de
krachtsverhouding tussen overheid
en individu 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.
146
Terbeschikkingstelling en
recidive op langere termijn
drs. T.R. Drost en drs. J.Ph.
Eggink
Vraagstelling: Analyse van

recidive van circa 150 ex-terbeschikkinggestelden over een
periode van ca. 10 jaar. Een en
ander gekoppeld aan eerdere
behandelingsgegevens, vrijlatingsomstandigheden en de ernst van
het delict dat destijds tot de terbeschikkingstelling leidde.
Opzet: Literatuur- en dossieronderzoek.
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probleemjongeren en in de rol die
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport of artikel. het onderwijs daarbij speelt.
Probleemstelling: Floe ontwikkelt
147
het delinquente gedrag zich bij
jongens met school- en opvoeOndenvijs en delinquentie:
relatie tussen het functioneren op dingsproblemen en wat kunnen
wij daar op basis van levensgeschool en delinquent gedrag
dr. F.P.H. Delcsterhuis en dr. J.A. schiedenissen over zeggen?
Nijboer
Opzet: Uit een 'purposive sample'
zijn ongeveer tachtig jongens met
Samenwerkingsverband: Enkele
school- en opvoedingsproblemen
gemeenten en schooldirecties.
geselecteerd. Deze jongens
Doe!: Doelstelling van dit
worden gedurende drie jaar
onderzoek is te komen tot een
beschrijving in een integratief
jaarlijks via diepte-interviews
theoretisch model van de factoren benaderd.
waardoor leerlingen tot het plegen Einddatum: 1992.
van delinquent gedrag komen en
Pubfikatievorm: Dissertatie en
met name de invloed van het
artikelen.
onderwijs daarbij. Vooral het
149
procesmatige karakter hiervan en
Veranderende maatschappelijke
de condities waaronder dit proces
positie van jongeren
plaatsvindt worden onderzocht.
drs. O.J.A. Janssen
Opzet: Uit een grotere steekproef
Samenwerkingsverband: Ministerie
van leerlingen wordt een
'purposive sample' getrokken. Dit van Onderwijs en Wetenschappen.
Doe!: Ontwikkeling van een
panel van leerlingen wordt
theoretisch model, dat tot een
gedurende vijf jaar jaarlijks
samenhangend onderzoeksprogeInterviewd. Daarbij worden
gramma op het terrein van de
kwantitatieve methoden gehanjongerenproblematiek kan leiden.
teerd. Door het longitudinale
Opzet: Literatuurstudie en secunkarakter van het onderzoek kan
daire analyse.
een beter inzicht worden
Einddatum: 1992.
verkregen in het procesmatige
Publikatievorm: Onderzoeksverloop van delinquent gedrag.
rapport en artikelen.
Einddatum: 1990 (afronding
veldwerk). Vanwege de omvang
150
van het onderzoek is een definitieve einddatum moeilijk te geven.
HeroInegebruik onder jongeren
in maatschappelijke ukzondeThiblikatievorm: Onderzoeksrapporten en artikelen.
ringsposities
drs. O.J.A. Janssen en drs. J.H.
148
van Sinderen
Samenwerkingsverband: Ministerie
Posities, houdingen en perspectieven van maatschappelijk
van WVC.
kwetsbare jongens
Doe!: Studie van het problematische heroinegebruik onder
drs. H.B. Ferwerda (begeleiding
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. J.A. jongeren met cultureel deviante
levensstijlen.
Nijboer)
Promotor: prof. dr. R.W. longman. Probleemstelling: Onderscheiding
van typen herothegebruik onder
Doe!: lnzicht verkrijgen in de
jongeren met non-deviante en/of
processen die leiden tot een
ontwikkeling in de richting van
non-delinquente levensstijlen.
Opzet: Veldstudie met behulp van
(ernstig) delinquent gedrag bij

54

Justitkile Verkenningen jrg. 18, nr. 7, 1992

open interviews, opgenomen op
de band. Bij de materiaalverwerking worden de interviews
omgezet in gestructureerde
biografieen. De interpretatie van
het materiaal vindt plaats in een
verklaringskader dat algemeen
maatschappelijke factoren
alsmede factoren uit de dagelijkse
leefwereld van de gebruikers
bevat. De analyse mondt uit in
een typologie van heroInegebruikers.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikel.

zich in de fase van de jongvolwassenheid bevinden, veelal met een
uitkering, en die met name
afkomstig zijn uit 'lagere
sociaal-economische strata. Via de
reconstructie van hun biografieen
en ontwikkelingen daarbinnen
wordt getracht een typologie van
levensstijlen te ontwikkelen en
deze te plaatsen in de ontwikkelingen binnen de verzorgingsstaat.
Probleemstelling: Uitgaande van
een biografische benadering wordt
stilgestaan bij de volgende
thema's/probleemvelden: welke
zijn de betekenissen van werk en
werkloosheid, hoe wordt de uitke151
ringspositie ervaren en welke
Ongelijkheid in de straftoeoplossingsstrategiean worden
meting; de invloed van sociale
ontwikkeld om aan problemen/
factoren op de inhoud van strafcontradicties het hoofd te bieden.
rechtelijke beslissingen
Een van de mogelijke oplossingen
drs. G. Kannegieter
is een of andere vorm van delinPromotor: prof. dr. R.W. Jongman. quentie. Door deze tegen de
Probleemsteffing: Het doel van dit achtergrond van levensstijlen te
onderzoek is inzicht te verkrijgen
analyseren wordt getracht
in de rol die sociale factoren, met betekenis en functie daarvan te
name werk(loosheid) van de
interpreteren.
verdachte, spelen bij de straftoeOpzet: Literatuuronderzoek, open
meting door de politierechter. Het interviews (ca. 25) en kwalitatieve
betreft een nadere uitwerking van
analyse van de inhoud van
eerder onderzoek, waarin dossier- biografieen.
informatie, zittingsobservaties en
Einddatum: 1992.
interviews met officieren van
Publikatievorm: Onderzoek en
justitie en rechters zijn geanalyartikelen. Een parallelonderzoek
seerd en beschreven.
onder jongvolwassen vrouwen met
Opzet: Hypothese toetsend/
een uitkering is in 1990 gepublibeschrijvend; gestructureerde
ceerd (Respectabiliteit onder druk?,
interviews, dossieronderzoek,
door E. E. de Bie en S. Miedema).
observaties in de rechtszaal.
Einddatum: 1992.
153
Publikatievorm: Dissertatie.
Het strafkarakter van alterna152
Marginale jongens/jongvolwassen mannen en criminaliteit
drs. S. Miedema
Samenwerkingsverband: Gemeente

Smallingerland.
Doe!: Centraal in dit onderzoek
staat de maatschappelijke positie
zoals die ervaren wordt door
categorieen jongens/mannen, die
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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 verschillende partijen die bij alternatieve
straffen betrokken zijn?
Opzet: Interviews met alternatief
gestraften, en andere bij de alter-
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natieve straf betrokken partijen en
analyse van dossiers.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
154
Wapenbezit onder jongeren

dr. J.A. Nijboer en dr. H.
Timmerman
Doe!: Met dit onderzoek wordt
beoogd een begin te maken met
een meer systematische
beschrijving van het wapenbezit
onder jongeren: wat is de omvang
van het wapenbezit onder
jongeren; welke jongeren hebben
wapens, waar hangt dat wapenbezit mee samen; in hoeverre
levert het hebben van wapens
risico's op?
Opzet: Literatuuronderzoek,
empirisch onderzoek met behulp
van een gestandaardiseerde
vragenlijst onder een tweetal
respondentengroepen, scholieren
en discobezoekers.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport en
artikelen.

Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut
Lopend onderzoek
155
Achtergronden van criminaliteit
op macroniveau

prof dr. J.J.M. van Dyk en
medewerkers Criminologisch
Instituut
Samenwerkingsverband: dr. P.
Mayhew, Research and Planning
Unit, Home Office; Max PlanckInstitut, 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
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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 statistische data, die onder meer
betrekking hebben op de welvaart,
de verstedelijking en de bevolkingsdichtheid. Analyses zullen
worden verricht op landelijk en
regionaal niveau.
Opzet: Inmiddels zijn in ongeveer
twintig landen met een gestandaardiseerde slachtofferenquete
gegevens verzameld over onder
andere het niveau en de achtergronden van de criminaliteit. In
1992 zal de enquete in enkele
landen opnieuw worden uitgevoerd en in ongeveer tien 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 nu toe uitgevoerde enquetes en koppeling aan
andere gegevensbestanden
(bijvoorbeeld Eurobarometer);
proefonderzoeken in drie landen
in verband met de enqu'ete 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, tijdschriftartikelen en congrespapers.
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157
Criminaliteit versus psychopathoPsychologische factoren in
logie; bestudering van de
verband met afwijkend gedrag
betekenis van opvoedingsstijlen in
van jongeren
combinatie met persoonskendr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toornmerken van het op te voeden kind
vliet en drs. H.M.W. Willemse
voor de ontwikkeling van crimiOpzet: Het doel van dit project
naliteit of psychopathologie
waarvan het accent ligt op

drs. A. ter Haar
Promotor: prof. dr. J.J.M. van
Dijk.
Doe!: Sommige jongeren reageren
op problemen door aandachtvragend gedrag te vertonen
waarmee ze in conflict met hun
omgeving komen (bijvoorbeeld
agressief of crimineel gedrag),
terwijl anderen juist gedrag gaan
vertonen waarmee ze met zichzelf
in conflict komen (diverse vormen
van psychopathologie). Het
onderzoek richt zich op de vraag
waarom de ene groep haar
problemen externaliseert, en
daarmee de kans loopt in het
justitiele kanaal terecht te komen,
terwijl de andere groep haar
problemen internaliseert en het
risico loopt om in de volksgezondheidskanalen 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 internaliseert.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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empirisch onderzoek in wisselwerking met noodzakelijk literatuuronderzoek, is een overzicht te
maken van recente ontwikkelingen
in de psychologie die van belang
zijn voor de verklaring van
afwijkend gedrag van jongeren.
Tevens zal worden ingegaan op de
bezwaren die vanuit de sociologisch georienteerde gedragswetenschappen zijn geuit tegen psychologische verklaringen van
ongewenst gedrag. Ten slotte zal
ook aandacht worden geschonken
aan implicaties die psychologische
bevindingen hebben voor
bepaalde strafrechtelijke opvattingen en uitgangspunten. Twee
groepen theorieen zullen in dit
kader bijzondere aandacht
krijgen: de leertheorieen en de
persoonlijkheidstheorieen.
158
Achtergronden van spijbelgedrag

dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toornvliet en drs. H.M. Willemse
Samenwerkingsverband: Dienst
Onderwijs Gemeente Den Haag;
RIAGG Zuidhage, Den Haag.
Opzet: Er bestaan tal van aanwijzingen 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 strafrechtssysteem de
verantwoordelijkheid voor
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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 aanwezigheid op straat tijdens
schooluren als het ware uitnodigt
tot het plegen van gedrag dat door
de samenleving niet wordt getolereerd. 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: De
actuele hoogte van het schoolverzuim. Dit wordt bepaald aan
de hand van onderzoek bij
scholen, zowel bij leerlingen als
docenten; de persoonlijkheidsachtergronden - inclusief daderschap
en slachtofferschap - van spijbelaars in relatie tot de niet-spijbelaars. Notoire spijbelaars worden
gedetecteerd via de RIAGG's in
Den Haag en de schooldirecties.
Einddatum: 1994.
Publikatievorrn: Artikelen.

Opzet: Proces-evaluatie, alsmede
onderzoek naar de ontwikkeling
van de geregistreerde criminaliteit
(gemeentelijke gegevens) van de
self-report criminaliteit
(scholieren) en van slachtofferschap (volwassenen en jongeren).
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapporten (drie
tussenrapporten en eindrapport
zijn verschenen), artikelen.

160
Het effect van controle en
toezicht op het voorkomen van
lichtere vormen van criminaliteit
dr. A. Hauber, drs. L.G. Toornvilet en drs. J. GA. Zandbergen
Samenwerkingsverband: Openbaar

Vervoerbedrijven.
Doe!: In lijn met de aanbevelingen
van de Commissie Roethof wordt
in Nederland de handhaving van
de lichtere, veel voorkomende
criminaliteit (inclusief overtredingen) in toenemende mate in
handen gelegd van toezichthouders zonder (volledige) opsporingsbevoegdheid, zoals controleurs bij het openbaar vervoer,
stadswachten annex politie-assistenten en particuliere beveiligingsbeambten in winkelcentra
159
ed. De zekerheid en de kwaliteit
Preventie jeugdcriminaliteit
van de op normafwijkend gedrag
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Thorn- gerichte interventies worden
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen
tegenwoordig mede bepaald door
Doe!: Vermindering van veel
de handhavingsmodaliteit, dat wil
voorkomende criminaliteit door
zeggen het type of de typen
(1) slachtofferpreventieprojecten
toezichthouders of controleurs die
voor jongeren, die sevens door
worden ingezet. Het ligt dus voor
jongeren worden uitgevoerd, (2)
de hand om nieuw onderzoek te
een slachtofferhulp en adviesdoen naar de effectiviteit van de
bureau voor jongeren in combirechtshandhaving (vgl. Sherman,
natie met het buro HALT in tradi- 1983). Hierbij zal dan tevens
tionele zin.
aandacht kunnen worden besteed
Probleemstelling: Toetsing van de
aan de vraag naar de acceptatie
hypothese dat actieve participatie van nieuwe typen van toezichtvan de jeugd bij preventieprohouders door de justitiabelen en
jecten alsmede aanpak van het
naar de kosteneffectiviteit ervan
(jeugdige) slachtofferschap leidt
voor overheid en andere
tot vermindering van de jeugdaibetrokken instanties. Op grond
minaliteit.
hiervan is de tweeledige vraag-
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stelling: wat is de invloed van de
handhavingsmodaliteit, dat wil
zeggen van het soort toezichthouders/controleurs dat wordt
ingezet, op de kwaliteit en effectiviteit van de rechtshandhaving bij
lichtere vormen van criminaliteit?
Met welke mix van handhavingsmodaliteiten en bij welk niveau
van afgestemde inspanningen
kunnen nader te kiezen lichtere
vormen van criminaliteit tot een
aanvaardbaar niveau worden
teruggedrongen? Wat is het korteen langere termijneffect?
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
een vergelijkend observatieonderzoek naar de interacties
tussen genoemde toezichthouders
en justitiabelen en uit veldexperimenten naar de preventieve
effecten van extra handhavingsinspanningen binnen het kader van
bestaande handhavingsarrangementen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.

anderzijds bij een aantal buitenlandse 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 hier 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,
Belgie, Frankrijk, Zwitserland,
Italie en Denemarken.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
162
Controle op zwartrijden

dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toornvliet 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 controlebeambten in het openbaar vervoer in
Amsterdam, Den Haag en
161
Rotterdam. Met betrekking tot dit
Criminaliteit in en rond
onderzoek zijn drie deelaspecten
openbaar vervoer-situaties in
te onderscheiden: inventarisatie
internationaal perspectief
van het beleid ten aanzien van de
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. Toorn- inzet van controleurs; beschrijving
vliet en drs. J.G.A. Zandbergen
van de activiteiten van de controSamenwerkingsverband: Verschilleurs; beschrijving van de interlende buitenlandse openbaar
actie tussen de controleurs en de
vervoer bedrijven.
passagiers.
Doe!: Het verkrijgen van inforEinddatum: 1992.
matie over het zwartrijden in een
aantal Europese steden om op
163
grond hiervan te komen tot aanbeSlachtofferhulp zonder omwegen
velingen voor een toekomstig
dr. A.R. Hauber en drs. A.
beleid met betrekking tot het
Zandbergen
zwartrijden in Nederland.
Samenwerkingsverband: GemeenOpzet: Het gaat primair om de
tepolitie van 's-Gravenhage.
beschrijving van de openbaar
Doe!: Evaluatie experiment van
vervoer situatie en de gevolgen
nieuwe werkwijze met betrekking
met betrekking tot het zwartrijden tot slachtofferhulp bij de Haagse
in een aantal steden. Door het
politie.
verzamelen van gegevens over
Probleemstelling: Toetsing van de
zwart- en grijsrijden enerzijds en
hypothesen dat door deze nieuwe
de openbaar vervoer situatie
werkwijze de samenwerking
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tussen politie en hulpverleners is
verbeterd, de slachtoffergerichte
houding van de politie is toegenomen en dat Cr meer slachtoffers
zijn doorverwezen.
Opzet: Empirisch onderzoek.
Informatieverzameling d.m.v.
interviews, observaties en attitudetesten.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Eindrapport
(verschenen), artikel in Justitiele
Verkenningen (verschenen), artikel
in internationaal tijdschrift.
164
Treinreizigers en onveiligheid
dr. A.R. Hauber, drs.
Zandbergen en drs. L. G. Toornvliet
Samenwerkingsverband: Spoorwegpolitie, district Zuid-West.
Doe!: In dit onderzoek - dat in
opdracht van de Spoorwegpolitie
Rayon-West wordt verricht worden de onveiligheidsgevoelens
van treinreizigers 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 reizigers die
genoemde stations regelmatig
bezoeken. Het zich al dan niet
veilig voelen van de ondervraagden 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 onveiligheidsgevoelens 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.
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Verslaglegging heeft inmiddels in
drie afzonderlijke rapporten
plaatsgevonden. In het voorjaar
1992 werd een nieuwe opdracht
ontvangen om de sociale
veiligheid van C.S. Rotterdam en
directe omgeving te onderzoeken.
Hierbij wordt tevens het effect van
genomen maatregelen met
betrekking tot verbetering van de
sociale veiligheid geevalueerd. Het
onderzoek blijft in dit geval niet
beperkt tot treinreizigers, maar
strekt zich ook uit tot andere
groeperingen in en rond het
station Rotterdam CS.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
165
Sociale beInvloeding, sociale
bekvloedbaarheid en criminaliteit
drs. P.C. Plaizier
Promotor: prof. dr. J.J.M. van
Dijk.
Doe!: Het vaststellen van
affectieve en cognitieve stijIkenmerken van individuen, die
samenhangen met ontvankelijkheid voor pro-sociale en
anti-sociale beinvloeding. Bij
affectieve stijlkenmerken wordt
gedacht aan persoonlijkheidsdimensies als neuroticisme, extraversie, psychopathisme,
dominantie en sociaal confermisme. De cognitieve stijIkenmerken 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 psychologische attributietheorie
(Abrahamson, Seligman, &
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Teasdale, 1978) en de cognitieve
ontwikkelingsbenadering van
moreel redeneren en oordelen
(Kohlberg, 1969, 1976) worden de
achtergronden van sociale
beInvloedbaarheid onderzocht,
met name de beInvloedbaarheidsfactoren, die een verklaring
zouden kunnen opleveren voor de
verschillen in effectiviteit van
poenale en ideele anti-delinquente
voorlichtingscampagnes bij
diverse doelgroepen (LBO-,
MAVO-, HAVO-,
VWO-scholieren).
Methode: Empirisch kwantificerend vragenlijst-onderzoek;
idedel en poenaal overredingsexperiment ter beInvloeding van
houding en gedrag t.o.v.
normoverschrijdingen bij verschillende groepen van leerlingen met
voor- en nametingen van zelfvermelde meningen en gedragingen
inzake wetsovertredingen.
Data-analyse: univariate en multivariate seriele statistische
toetsingen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

dossieronderzoek bij de rechtbanken 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 doctoraalscripties.

167
Evaluatie van de `pestmap'
drs. L.G. Toornvliet, dr. A.R.
Hauber, drs. R.C.G. Verbeek en
drs. J.G.A. Zandbergen
Doe!: In 1991 werd door de
Riagg's Zuidhage en Noordhage
een zogenaamde pestmap
ontwikkeld. Deze geeft een reeks
pedagogische adviezen bestemd
voor leerkrachten in het basisonderwijs om de pestcultuur onder
leerlingen te bestrijden. Het
evaluatie-onderzoek zal primair
gericht zijn op de vraag: voldoet
de pestmap voor het basisonderwijs in die zin dat het pesten
wordt verminderd? Meer specifiek
zal onder meer worden ingegaan
op de volgende vragen: welke
166
maatregelen blijken in de praktijk
Aspecten van voorwaardelijke
het beste te realiseren en welke
straffen
mr. dr. H.I. Sagel-Grande m.m.v. zijn het meest effectief? Wat is het
drs. P.C. Plaizier, J. van Kesteren korte en wat is het lange termijn
effect van de maatregelen? Leidt
en studenten diferentiatiefase,
het gebruik van de pestmap mede
alsmede Wang Xuepei,
tot andere substantiele verandeChongqing, China
ringen bij leerlingen? Hierbij moet
Doe!: Onderzoek naar de
worden gedacht aan sociale
wettelijke regeling en praktische
onhandigheid, negatief zelfbeeld,
toepassing van voorwaardelijke
bravourgedrag, spijbelen en kleine
straffen in vergelijking met
verschillende Europese landen en criminaliteit.
Oostaziatische staten met het doel Einddatum: 1994.
tot een effectievere toepassing van
voorwaardelijke straffen bij te
168
Sociale veiligheid station
dragen, die een verdere beperking
Amsterdam CS
van de vrijheidsstraf mogelijk
drs. L.G. Toornvliet, dr. A.R.
maken.
Hauber en drs. J.G.A.
Opzet: Literatuuronderzoek,
Zandbergen
onderzoek naar wetten en interne
Samenwerkingsverband: Spoorrichtlijnen in het buitenland,
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wegpolitie Amsterdam CS
Doe!: Onder het motto 'Deter
Staat Centraal' hebben de Nederlandse Spoorwegen in de
afgelopen jaren een groat 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 op de veiligheidsgevoelens van reizigers,
NS-personeel en mensen die in
het CS hun werk verrichten.
Opzet: Gedurende drie achtereenvolgende fasen (1989 t/m 1991)
werd in samenwerking met de
Spoorwegpolitie onderzoek
verricht naar de sociale veiligheid
van het centraal station in
Amsterdam. Het onderzoek kan
warden gezien als een evaluatie
van de maatregelen die werden
genomen om de veiligheid van het
CS te verbeteren. In drie
rapporten werden de resultaten
van de metingen neergelegd.
Mede op grond van de aanbevelingen die in het eindrapport
(oktober 1991) werden gedaan,
werd besloten om het onderzoek
te coordineren. In 1992 en in 1993
zullen opnieuw metingen worden
verricht om de veiligheidsgevoelens van treinreizigers, die het
CS bezoeken, vast te stellen. Op
die wijze kan worden nagegaan in
hoeverre de genomen maatregelen
een lange termijn effect hebben en
in hoeverre publiciteit t.a.v.
sociale veiligheid (mede) leidt tot
opinieverandering.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten,
waarvan er inmiddels drie zijn
uitgebracht, en artikelen.

Rijksuniversiteit Leiden
Afdeling straf- en
strafprocesrecht
Afgesloten onderzoek
169
De beginselen van een goede
procesorde

dr. CI'. M. Cleiren
Arnhem, Gouda Quint, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 175
170
Verdragrechtelijke grenzen aan
'Ilk op stuk'

mr. J.D. den Hartog
Arnhem, Gouda Quint, 1992
Zie .1V7, 1991, nr. 177
171
Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen

mr. M. Rutgers
Arnhem, Gouda Quint, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 184

Lopend onderzoek
172
De positie van de deskundige in
het strafproces, rechtsvergelijkend bezien

AL 0.
Promotor: dr. J.F. Nijboer.
Einddarum: 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.
173
Bevoegdheid tot aanwenden van
geweld door ambtenaren van
politie

mr. J.L.M. Boek
Promotor (en.): prof. mr . AC. '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
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delictsomschrijving wordt vervuld, Europese Mensenrechtenverdrag
kan toch niet worden aangenomen principiele eisen gesteld aan de
dat een strafbaar feit is begaan.
justitiele manieren van doen en de
De vraag is waarom niet.
rechterlijke controle op dwanguitOpzet: Literatuur-, wetgevings- en oefening. Het project zal als een
jurisprudentie-onderzoek.
losbladige uitgave voorwerp
Einddatum: Medio 1993.
blijven van aanvulling en
Publikatievorm: Dissertatie.
bewerking in verband met rechtspraak, literatuur en nieuwe
174
wetgeving. Op dit moment zijn
De bijzondere opsporingsdiensten binnen de vakgroep strafmr. drs. Y. Buruma
(proces)recht van de RUL in
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't
bewerking de artikelen: 1 Sv,
Hart.
358-359 Sv, 553, 555-561 lid 1 en
Doe!: Onderzoek naar de ontwik562-571 Sv.
kelingen met betrekking tot de
Opzet: Jurisprudentie, literatuur,
controle-activiteiten van statelijke, wetgeving.
niet-politionele opsporingsEinddatum: Doorlopend.
diensten en naar de aanvaardPublikatievorm: Losbladig
baarheid van de proliferatie van
supplement.
die activiteiten. In dit kader wordt
voorts aandacht besteed aan de
176
integratie van strafrechtelijk en
De betekenis van internationale
bestuurlijk beleid.
(mensenrechten) verdragen voor
Opzet: Literatuur-, wetgevings-, en
Nederlands materieel strafrecht
jurisprudentie-onderzoek.
mr. F.A. Egter van Wissekerke
Einddatum: Begin 1993.
Promotor: prof. dr. D. SchaffPublikatievorm: Dissertatie.
meister.
Doe!: Vanuit enerzijds de toene175
mende internationalisering van het
Losbladig commentaar op het
(straOrecht en anderzijds het op
Wetboek van Strafvordering
nationaal niveau vrijwel ontbreken
Prof dr. C.P.M. Cleiren, mr.
van criteria op basis waarvan
B.M. Kortenhorst en mr. S.M.
bepaalde gedragingen al dan niet
Wurzer-Leenhouts
strafrechtelijk gesanctioneerd
Doe!: Met dit commentaar beogen (dienen te) worden, wordt
de schrijvers door middel van een onderzoek gedaan naar de
kritische behandeling van de
betekenis van mensenrechtenverrechtspraak en literatuur omtrent
dragen (en nationale grondwet)
het betreffende onderwerp, tegen
alsmede andere internationale
de achtergrond van de wetsgeregels voor inhoud en grenzen van
schiedenis en het sinds W.O.II
het nationale materiele strafrecht.
ontwikkelde verdragsrecht, de
Opzet: Literatuur-, wetgevings- en
wetenschappelijke beoefening van jurisprudentie-onderzoek.
het strafprocesrecht te bevorderen. Einddatum: Eind 1993.
Het werk geeft uitdrukking aan
Publikatievorm: Dissertatie. Eerder
het maatschappelijke verschijnsel, is op dit terrein verschenen: mr.
dat de procesrechtelijke aspecten
F.A. Egter van Wissekerke, De
van de rechtspleging voorwerp
implementatie van het folteringszijn van een verscherpte
verdrag; internationaal versus
(rechts-)politieke aandacht. Naast
nationaal strafrecht, in: NJB, 1988,
nr. 4, pp. 113-117.
de materiele uitkomst worden
mede onder invloed van het
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177
De 'administratieve afhankelijkheid van het milieustrafrecht'
I. Koopmans
Promotor: prof dr. D. Schaffmeister, dr. M. Faure (dagelijkse
begeleiding).
Doe!: Het onderzoek concentreert
zich op de gevolgen van de afhankelijkheid van de strafbaarheid
van milieuverontreiniging, van
administratiefrechtelijke
voorschriften, zoals vergunningen.
Nagegaan zal warden 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 rechtsgoederenbeschermende functie van het
strafrecht zal onderzocht warden
in hoeverre deze een grondslag
kan bieden voor een rechtstreekse
bescherming (d.w.z. los van het
administratief recht) van ecologische rechtsgoederen. Het
onderzoek zal rechtsvergelijkend
en strafrechtsdogmatisch warden
opgebouwd, maar oak intradisciplinair, daar de in het civiele recht
en het bestuursrecht aangegeven
oplossingen voor de besproken
problemen op hun strafrechtelijke
haalbaarheid zullen warden
getoetst.
Einddatum: 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
178
Rechtspositie van de psychiatrische patient, de psychisch
gestoorde delinquent en de
geestelijk gehandicapte
mr. J. Krul-Steketee
Doe!: Onderzoek naar met name
regelgeving en wetten, wetsontwerpen en voorontwerpen van wet
die betrekking hebben op de
rechtspositie van genoemde
categorieen personen, zoals de
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Krankzinnigenwet, het
wetsontwerp Bijzondere
Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen, de Wet tot wijziging
van de tbr, het voorontwerp van
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en het
voorontwerp van Wet op het
Mentorschap ten behoeve van
meerderjarigen.
Opzet: Literatuur- en wetgevingsonderzoek.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen, lezingen
en advisering aan wetgevings(advies) instanties.
179
Kernproblemen in de forensische
psychiatrie
prof dr. A.M.H. van Leeuwen
Doe!: Onderzoek naar en specificering van het verschil tussen
toerekeningsvatbaarheid en toerekenen en de afgrenzing van deze
begrippen naar andere strafrechtelijke begrippen. Nadere
uitwerking en omschrijving van
het in de wet genoemde criterium
van 'gebrekkige ontwikkeling en
ziekelijke stoornis van de geestvermogens'. De relevantie van de
forensische psychiatrische
diagnostiek en behandeling/
begeleiding voor strafrechtelijke
interventies. Onderzoek naar de
consequentie op de actuele
ontwikkelingen van de forensischpsychiatrische relevante
wetgeving.
Opzet: Voornamelijk empirisch.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen en
lezingen.
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180
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.
181
Vervolgbaarheid/ontvankelijkheid
mr. J.F. Nijboer
Probleemstelling: Theorievorming

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

leidinggevers.
Probleemstelling: De regels van het
strafproces zijn in het algemeen
alleen met het oog op natuurlijke
personen geschreven. Dient het
strafproces voor natuurlijke
personen onverkort op rechtspersonen te worden toegepast, of
brengt de aard van de rechtspersoon een eigen strafprocesrecht
met zich mee? Onder meer komt
de positie van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon aan
bod. Verder wordt ook ingegaan
op de vervolging en berechting
van de opdracht- of leidinggever.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

184
Culpa in causa
mr. L.T. Wemes
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't

Hart.

Doe!: Een studie naar de betekenis
van de eigen schuld bij beroepen
op straffeloosheid, waarbij onder
meer zal worden ingegaan op de
mr. C.M. Pelser
strafrechtelijke aansprakelijkheid
Promotor: prof. mr. A.C. 't Hart. voor delicten 'onder invloed'
Doe!: Beschrijving van de
begaan.
wettelijke regeling met betrekking
Opzet: Literatuur- en jurisprutot de kwalificatiebeslissing en de
dentie-onderzoek.
rechtspraak daarover in relatie tot Einddatum: Eind 1993.
het legaliteitsbeginsel en de
Publikatievorm: Dissertatie.
(formeelrechtelijke) grondslagleer.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Rijksuniversiteit Limburg
Einddatum: 1994.
Vakgroep strafrecht
Publikatievorm: Dissertatie.

182
Grondslagen van de kwalificatiebeslissing in strafzaken

183
De rechtspersoon in het strafproces
mr. A.L.G. van Strien
Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't

Hart en prof. mr . Th.W. van Veen.
Doe!: Het inventariseren van de
problemen die kunnen spelen bij
de vervolging en berechting van
rechtspersonen en opdracht- of
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Afgesloten onderzoek
185
Volgens de regelen van de kunst
mr. J. Woretshofer

Arnhem, Gouda Quint, 1992
(diss.)
Zie JV7, 1991, nr. 199. ,

•
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Lopend onderzoek
186
Bestuurlijk criminaliteitspreventieprojekt Randwijck
drs. WJ. Beckers, drs. H.J.
Korthals 'Hies en mr. W.L.M.
Hendriks-Lemmen
Samenwerkingsverband:

RULimburg en het Buro Criminaliteitspreventie Amsterdam.
Doelstellingen fuse 1: Randwijck,
een nieuw stadsdeel in ontwikkeling, moet in planologisch en
bouwkundig opzicht een zo veilig
mogelijke wijk worden. Het
ontwikkelen van een wijze van
beheer van de verschillende
gebouwen en de wijk als geheel
waarin zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met criminaliteitspreventie.
Doelstellingen fuse 2: Het
verIcrftgen van inzicht in het
proces waardoor preventiebelangen worden ingebouwd tijdens
de verschillende fasen van
ontwerp, bouw en beheer; kijken
in hoeverre het plan in de praktijk
onveiligheidsgevoelens redresseert
en invloed heeft op criminaliteitscijfers.
Doelstellingen fase 3: De toepasbaarheid van het plan buiten
Ftandwijck onderzoeken.
Opzet: Literatuurstudie, participerende observatie, interviews,
beschrijvend onderzoek.
Einddatum: fase 1: 1991; fase 2:
1992; fase 3: 1992.
Publilcatievorm: Evaluatieverslag,
procesevaluatie. Naar aanleiding
van fase 1 en 2 verschenen reeds
enkele publikaties.
187
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
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mate worden strafzaken
zelfstandig door het O.M.
afgedaan o.a. door sepot, transactie of door administratiefrechtelijke handhaving. Deze zaken
volgen dan niet een strafrechtelijke, maar een andere procedure
die ligt tussen het strafrecht en het
administratief recht. Onderzocht
wordt in hoeverre deze procedures
verandering of aanvulling
behoeven, waarbij getracht wordt
aansluiting te vinden bij het
administratief recht.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievotm: Dissertatie.
188
Het onmiddelijkheidsbeginsel in
het strafproces
mr. D.M.H.R. Gave
Promotor: prof. mr. G.P.M.F.

Mols.
Doe!: Begripsbepaling, doel,
functie en noodzakelijkheid van
het onmiddellijkheidsbeginsel in
het Nederlandse strafproces.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: September 1993.
Publikatievorm: Bock.

189
Strafrechtelijke bescherming van
grenswaarden in het oppervlaktewaterrecht
my. 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 betrelcicing
tot de handhaving van de milieuwetgeving. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van
de mogelijkheden en onmogelijkheden van het strafrecht bij de
bescherming van het oppervlaktewater met behulp van grenswaarden in Nederland en Duitsland.
Probleemstelling: In het kader van
de bestrijding van de oppervlakte-
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waterverontreiniging zijn op
Publikatievorm: Naar aanleiding
Europees niveau lozingsgrensvan dit onderzoek zijn reeds
waarden voor bepaalde (verontrei- enkele artikelen verschenen.
nigende) stoffen gentroduceerd.
De vraag is of en in hoeverre het
192
strafrecht van de afzonderlijke
De Europese Gevangenisregels:
lidstaten Nederland en Duitsland
van aanbevelingen naar
(verschillende) mogelijkheden
afdwingbaar recht?
mr. L.P.E.C. de Jong
biedt om deze grenswaarden te
Promotoren: prof. mr. G.P.M.F.
beschermen en te handhaven.
Mols en prof. mr. C. Kelk
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Samenwerkingsverband:
Einddatum: 1992.
RULimburg en NWO (NESRO).
Publikatievorm: Dissertatie.
Doe!: Vergelijkend onderzoek naar
het penitentiaire recht en de
praktijk in de landen van de Raad
190
Uitgaanscriminaliteit in
van Europa. Toetsing van de
Maastricht en Heerlen
diverse nationale penitentiairrechmr. W.L.H. Hendriks-Lemmen en telijke systemen aan de Europese
dr. G.A.A.J. van den Heuvel
Gevangenisregels. Opbouwen van
Samenwerkingsverband: Stichting
een correspondentie-netwerk op
Criminologisch Onderzoek
het gebied van penitentiair recht.
Limburg (RULimburg) en Van
Opzet: Literatuur- en jurispruDijk, Van Soomeren en partners
dentie-onderzoek.
(Amsterdam).
Einddatum: September 1995.
Doe!: Vergelijkende analyse van
Publikatievorm: Dissertatie.
uitgaanscriminaliteit en het
bestuurlijk instrumentarium dat in
193
beide gemeentes gehanteerd wordt
Dwangarbeid; strafrechtelijk
om die criminaliteit in preventieve
gedwongen tewerkstelling in
zin te beInvloeden.
Nederland
Opzet: Literatuurstudie,
mr. G. de Jonge
H.K.S.-analyse, participerende
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
Mols en prof. mr. A.J.C.M. Geers.
observatie, interviews.
Einddatum: 1992.
Probleemstelling: Onderzocht
Publikatievorm: Rapport.
wordt op welke rechtsgronden de
arbeidsplicht voor tot vrijheidsstraf veroordeelden berust. Vooral
191
De controle op ondernemingsde verhouding tot het verbod op
gedrag en het ontstaan van
dwangarbeid krijgt daarbij de
collusie-fenomenen daarbij
aandacht. Voorts wordt onderdr. G.A.A.J. van den Heuvel
zocht met welk recht de verplicht
Samenwerkingsverband: Australian arbeidende gedetineerde een
Institute of Criminology,
normaal loon wordt onthouden.
De vraag wordt behandeld of
Canberra, Australia.
Doe!: Op basis van dossierafschaffing van de arbeidsplicht en
analyses en literatuurstudie komen normalisering van de arbeidsbetot een theorie over het ontstaan
loning kunnen bijdragen tot de
van collusie als vorm van
emancipatie van de gedetineer'corporate crime'.
denpopulatie.
Opzet: Literatuur- en jurispruOpzet: Dossier-analyse en literatuurstudie.
dentie-onderzoek.
Einddatum: 1992.
Einddatum: Onbepaald.
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Publikatievorm: Dissertatie.

194
Afluisteren van telefoongesprekken ten behoeve van justitiele doeleinden
mr. J.H. Klifman
Promotoren: prof. mr. G.P.M.F.

Mols en prof. mr . Th. A. de Roos.
Doe!: Art. 125g Sv. geeft aan de
rechter-commissaris de
bevoegdheid om tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek te
bepalen dat telefoongesprekken
ten aanzien waarvan het
vermoeden bestaat dat de
verdachte eraan deelneemt, door
een opsporingsambtenaar worden
afgeluisterd of opgenomen. Justified afluisteren van telefoongesprekken is enkel toegestaan ter
zake van een reeds gepleegd
misdrijf. Doel van het onderzoek
is het in kaart brengen van de
strafvorderlijke telefoontap.
Probleemstelling: Welke wettelijke
en/of in de rechtspraak ontwikkelde criteria gelden in Nederland
om ten behoeve van de strafvordering telefoongesprekken te
kunnen afluisteren; met welke
waarborgen voor de afgeluisterde
is de toepassing van het middel
omkleed; is het wenselijk de justitiele tapbevoegdheid uit te breiden
tot andere vormen van telecommunicatie dan het gesproken
woord; in hoeverre is de
aanwending van het middel
verenigbaar met de in internationale mensenrechtverdragen
neergelegde garanties en
waarborgen.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek en interviews
met rechters-commissarissen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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195
Voorbereidend onderzoek in
strafzaken
Leden van de vakgroep strafrecht
en criminologie oh'. prof mr.
G.P.M.E Mols
Doe!: Het voorbereidend

onderzoek in strafzaken is het
gemeenschappelijk onderzoeksproject 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 onderzoeksactiviteiten.
Probleemstelling: Het voorbereidend onderzoek in strafzaken is
een beslissende fase in het strafproces. De toename van de
mogelijkheid tot toepassing van
dwangmiddelen en de verwachte
ontwikkeling naar vermindering
van de mogelijkheid tot controle
van tenminste een deel van
hetgeen zich in het kader van het
voorbereidend onderzoek afspeelt,
werpen vragen op naar wenselijkheid en mogelijkheid tot juridisering ter versterking van de
rechtspositie van de verdachte.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.
Publikatievorm: Monografie en
tijdschriftartikelen.

196
Getuigen in strafzaken
prof mr. G.P.M.E Mols
Doe!: Het onderzoek naar de

plaats en functie van getuigen in
strafzaken. Door middel van
(deel)publikaties kan voorts de
kennis betreffende getuigen in
strafzaken bij de deelnemers aan
het strafproces worden vergroot.
Probleemstelling: ICritische
beschrijving en analyse van de
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wettelijke voorschriften en jurisprudentie m.b.t. getuigen in strafzaken.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Najaar 1993.

199
De verantwoordelijkheid van en
de controle op de politie in
Engeland en Wales
mw. mr. C. Royakkers
Probleemstelling: Organisatie-

197
De oplegging en uitvoering van
reparatoire en bedrijfssancties
voor milieudelicten, in relatie tot
rechten van derden en de
bestuurlijke overheid
mr. J.C. Oudijk
Promotor: prof. mr. Th.A. de

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

Roos.
Doe!: Onderzocht wordt op welke
wijze bij milieudelicten de
bijkomende straffen en maatregelen uit de Wet op de Economische Delicten en eventueel
daarmee relevante gelijkenis vertonende sancties in overeenstemming met het bestuursrecht,
rechten en competenties van de
bestuurlijke overheid en rechten
van derden door de strafrechter
kunnen worden opgelegd.
Opzet: (Rechtsvergelijkend)
onderzoek van relevante literatuur
en jurisprudentie in Nederland,
Belgie en Duitsland.
Einddatum: Augustus 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
Mogelijk deelpublikaties in de
vorm van artikelen.
198
Sancties in economisch
ordeningsrecht in Europese
context
mr. H.M.J. Quadvlieg
Opzet: Rechtsvergelijkend

onderzoek van relevante
literatuur/empirisch onderzoek.
Einddatum: Januari 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.
Mogelijk deelpublikaties in de
vorm van artikelen.

200
Verdediging in strafzaken in
theorie en praktijk
mw. mr. T. Spronken
Promotoren: prof. mr. G.P.M.F.

Mols en prof. mr . A.A.G. Peters
(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 strafrechtspraktijk.
Probleemstelling: Welke rot spelen
de beginselen die aan het strafproces ten grondslag liggen bij de
theorievorming over de verdediging in strafzaken? Hoe
verhoudt de theorie van verdediging in strafzaken zich tot de
feitelijke mogelijkheden die de
advocaat in strafzaken heeft bij de
verdediging van een verdachte?
Wat is de taak en rolopvatting van
advocaten in strafzaken?
Opzet: Literatuuronderzoek en
empirisch onderzoek (archiefonderzoek, dossieronderzoek, interviews, participerend onderzoek),
onderzoekspopulatie: advocaten.
Publikatievorm: Dissertatie.
201
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
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verschillende Europese landen
m.b.t. het Sv-dwangmiddel
inbeslagneming en de vrijheid van
meningsuiting en drukpers.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Boek.

detentiesituatie en de eigen
verwachtingen en houding t.a.v.
de terugkeer in de maatschappij.
Opzet: Met name ten aanzien van
de aspecten zorg en opvoeding
wordt de invulling van het recht
op family-life (art. 8 EVRM lid 1
en 2) voor gedetineerde vrouwen
bestudeerd tegen het licht van
feministische rechtstheorieen.
Literatuurstudie met empirisch
materiaal.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

202
Resocialisatiebevorderende en
-belemmerende factoren bij
ex-gedetineerde vrouwen
mr. M. MC Wolleswinkel
PromoMr: prof. mr . G.P.M.F.
Mols.
Doel: Aanleiding tot dit onderzoek
is het feit dat er in Nederland
Katholieke Universiteit
over de situatie van vrouwen na
Nijmegen
hun detentie niets bekend is. Juist Criminologisch instituut
nu er in de detentiesituatie van
vrouwen steeds meer differentiatie
komt en inrichtingen beleidsAfgestoten onderzoek
plannen en huishoudelijke regle203
menten ontwerpen die specifiek
Patronen van recidive
op vrouwen gericht zijn, kunnen
J. Fiselier en J. Smits
die gegevens van belang zijn voor
de ontwikkeling van het beleid. In Tijdschrift voor criminologie, 33e
jrg., 1991, pp. 279-294
dit kader kan ook een discussie
Zie JV7, 1991, nr. 200
over de gescheiden behandeling
van mannen en vrouwen (art. 7 lid
3 Beginselenwet Gevangeniswezen) aangezwengeld worden.
Katholieke Universiteit
Via een historisch overzicht en
Nijmegen
vergelijking met het buitenland zal Sectie straf- en
dit onderdeel uitgewerkt worden.
strafprocesrecht
Rechtstheoretisch wordt
aansluiting gezocht bij de theorievorming over het gelijkheidsbeAfgesloten onderzoek
ginsel c.q. het recht op zelfbe204
schikking.
Financieel strafrecht; en studie
Probleemstelling: Het opsporen
inzake strafrechtelijk gesanctiovan resocialisatiebevorderende en
neerde voorsehrillen uit de bankbelemmerende factoren. Deze
en effectenwetgeving
reiken verder dan de detentiesiml. D.R. Doorenbos
tuatie zelf. Er valt te denken aan
Deventer, Kluwer, Monografieen
sociaal-economische factoren als
vanwege het Van der Heijden
scholingsmogelijkheden, werk,
Instituut, 1992
inkomen, gezinsverantwoordeZie JV7, 1991, nr. 203
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
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205
Faillissementsfraude; een studie
naar de strafrechtelijke
handhaving van faillissementsrechtelijke normen
mr. C.M. Hilverda

Zwolle, Tjeenk Willink, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 204
206
Ingekort en weggelaten; de
praktijk van kop-staartvonnissen
in de strafrechtspleging
mr. P.A.M. Mevis

Arnhem, Gouda Quint, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 206
207
Veel voorkomende criminaliteit:
van theorie naar beleid; een
criminologische en strafrechtelijke benadering van het
overheidsbeleid
mr. M.W.G. Verbruggen

Arnhem, Gouda Quint, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 208

Lopend onderzoek
208
Onderneming, strafrecht en
mensenrechten
A.I.O.
Promotor: prof. mr. G.J.M.

Corstens
Doe!: Kan de rechtspersoon zich
als verdachte in het strafproces op
mensenrechten beroepen? Dat is
de centrale vraag van het
onderzoek. De vraag wordt onderzocht voor recht van Nederlandse
herkomst, het EVRM, het
EG-recht en een aantal vreemde
rechtsstelsels, waaronder de VS.
Opzet: Literatuur.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.
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209
Strafrechtelijke sancties
mr. J.P. Balkema, prof mr.
G.J.M. Corstens en mr. P.C.
Vegter
Doe!: Het onderzoek is primair

gericht op een analyse van de
rechtsregels die de tenuitvoerlegging beheersen van de strafrechtelijke vrijheidsbenemende
maatregelen, te weten de plaatsing
in een krankzinnigengesticht en de
terbeschikkingstelling.
Probleemstelling: In het onderzoek
komt onder meer de vraag aan de
orde of de vigerende rechtsregels
in overeenstemming zijn met de
gang van zaken in de praktijk.
Voorts wordt nagegaan hoe de
praktijk werkt in aangelegenheden
waarvoor geen geschreven rechtsregels gelden.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publikatievorm: De onderzoeksresultaten worden regelmatig
gepubliceerd in de vorm van
supplementen op de losbladige
editie Het Penitentiair Recht onder
redactie van prof. mr . J.P.
Balkema, prof. mr . G.J.M.
Corstens en mr. P.C. Vegter en
uitgegeven door Gouda Quint te
Arnhem.
210
Evaluatie van wetgeving inzake
de voorwaardelijke veroordeling
en de vervroegde invrijheidstelling
mr. F. W. Bleichrodt
Promotoren: prof. mr. G.J.M.
Corstens en mr. J.P. Balkema

(KUN).
Doe!: De Wet inzake de
herziening van de voorwaardelijke
veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling uit 1986
zal worden getoetst aan de
uitgangspunten, die de wetgever
in de Memorie van Toelichting
heeft geformuleerd. Tevens zal
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worden onderzocht in hoeverre
alternatieven voor het huidige
stelsel aanwezig zijn.
Opzet: Literatuuronderzoek,
onderzoek wetsgeschiedenis, interviews in praktijk.
Einddatum: April 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.
211
De dwang van de tenlastelegging
mr. J. Boksem
Promotor: prof. mr. G.J.M.
Corstens.
Doe!: Rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de
gebondenheid van de rechter aan
de tenlastelegging in strafzaken.
Voor- en nadelen van het grondslagstelsel zullen tegenover elkaar
worden gezet en eventuele alternatieven zullen worden onderzocht.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
212
Dutch criminal law and
procedure
prof mr. G.J.M. Carstens en mr.
LA. W. Lensing
Doe!: Systematische beschrijving
van het Nederlandse strafrecht en
strafprocesrecht in het Engels.
Daarmee wordt beoogd buitenlanders op een toegankelijke wijze
in te leiden in het Nederlandse
strafrecht en strafprocesrecht.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dee! in Encyclopedia of Law.

Einddatum: 1993/1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
214
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.

Erasmus Universiteit
Rotterdam
Vakgroep strafrecht en
criminologie
Afgesloten onderzoek

213
Detentierecht in vergelljkend
perspectief
F. van Deutekom
Promotor: prof. mr . G. Corstens
en mr. J. Balkema (KUN).
Doe!: Vergelijking van de rechtspositie van gedetineerden in
Frankrijk, de Bondsrepubliek en
Nederland.
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215
Winkeldiefstal, een te riskante
zaak?
mr. drs. H. Moerland
Arnhem, Gouda Quint, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 217
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de samenleving het zonder strafrecht zou kunnen doen.
Probleemstelling: De keuze tot
mr. L.J.J. Rogier
toepassing van actieve euthanasie
Arnhem, Gouda Quint, 1992
staat in functie van de hulpverleNiet eerder in JV opgenomen
ningsrelatie die naar aanleiding
geweest.
van sociaal-medische problematiek in een concreet geval is
opgebouwd. Het verlangen naar
authentieke zelfverwerkelijking, en
Lopend onderzoek
de bevestiging of ontkenning
217
daarvan, spelen hierin een
Vrijheidsbenemende dwangmiddoorslaggevende rot. De strafbaardelen
stelling fungeert ofwel als
mr. J. uit Beijerse
oneigenlijk (want afgeleid van de
Promotor: prof. dr. C. Fijnaut en
persoonlijke opvatting) argument
prof. mr. C.P.M. Cleiren.
ofwel als incentief om de
Probleemstelling: De vraag die in
werkelijke keuzen geheim te
deze studie centraal staat is of de houden: strafrecht sluit hier
huidige regeling van de inverzeke- controle uit.
ringstelling en de voorlopige
Opzet: Literatuuronderzoek,
hechtenis, bezien in het licht van
aangevuld met eigen onderzoek
geldende beginselen, wijzigingen
naar besluitvorming in de
moet ondergaan. De beantstervensbegeleiding en de rot van
woording van deze vraag
regelgeving daarin.
geschiedt door middel van een
Einddatum: 1993.
studie van de ontstaansgeschiePublikatievorm: Dissertatie. Op
denis van de huidige regeling rond basis van dit onderzoek verscheen
inverzekeringstelling en
in 1990 een boek over het formele
voorlopige hechtenis, vanaf het
beleid van de Nederlandse ziekeneerste Wetboek van Strafvordering huizen en verpleeginrichtingen ten
van 1838. De tijdens deze periode aanzien van actieve euthanasie,
gevoerde discussies over beginwaarin beleidsstukken van zowel
selen en bevoegdheidsverdeling
'veroorlovende' als 'niet-veroorlovormen de basis voor een analyse vende' instellingen behandeld
van de huidige discussie.
worden.
216
Strafsancties, administratieve
sancties en het una via-beginsel

Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

218
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
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EVRM en opiumzaken
T Blom
Promotor: prof. mr. H. de

Doelder.
Doe!: Het vervaardigen van een
kritisch commentaar op de justitiele politiepraktijk in Opiumzaken aan de hand van uitspraken
van de Europese Commissie en
het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens.
Probleemstelling: Onderzocht
wordt wat de consequenties zijn
van de uitspraken van de
Europese Commissie en het
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Europese Hof voor de rechten van de hand van die ontwikkelingen
de mens, wegens de schending
tot een beschrijving en een
van de artikelen 6 (fair trial) en 8
verklaring van de bedoelde
(recht op privacy) EVRM voor de juridische fenomenen te komen
Nederlandse opsporingspraktijk in waardoor eenduidige plaatsbe'paling van dit gedeelte van het
opiumwetzaken. Het gaat in dit
onderzoek,met name om de
/recht mogelijk wordt. Bovendien
wordt onderzocht of het bestuursconsequenties yoor de bijzondere
strafrecht eigen materiele beginopsporingsmethodes, die in het
kader van de bestrijding van deze
selen kent en welke beginselen ten
grondslag liggen aan de proceswet warden gebruikt zoals de
observatie, de infiltratie en de
suele afdoening van de gedragingen die door het bestuursstraftelefoontap en die een grote
inbreuk op iemands prive leven
recht worden gesanctioneerd.
Einddatum: Geen.
inhouden.
Opzet: Participerende observatie,
Publikaties: Dissertaties, artikelen,
literatuur en jurisprudentiesymposiumbundels, rapporten.
onderzoek.
221
Publikatievorm: Dissertatie.
Bewijs in het bestuursstrafrecht
220
my. A.R. Hartmann
Promotor: prof. mr. H. de
Bestuursstrafrecht
Prof mr H. de Dodder, mr. A.
Doelder.
Samenwerkingsverband: Het
Hartmann, mr. dr. J.W. van der
Huh!, mr. L.J.J. Rogier en mr.
onderzoek vindt plaats in het
P.M. van Russen Groen
kader van het algemene onderzoekprogramma Bestuursstrafrecht.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek valt uiteen in een
Inzichten opgedaan in dit
aantal deelonderzoeken. De
onderzoek kunnen een bijdrage
kennis en inzichten die in deze
leveren aan een verdere plaatsbeonderzoeken vergaard warden
paling van het bestuursstrafrecht.
Doe!: Het bewijs speelt een
moeten leiden tot theorievorming
met betrekking tot het karakter
belangrijke rol in iedere juridische
van het bestuursstrafrecht en de
procedure. Inzicht in de rol die
verhouding tot het strafrecht
het bewijs speelt in een bepaalde
enerzijds en het bestuursrecht
procedure geeft aan hoe de
anderzijds.
vaststelling van rechtsfeiten in
Doe!: De laatste jaren komt men
concreto dient te verlopen. In de
in de juridische literatuur regeltweede plaats geeft het in het
matig de term 'bestuursstrafrecht'
algemeen ook inzicht in aard,
doelstellingen en karakter van de
tegen. Uit de hantering van deze
term blijkt evenwel dat omtrent de desbetreffende procedure. Het
onderzoek naar het bewijs in het
inhoud en omvang van het desbetreffende begrip geen overeenbestuursstrafrecht zal zich richten
op de formele en inhoudelijke
stemming bestaat. Er hebben zich
in de afgelopen decennia zowel in aspecten van de vaststelling van
rechtsfeiten in procedures die als
het bestuursrecht als in het strafrecht, maar ook in het internabestuursstrafrechtelijk zijn te
tionale recht verschillende ontwik- kenschetsen. Daartoe worden
kelingen voorgedaan waardoor de
onder meer de bewijsvergaring en
bewijsvoering in het bestuurs- en
contouren van een bestuursstrafstrafrecht onderzocht. Voorts zal
recht zich beginnen af te tekenen.
Doel van het onderzoek is om aan gekeken warden naar bewijsrech-
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telijke aspecten van in andere
landen functionerend bestuursstrafrecht, zoals het Ordnungswidrigkeitengesetz in Duitsland. Ook
zullen de bewijsregelen die het
Hof van Justitie te Luxemburg
hanteert bij het beoordelen van
zaken ex artikel 85 e.v.
EEG-verdrag in de beschouwingen worden betrokken.
Einddatum: Najaar 1995.
Publikaties: Dissertatie, artikelen.
222
De politie en haar clienten

mr. C. Hogenhuis
Doe!: Het heersende beeld van de
politie, zo blijkt uit talloze onderzoeken, is de politieman als
bestrijder van criminaliteit.
Warineer men aan clienten van de
politie denkt, dan hebben veel
mensen onmiddellijk verdachten
voor ogen. Wanneer men het
functioneren van de politie bestudeert dan blijkt al snel dat het
optreden van de politie voor het
grootste deel reactief is, hetgeen
inhoudt dat zij veelal optreedt
nadat er aangifte is gedaan of
omdat op enigerlei wijze om assistentie wordt verzocht. Om echter
het optreden van de politie en de
rol die zij speelt in deze samenleving goed te kunnen begrijpen,
is het van belang inzicht te hebben
in die verzoeken aan de politie.
Probleemstelling: Naar aanleiding
waarvan wendt men zich tot de
politie, wie wenden zich tot de
politie, wat vraagt men van haar,
wat zijn de verwachtingen, hoe
moet men hetgeen er plaats vindt
(de vraag en de verwachtingen van
de burger en de reactie daarop
van de politie) plaatsen en
verklaren?
Publikatievorm: In dit kader is een
eerste onderzoek Aangifte doen by
de politie voltooid. Het betrof hier
aangiften van kleine vermogenscriminaliteit. Een volgend onderzoek
waarbij een honderdtal mensen
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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
onderzoeksproject zal uitmonden
in een dissertatie.
223
De Hoge Raad in eerste aanleg

mr. E.M. de Koning-de Jong
Promotor: prof. mr. H. de
Doelder.
Doe!: Analyse van de moeilijkheden en mogelijkheden bij
toepassing van art. 92 Wet op de
Rechtelijke Organisatie en overige
daarbij relevante wetten en
artikelen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
224
Het 'abolitionisme' in de jaren
twintig van deze eeuw in
Nederland

mr. M.M. Kneepkens
Doe!: Historisch-analytisch
onderzoek naar de abolitionistische opvattingen van Clara
Meyer-Wichman en de haren en
hun invloed op de huidige 'abolitionistische' stroming in het strafrecht.
225
Strafrecht en seksueel misbruik
van minderjarigen: een
onderzoek naar (on)mogelijkheden

mr. R.S.B. Kool
Promotoren: prof. dr. C.F. Fijnaut
en prof. mr . H. de Doelder.
Doe!: In dit onderzoek wordt,
vanuit een reductionistische
opvatting over het strafrecht,
onderzocht welke rol het straf-
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recht vervult ten aanzien van
seksueel misbruik van minderjarigen.
Probleemstelling: Onderzocht
wordt welke (on)mogelijkheden
het strafrecht, als publiek recht,
biedt als middel tot interventie in
(ultiem) private conflictsituaties.
Centraal staat de vraag naar de
doel/middel-relatie en de legitimiteit van strafrechtelijke interventie in de prive-sfeer.
Publikatievorm: Dissertatie.
226
Rechtsbescherming in het
bestuursstrafrecht
ma-. P. M. van Russen Gwen
Promotor: prof. mr . H. de
Doelder.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek vindt plaats in het
kader van het algemene onderzoekprogramma Bestuurssfrafrecht.
Inzichten opgedaan in dit
onderzoek kunnen een bijdrage
leveren aan een verdere plaatsbepaling van het bestuursstrafrecht.
Doe/: Het strafrecht wordt steeds
meer bestuurlijk benaderd. Het
ontstaan van het bestuursstrafrecht door overheveling van
gedragingen uit het strafrecht naar
het bestuursrecht is onderdeel van
een tendens tot instrumentalisering van het strafrecht. Rechtswaarborgen staan in een
dergelijke bedrijfsmatige visie op
het strafrecht nogal eens de
efficiency en de effectiviteit van
het strafrechtsysteem in de weg.
Onderzocht zal worden hoe deze
overheveling begrepen dient te
warden in termen van strafrechtelijk beleid. Daarbij staat centraal
het begrip rechtsbescherming. Wat
heeft dit begrip voor betekenis
binnen het strafrecht, het
bestuursrecht en het bestuursstrafrecht? Liggen er in dit verband
theoretische overwegingen aan de
keuze voor een bepaald rechtsgebied ten grondslag? Hoe

76

verhoudt zich de ontwikkeling van
het begrip rechtsbescherming in
de praktijk met de minimumeisen
van het EVRM en hoe verhoudt
dit begrip zich met de empiric?
Einddatum: Voorjaar 1995.
Pubfilcaties: Dissertatie, artikelen.
227
Critical criminology and the
politics of rights; ground theoretical considerations on abolitionism and penal reform in
Europe

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 structurele strafrechtshervorming. De relevantie hiervan
valt in tweeen uiteen. Ten eerste
heel het een theoretische
relevantie, hetgeen zich openbaart
in (I) 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 georienteerde kritische criminologie waar de huidige kritische criminologie sterk Angelsaksisch gekleurd
is. Daarnaast heel het onderzoek
oak een praktische relevantie,
doordat, op grond van een
empirische analyse van de activiteiten van de diverse Europese
gedetineerdenbewegingen en
verenigingen voor strafrechtshervorming, (3) beoogd wordt te
komen tot enige richtlijnen met
betrekking tot strategiebepaling,
waarbij de verhouding tot het
recht een centrale plaats inneemt.
Probleemstelling: Welke paradigmatische herformuleringen zijn,
op grand van confrontatie met
empirische resultaten van hervormingspogingen, noodzakelijk am
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te komen tot een meer praktische
en pluralistischer criminologie.
Opzet: De Nederlandse situatie
dient als uitgangspunt, van
waaruit vergelijkingen met andere
landen worden getrokken. Hoewel
het zwaartepunt op de tegenwoordige tijd ligt, is in het
onderzoek, m.n. wat betreft de
• Nederlandse situatie, een
(beperkte) historische component
ingebouwd. Het onderzoek is
overwegend een literatuurstudie.
Empirisch onderzoek van verschillende aard (participerende observaties, open interviews) wordt
gedaan naar het huidige functioneren van diverse van de bedoelde
pressiegroepen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie en
tussentijdse publikaties in vaktijdschriften.
Erasmus Universiteit
Rotterdam
Afdeling criminologie en
familie- en jeugdrecht
Afgesloten onderzoek
228
De waardering van de juridische
en zakelijke aspecten van het
huwelijk
prof drs. W. van Gils

Rotterdam, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Universiteitsdrukkerij,
1992
Zie JV7, 1991, nr. 221
229
Recht op TV
R. Pagano-Mirani

Arnhem, Gouda Quint, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 223
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230
Het Nederlands en Indonesisch
huwelijksrecht; een historisch
rechtsvergelijkend onderzoek
naar het Nederlandse en het
Indonesische huwelijksrecht in de
periode 1945 tot heden
mr. W. Supriadi

Capelle aan den Ussel, Labyrint
Publication, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 225
Lopend onderzoek
231
Boevenliteratuur
prof dr. G.P. Hoefnagels
Doe!: Onderzoek naar het

perspectief van de letterkunde van
gevangenen.
232
Psychologische en psychiatrische
adviezen in de jeugdrechtspraak
mr. C.J. Pranger
Promotor: prof. dr. G.P.

Hoefnagels.
Doe!: Analyse van de rol van
(adviezen van) externe deskundigen bij de besluitvorming door
de kinderrechter, in het bijzonder
bij de toepassing van de ondertoezichtstelling. 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 dossieronderzoek bij de rechtbank
Rotterdam, alsmede interviews
van de kinderrechter en
medewerkers bij externe adviesinstanties zoals: Raad voor de
Kinderbescherming, het PPPAR,
RIAGG, kinder-psychiatrische
klinieken etc. Het dossieronderzoek betreft de in de jaren
1987 t/m 1990 te Rotterdam uitgesproken ondertoezichtstellingen.
Einddatum: Medio 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
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233
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht

Opzet: Onderzoek vindt plaats in
de VS. door middel van bestudering van wetgeving, case law en
wetenschappelijke literatuur. Ook
zijn Cr contacten met een aantal
vooraanstaande professoren op
familierechtelijk gebied.
Einddatum: 1994.
/146/ilcatievorm: Dissertatie.

dr. C.G.M. van Wamelen
Doe!: Bestudering van de geschiedenis van het jeugd(beschermings)recht.
Opzet: Literatuurstudie, interviews
en ander bronnenonderzoek.
Publikatievorm: De komende tien
jaar zullen Cr deelpublikaties
verschijnen over: De kinderbeRijksuniversiteit Utrecht
scherming in oorlogstijd (1995);
Willem Pompe instituut voor
75 jaar kinderrechtspraak (1997);
strafrechtswetenschappen
mr. G.T.J. de Jongh, de eerste
kinderrechter; 100 jaar Pro
Juventute (1998); 100 jaar KinderAfgesloten onderzoek
wetten (2001).

Rijksuniversiteit Utrecht
Molengraaff instituut voor
privaatrecht

Lopend onderzoek
234
Een vergelijkend onderzoek near
de beantwoording van een aantal
familierechtelijke vragen in de
rechtspraktijk van de Verenigde
Staten en Nederland

my. G. Doeter-Kleykamp
Promotor: prof. mr . J. de Ruiter.
Doe!: net doel is te komen tot een
systematische en analytische
beschrijving van de rechtsstelsels
van de VS. 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
plaats binnen het kader van de in
het onderzoek centraal staande
vragen naar de doorwerking van
mensenrechten bij afstamming en
ouderlijk gezag.
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235
Strafrechtelijke handhaving van
gemeenschapsrecht; een analytisch overzicht van de strafrechtelijke handhaving van het
afgeleide gemeenschapsrecht in
de Nederlandse rechtsorde

mr. R.M A. Guldenmund
Arnhem/Utrecht, Pompe-reeks
deel 7, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 239
236
De homogeniteit van het strafrecht

dr. my. Al. Moerings
In: Homoseksualiteit en recht, dr.
mr. M. Moerings en mr. A.
Matthijssen (red.)
Arnhem/Utrecht, Pompe-reeks
deel 8, 1992
Zie P/7, 1991, nr. 251
237
In the bisnis; jongensprostitutie
in Amsterdam

S. van der Poe!
Arnhem, Gouda Quint, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 253
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tweeledig. Het gaat er in de eerste
plaats om, meer inzicht te krijgen
in de wijze waarop in verschillende rechtsstelsels getuigen tegen
bedreigingen worden beschermd,
welke constructies daarvoor zijn
ontworpen en welke voor- en
nadelen hieraan verbonden zijn.
De oplossingen zijn te onderscheiden in processuele en
'buitenprocessuele' oplossingen.
Tot eerstgenoemde groep behoort
Lopend onderzoek
het accepteren van anonieme
getuigenverklaringen als bewijs239
middel. De tweede doelstelling is
Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79
het verkrijgen van inzicht in de
WvSv
rechtstheoretische en rechtspolidr. P.J. Baauw
tieke overwegingen voor en tegen
Doe!: Medewerking aan de
het aanvaarden van anonieme
bewerking van A.L. Melai (red.):
getuigen. De verschillende keuzen
'Het Wetboek van Strafvordering'
die in de verschillende landen
(losbladig).
worden gemaakt, zullen in
Einddatum: Doorlopend project.
verband worden gebracht met
Publikatievorm: Supplementen.
meer algemene kenmerken van het
strafproces in die landen.
240
Probleemstelling: Hoe worden
Recente ontwikkelingen
getuigen in de Nederlandse,
straf(proces)recht
Duitse en Amerikaanse strafdr. P.J. Baauw
rechtspleging tegen bedreiging
Doe!: Katern-bijdrage Strafrecht.
beschermd? Welke samenhang is
Einddatum: Doorlopend project.
er tussen de gekozen wijze van
Publikatievorm: Katernen Strafbescherming en de algemene
recht Ars Aequi.
kenmerken van de nationale strafrechtspleging?
241
Opzet: Het voorgaande brengt mee
De rechten van de mens en het
dat het onderzoek rechtsvergeNederlandse straf(proces)recht
lijkend van opzet is. Bronnen:
dr. P.J. Baauw en prof mr.
wetgeving, rechtspraak, literatuur
A.H.J. Swart
Doe!: Analyse van de doorwerking en interviews met personen die bij
de dagelijkse praktijk van de strafvan mensenrechtverdragen in de
rechtspleging in een land
nationale strafrechtspleging.
betrokken zijn.
Einddatum: 1991.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Serie Ars Aequi
Publikatievorm: Dissertatie.
Libri.

238
Evaluatieverslag van het project
voetbalvandalisme in Deventer;
processen en effecten in de eerste
periode (1987-1988)
drs. M.A. Sterk
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht,
Willem Pompe Instituut, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 255

242
De bescherming van getuigen in
het strafproces
A. Beyer
Promotoren: prof. mr. A.H.J.
Swart, dr. P.J. Baauw. Subsidie
NWO.
Doe!: Doe van het onderzoek is
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243
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
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een beschrijving van de 'maatregelen' (art. 62.2 Jo 76 Sy Jo art.
222, 225 Invoeringswet Sy) in
historisch en constitutioneel
perspectief, in verband met hun
plaats in het strafprocesrecht en
het detentierecht. Per periode
worden vanaf 1838 de beginselen
van strafprocesrecht en detentierecht aangegeven die bij
toepassing van de 'maatregelen'
een rol spelen.
Probleemstelling: Wat is de rechtspositie van de verdachte ten
aanzien van maatregelen in het
belang van het onderzoek? Waar
liggen de grenzen van dergelijke
maatregelen?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
244
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de positie van jeugdigen in
het jeugdstraf(proces)recht in
Nederland, Belgie en het
Verenigd Koninkrijk

par. J.M. Bruins
Promotor: prof. mr . C. Kelk.
Doe!: Systematisch onderzoek
naar ontwikkelingen in de
genoemde rechtsstelsels met
betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht en de positie
van de jeugdige daarin.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1994.
Publilcatievorm:: Proefschrift en
artikelen.
245
De handhavingsplicht

mr. R.M.A. Guldenmund
Promomr: prof. mr . A.H.J. Swart.
Het onderzoek wordt verricht op
het Willem Pompe Instituut in
opdracht van het NESRO.
Doe!: Analyse van de handhavingsplicht: grondslagen, normadressaten en draagwijdte van de
plicht van de Lidstaten van de EG
tot handhaving van het gemeen-
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schapsrecht in hun natiOnale
rechtsorde. Ontwikkelen van
toetsingscriteria: effectiviteit,
proportionaliteit, assimilatie,
kenbaarheid, rechtsbescherming.
Beoordeling van het Nederlandse
wetgevingsbeleid aan deze criteria.
Opzet: Onderzoek van de jurisprudentie van het Hof van Justitie
van de EG en van het geldende
Nederlandse recht.
Einddatum: Augustus 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
246
Beroving van voorbijgangers in
de Randstad
dr. W.J.M. de Haan
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek Beroving van voorbijgangers 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 veldonderzoek in Amsterdam en in
Utrecht. Interviews met informanten (politie en justitie, slachtoffers, hulpverlening en personen
'uit het milieu'). Groepsdiscussies
over het plegen van berovingen in
het kader van de Kwartaalcursus
(HVO) (een alternatieve straf voor
strafrechtelijk minderjarigen die
zijn veroordeeld wegens ernstige
(gewelds)misdriiven).
Einddatum: November 1992.
PubMcatievorm: Artikelen,
monografie.
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van arbeidswetgeving t.z.v.
(preventie van) ongevallen in
respectievelijk de VS en
Nederland.
Opzet: Literatuur-, wetgeving-,
mr. R.H. Haveman
jurisprudentie-onderzoek, prakPromotor: prof. mr. C. Kelk.
Doe!: Voorstanders van decrimina- tijkinterviews, dossieranalyse.
Einddatum: 1993.
lisering van seksuele contacten
Publikatievorm: Tijdschriftartikel.
tussen volwassenen en kinderen
voeren een scala van redenen aan
249
waarom dergelijke contacten niet
Ontwikkelingen in het econostrafbaar dienen te zijn. In tegenmisch strafrecht
stelling tot tegenstanders van
mr. N. forg
decriminalisering , die alien van
Einddatum: Doorlopend project.
mening zijn dat dit soort
contacten ongewenst zijn en tot
250
een strafrechtelijke reactie moeten
Het beklagrecht van gedetileiden, vormen zij een homogene
neerden
groep. De discussie tussen voorprof mr. C. Kelk
en tegenstanders, maar ook die
Doe!: Het kritisch evalueren van
tussen voorstanders onderling, is
de uit het beklagrecht van gedetidaardoor niet altijd even helder.
neerden voortvloeiende jurispruIn dit onderzoek wordt deze
dentie als een van de middelen tot
discussie geplaatst in het kader
rechtmatigheidscontrole op de
van decriminaliseringstheorieen,
Nederlandse detentiesituatie.
met als uiteindelijke vraag op
Opzet: Bestudering van desbebasis van welke criteria seksuele
treffende uitspraken.
contacten tussen volwassenen en
Einddatum: Doorlopend
kinderen het stempel criminaliteit
onderzoek.
verdienen.
Publikatievorm: Annotaties bij
Opzet: Het betreft literatuuronuitspraken, editorial in
derzoek: literatuur over criminele
tijdschriften en commentaren.
politiek, over de totstandkoming
Herdrukken van Kort begrip van
van de betreffende strafbepahet detentierecht.
lingen, en vooral over de gehanteerde argumenten pro en contra
251
decriminalisering.
Rechten van opgenomen psychiEinddatum: Nog nader te bepalen.
atrische patienten
Publikatievorm: Artikelen en
prof mr. C. Kelk
dissertatie.
Einddatum: Doorlopend project.
247
Decriminalisering van seksuele
contacten tussen volwassenen en
kinderen

248
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de strafrechtelijke afhandeling van arbeidsongevallen
(VS-Nederland)

mr. N. forg
Samenwerkingsverband: Western
Illinois University, School of
Business Management.
Doe!: Appreciatie van overeenkomsten/verschillen van bestuurscq. strafrechtelijke handhaving
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252
Actualiteiten rond detentieproblematiek

prof mr. C. Kelk en dr. mr . M.
Moerings
Einddatum: Doorlopend project.
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253
Getuige in de internationale
rechtshulp in strafzaken

ml. A.H. Klip
Promotor: prof. mr. A.H.J. Swart.
Doe!: Vergelijkend onderzoek van
het recht van Nederland, de BRD
en de VS met betrekking tot
buitenlandse getuigen. Speciale
aandacht voor de relatie tussen
internationale rechtshulp in strafzaken en de rechten van de mens
in deze.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
254
Gedwongen psychiatrische
opneming en dwang bij de behandeling in de algemene en forensische psychiatrie

drs. F.A.M.M. Koenraadt
Promotoren: prof. mr . C Kelk en
prof. dr. F. Beyaert.
Probleemstelling: Empirisch
onderzoek naar dwang en drang
bij de psychiatrische opneming en
behandeling in de algemene en
forensische psychiatrie.
Publikatievorm: Dissertatie in
1993, artikelen.
255
Forensisch psychiatrische
rapportage

drs. EA.M.114. Koenraadt
Samenwerkingsverband: Willem
Pompe lnstituut voor Strafrechtswetenschappen en het Pieter Baan
Centrum, Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen (beide in Utrecht).
Doe!: Aan de hand van actuele en
historische processen inzichtelijk
maken hoe in de Nederlandse
strafrechtspleging de aandacht
voor de persoon van de dader
vorm heeft gekregen.
Opzet: Onderzoek naar huidige en
oude (van rond de eeuwwisseling)
forensische psychiatrische
rapporten. Het materiaal bestaat
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am. uit: de huidige rapporten
(400 in totaal uit 1982 en 1983;
deze werden onderzocht in het
Pieter Baan Centrum); de oude
rapporten (deze worden onderzocht in de Rijksarchieven van
voornamelijk Haarlem en
is-Hertogenbosch). Daarnaast
1 ite ratuurstudie.
Einddatum: Lopend onderzoek.
Publikatievorm: Naar aanleiding
van dit onderzoek verschenen
reeds een aantal artikelen.
256
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 jeugdhulpverlening mogelijk te maken dan wel
te optimaliseren. Het maatschappelijk 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 grand van literatuuronderzoek 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. gezondheidszorgregio Utrecht en zijn
verkregen bij instellingen op het
terrein van jeugdbescherming en
jeugdgezondheidszorg.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Een of meer
artikelen in 1991 en later; dissertatie.
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257
Aids and prisons
dr. mr. M. Moerings

Samenwerkingsverband: P.
Thomas, Universiteit Wales,
Cardiff.
Doe!: Hoe wordt in diverse landen
omgegaan binnen het gevangeniswezen 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.
258
Rechtspositie gedetineerden
vergelijking Nederland en Wales
dr. mr. M. Moerings
Samenwerkingsverband: Gillian

van de verdragen die Nederland
heeft bekrachtigd en van de
Nederlandse uitvoeringswetgeving.
Einddatum: 1993.
260
Automatisering en strafrechtspleging
mr. drs. J. Rademaker
Promotor: prof. mr . C. Kelk.
Doe!: Onderzoek naar de begin-

selen van straf- en strafprocesrecht in het licht van de automatisering van de strafrechtspleging.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.
261
Ontwikkelingen in het penitentiair recht
mr. drs. A. van Vliet
Doe!: Bijdrage aan katernen

Douglas, Universiteit van Wales,
Cardiff.
Doe!: Vergelijkende studie rechtspositie gedetineerden.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Hoofdstuk in
rechtsvergelijkend boek
Nederland-Wales.

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

259
De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

262
Rechtspositie jeugdigen in jeugdbeschermingsinrichtingen

mr. D.J.M.W. Paridaens
Promotoren: prof. mr. A.H.J.

Swart en dr. P.J. Baauw.
Doe!: In de laatste decennia zijn
diverse verdragen tot stand
gekomen die geheel of ten dele
betrekking hebben op een nieuwe
vorm van internationale
rechtshulp: de overdracht van de
tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Behandeld worden de
materiele voorwaarden voor het
overdragen en het overnemen van
de strafexecutie. Het onderzoek
wil een juridische analyse geven
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mr. drs. A. van Vliet
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 en het vergelijken van de rechtspositie van
minderjarigen in rijksinrichtingen
met die in particuliere inrichtingen.
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Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
Tussentijds: het schrijven van
annotaties bij uitspraken op
beklagzaken van jeugdigen in
rijksinrichtingen, voor de rubriek
Penitentiaire Informatie van het
blad Sancties, en het incidenteel
schrijven van artikelen.
263
Turken en de Nederlandse strafrechtsprocedure

my. Y. Yesikoz
Begeleiders: prof. dr. F. Bovenkerk
en 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 politieen justitie-ambtenaren, raadsman
en rechter enerzijds en Turkse
verdachten anderzijds. De
communicatie in de verschillende
fasen - opsporing, vervolging,
berechting - van de strafrechtsprocedure vormt het voorwerp van
onderzoek. De te onderzoeken
elementen zijn: wederzijdse
onbekendheid, vooroordelen,
stereotypering en communicatiestoring. De methoden die gekozen
zijn: dossierstudie; observatie in
iedere hierboven genoemde fase;
gesprekken met beide 'partijen'.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Proefschrift en
artikelen.
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Afgesloten onderzoek
264
Straf en maatregel in het strafrecht

my. D. van der Landen
Arnhem, Gouda Quint, 1992
zie JV7, 1991, nr. 267

265
Transactie in strafzaken

my. P. Osinga
Arnhem, Gouda Quint, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 269

Lopend onderzoek
266
Internationale samenwerking en
de overdracht en overname van
strafvervolging

my. Y. Baayens-van Geloven
Doe!: De afgelopen decennia zijn
op internationaal niveau nieuwe
vormen van samenwerking in
strafzaken tot ontwikkeling
gekomen. Een daarvan is de
overdracht en overname van strafvervolging. Hoewel deze vorm van
samenwerking plaats kan vinden
zonder daartoe strekkend verdrag
zijn er toch verdragen dienaangaande gesloten. Bekend zijn het
Europees verdrag betreffende de
overdracht van strafvervolging van
1972 (Trb. 1973, 84) en het
Beneluxverdrag inzake het
overnemen van strafvervolgingen
van 1974 (Trb. 1974, 184). In 1985
zijn beide verdragen door
Nederland bekrachtigd. Naar
aanleiding van die bekrachtigingen is de Nederlandse strafwetgeving gewijzigd en aangevuld. Te
noemen zijn m.n. de art.
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552t-552hh Sv, waarin zowel de
overdracht als de overname van
strafvervolging door Nederland is
geregeld en verder art. 4a Sr, art.
68 Sr en art. 77bis Sr. Het
onderzoek bestaat hoofdzakelijk
uit het becommentarieren van de
artt. 552t-552hh Sv, het blootleggen van de gevaren en
problemen verbonden aan deze
vorm van samenwerking en de
wijze waarop daaraan in de wet
uitvoering is gegeven. Tot slot zal
worden nagegaan in hoeverre deze
vorm van samenwerking de
Nederlandse strafwetgeving en het
strafrechtelijk klimaat zal gaan
beinvloeden.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Het commentaar
op de art. 552t t/m 552hh Sv zal
worden opgenomen in het
losbladige commentaar op het
Wetboek van Strafvordering.
267
Differentiatie in de afdoening
van straf bare feiten

mr. A.A. Franken en mr. D. van
der Landen
Doe!: Het uit 1926 daterende
Wetboek van Strafvordering is ten
aanzien van de afdoening van
strafbare feiten geent op de
situatie dat een verdachte een of
hooguit enkele delict(en) pleegt.
Zo'n verdachte moest dan in de
visie van de wetgever worden
opgespoord, vervolgd en volgens
een uniforme procedure berecht.
Als gevolg van kwantitatieve en
kwalitatieve verschuivingen in de
criminaliteit zijn deze uitgangspunten in de afgelopen decennia
aan een herbezinning onderhevig,
waarbij in toenemende mate lijkt
te worden geopteerd voor een
differentiatie in de afdoeningswijze van (categorieen van)
delicten. Zo heeft zich de praktijk
van de voeging ad informandum
van niet telaste gelegde strafzaken
ontwikkeld. Nu deze praktijken
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op belangrijke punten afwijken
van de procedure zoals die de
wetgever in 1926 voor ogen stond,
rijst de vraag of de uniforme
procedure in de strafwet nog wel
in alle gevallen voldoet. Daarnaast
zijn de capaciteitsproblemen een
belangrijke aanleiding geweest om
bepaalde categorieen van delicten
- bijvoorbeeld op het terrein van
de verkeersovertredingen - te
depenaliseren. Deze feiten worden
niet meer fangs de strafrechtelijke
weg afgedaan, maar op grond van
het administratieve recht
afgehandeld. Naast deze ontwikkelingen als gevolg van kwantitatieve verschuivingen in het criminaliteitsbeeld, bestaat tevens de
neiging om als gevolg van kwalitatieve ontwikkelingen inbreuk te
maken op het stelsel van het
Wetboek van Strafvordering. In
het thans bij het parlement
aanhangige wetsvoorstel 21504
wordt voorgesteld een aparte
rechterlijke procedure in het !even
te roepen voor het ontnemen van
voordeel bij zeer winstgevende
vormen van criminaliteit (handel
in verdovende middelen, fraudezaken, etc.). In het verband met de
differentiatie van de strafvordelijke procedures moet ook
melding worden gemaakt van het
wetsvoorstel 21345, inzake de
schadevergoeding aan slachtoffers
van delicten. Bovendien wordt
gedacht aan een aparte procedure
voor bekennende verdachten.
Deze vormen van differentiatie
zullen kritisch worden onderzocht,
mede in het perspectief van
klassieke rechtsbeginselen zoals
die ten grondslag liggen aan het
Wetboek van Strafvordering.
Einddatum: Dissertatie 1993,
artikelen 1993-1994.
Publikatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en eventueel een
monografie. Ten aanzien van mr.
A.A. Franken geldt dat het
onderzoek zal uitmonden in een
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kritische behandeling van rechtspraak en literatuur omtrent het
betreffende onderwerp de wetenschappelijke beoefening van het
268
strafprocesrecht te bevorderen.
De rol van het kort geding in
Het werk geeft uitdrukking aan
strafzaken
mr. E.S.G.N.A.1. van de Griend
het maatschappelijke verschijnsel,
Promotor: prof mr. M.S. Groendat de procesrechtelijke aspecten
van de rechtspleging voorwerp
huijsen.
Doe!: De laatste jaren is de rechter zijn van een verscherpte rechtspolitieke aandacht. Naast de
in kart geding met regelmaat
geconfronteerd met problemen
materiele uitkomst worden, mede
van strafrechtelijke aard. De vraag onder invloed van het Europees
is nu of dit een wenselijke ontwik- Mensenrechtenverdrag, principitle
keling is. Wellicht moet er in het
eisen gesteld aan de justitiee
manieren van doen en de
strafrechtelijke systeem zelf een
algemene rechtsgang voor
rechterlijke controle op dwanguitoefening. Het project zal als een
spoedeisende situaties worden
geschapen zoals ook in het
losbladige uitgave continu
voorwerp blijven van aanvulling
Ontwerp Wetboek van Strafvoren bewerking in verband met
dering Nederlandse Antilien is
rechtspraak, literatuur en nieuwe
gebeurd. In dit onderzoek zal
tevens in kaart worden gebracht in wetgeving. Binnen de vakgroep
strafrechtswetenschappen van de
welke situaties Cr blijkbaar
behoefte is aan het oordeel van de KUB zijn in bewerking de art. 250
t/m 255; 332-337; 361; 362-365;
rechter in kort geding. Wie partij
zijn in het geding alsmede van wie 449-455; 528 t/m 530; 552t t/m
552hh en 572 t/m 578.
de aangevochten beslissing
Einddatum: Doorlopend project.
aflcomstig is zijn daarbij
Publikatievorrn: Losbladig
belangrijke aspecten. De
verhouding tussen privaatrecht en supplement.
strafrecht ligt aan het onderzoek
270
ten grondslag.
Bedrogs- en valsheidsdelicten
Opzet: Grotendeels literatuur- en
ml. P.J. van den Hoot
jurisprudentie-onderzoek.
Promotor: prof. mr . drs. W.
Publikatievorm: Dissertatie.
Nieboer.
Doe!: Heroverweging van de
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inhoud en rubricering van - met
Losbladig commentaar op het
Wetboek van Strafvordering
name de commune - bedrogs- en
onder redactie van A.L. Melai
valsheidsdelicten op strafrechts(hoofdredacteur), J.T.K. Bos,
dogmatische gronden met het oog
op maatschappelijke ontwikkeM.S. Groenhuijsen, A. Krikke,
Th. A. de Roos en A.H.J Swart
lingen.
Onderzoekers binnen de KUB:
Opzet: Wetsgeschiedenis, rechtprof mr. M.S. Groenhuijsen,
spraak, literatuur.
prof mr. J. de Hu11u, mr. J. de
Einddatum: 1992.
Vries-Leemans, mr. Y
Publilcatievorm: Dissertatie.
dissertatie over Voeging ad informandum in strafza ken.

Baaijens-van Geloven, mr. J.
Simmelink, ml. D. van der
Landen en mr. F.P.E. Wiemans.
Doe!: Met dit commentaar wordt

beoogd door middel van een
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271
De strafzaak Giessen-Nieuwkerk
prof ml. .1 de Hullu
Doe!: In 1923 vond Cr
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-

in Giessen-

Nieuwkerk een moord plaats op
een overwegwachter bij de spoorwegen. In deze zaak werden twee
mensen tot in hoogste instantie
veroordeeld. Zij werden in 1929
vrijgelaten nadat de Hoge Raad
een herzieningsaanvraag gegrond
had verklaard, en nadat
vervolgens het Amsterdamse
Gerechtshof tot een 'eervolle'
vrijspraak was gekomen na een
opzienbarende procedure. De
zaak is de geschiedenis ingegaan
als de zaak Giessen-Nieuwkerk.
De zaak is ook nu nog interessant.
De indertijd begane rechtsdwaling
hield verband met nog steeds
actuele problemen als de positie
van de rechter-commissaris in het
vooronderzoek, de openbaarheid
van het vooronderzoek, de
betrouwbaarheid van getuigen en
het precaire karakter van de strafrechtelijke bewijsvoering. Valt uit
deze oude zaak nu nog enige
lering te trekken? De zaak heeft
indertijd zowel in de pers als in de
vakliteratuur als in het parlement
veel aandacht gekregen. Hoe
kwam de strafprocedure daarbij
over? En hoe overleeft zo'n oude
zaak, wordt deze correct overgebracht? Aan de hand van vooral
archiefonderzoek wordt deze
bekende zaak nader onderzocht.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Monografie.
272
De noodzakelijkheid en wenselijkheid tot verandering van het
traditionele Nederlandse stelsel
van strafvordering tegen de
achtergrond van het EVRM en
het IVBPR

prof mr. J. de HuIlu
Doe!: Het EVRM en het IVBPR en in het bijzonder de daarop
gebaseerde internationale rechtspraak - zouden kunnen nopen tot
veranderingen in de Nederlandse
regeling van de strafvordering.
Deze mogelijke veranderingen
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betreffen vaak essentiele onderdelen van de procedure, zoals de
toepassing van dwangmiddelen
(voorlopige hechtenis en de
telefoontap bijvoorbeeld), de
regeling van de terechtzitting
(positie van de getuigen,
verhouding tussen Openbaar
Ministerie, rechter en verdachte)
en onderwerpen als de
mogelijkheid van gedingvoering
bij verstek en de rechtsbijstand in
strafzaken. Het is belangrijk om
verschillende onderdelen van de
Nederlandse strafprocessuele
wetgeving te toetsen aan de internationale normen. Daarnaast is
echter een kritische reflectie op
die internationale normen (en de
daarop gebaseerde internationale
rechtspraak zelf) van belang.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en/of een monografie.
273
Verschuivingen in de strafrechtelijke aansprakelijkheid

prof mr. J. de HuIlu
Doe!: Was de strafrechtelijke
aansprakelijkheid vroeger
gebaseerd op de individuele
'gewilde spierbeweging', thans
wordt veel meer geredeneerd
vanuit het criterium van de
redelijke maatschappelijke toerekening. Het betreft een
kernvraagstuk van het materiele
strafrecht, dat echter ook voor het
procesrecht en het sanctierecht
consequenties heeft. Ook de
centrale dogmatische leerstukken
betreffende 'opzet' en 'schuld' zijn
bij dit vraagstuk in het geding.
Een nader onderzoek naar de
inhoud van deze wijze van
aansprakelijk stellen en een
kritische reflectie is alleen al van
belang voor het beoordelen van
recente, omstreden activiteiten van
de strafwetgever om bepaalde
voorbereidingshandelingen en
vormen van collectief optreden
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stralbaar te stellen. Een vergelijking met andere rechtsstelsels en
met andere rechtsgebieden lijkt
zinvol.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en/of een monografie.

274
Differentiatie in strafoplegging
en strafuitvoering
drs. A.M. van Kalmthout
Doe!: De toename in de omvang
en diversiteit van de criminaliteit
heeft geleid tot een druk op het
Nederlandse gevangeniswezen.
Die druk kon niet alleen worden
opgelost door vergroting van de
capaciteit van de justitiele inrichtingen. Deze maatschappelijke
ontwikkeling leidde echter ook tot
een streven naar hervorming van
het sanctiestelsel van het Wetboek
van Strafrecht. In dat verband kan
worden gewezen op een tendens,
waarbij de wijze van afdoening
van strafbare feiten en de op te
leggen sancties worden gerelateerd
aan de aard van de betreffende
delictscategorie. Met name ten
aanzien van de kortere vrijheidsstraffen kan worden gesproken
van een verschuiving van
vrijheidsstraf naar 'community
based sanctions' en 'community
based executions'. Fen opmerkelijk gevolg van deze
verschuiving is de toename aan
verantwoordelijkheid voor de
executie en de in dat kader uit te
oefenen bevoegdheden van
niet-justitiele organen; een vorm
van privatisering van bepaalde
delen van de strafrechtspleging.
Met betrekking tot vermogenssancties wordt gezocht naar
mogelijkheden om problemen bij
de incasso op te lossen en naar
wijzen van sanctionering van
delicten die in hoofdzaak vanwege
de grote financiele voordelen
worden begaan. Bij deze ontwikkelingen in de strafwetgeving op
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het terrein van het sanctierecht
staat de balans tussen de diverse
bij de strafoplegging en strafuitvoering betrokken instanties openbaar ministerie, rechter en
administratie - centraal.
Aangezien in dit onderzoek
kwesties worden aangeroerd, die
ook in Westeuropees verband in
het strafrechtelijke onderzoek een
belangrijk thema vormen, zal voor
de rechtsvergelijkende component
een vooraanstaande plaats worden
ingeruimd.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en korte monografieen.

275
Community Service in WesternEurope
drs. A.M. van Kalmthout
Promotoren: prof mr. P.J.P. Tak
en prof. mr . A.C. 't Hart.
Doe!: In het onderzoek wordt
nagegaan hoe binnen de landen
van de Raad van Europa de
nieuwe strafsanctie 'Dienstver!ening' zich heeft ontwikkeld.
Tevens wordt de juridische
vormgeving van deze sanctie in
verschillende landen met elkaar
vergeleken en wordt uitvoerig
ingegaan op de ervaringen met
deze sanctie in de praktijk.
Probleemstelling: In het onderzoek
komen onder meer de volgende
vraagpunten aan de orde: In
hoeverre is er bij de dienstverlening sprake van een nieuwe
sanctie, anders gezegd, in welk
opzicht wijkt de huidige verschijningsvorm af van de vroeger
bekende 'arbeidsstraP? In
hoeverre beantwoordt deze strafsanctie aan de daaraan toegekende intrinsieke en extrinsieke
doelstellingen? In hoeverre beantwoordt de juridische vormgeving
van de dienstverlening aan grondwettelijke en internationale
verdragrechtelijke bepalingen?
Hoe verhouden de diverse
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wettelijke regelingen zich tot
elkaar?
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsvergelijkend) literatuuronderzoek en
interviews.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Dissertatie.

278
De fiscale boete
mr. W.E.C.A. Valkenburg
Doe!: De steeds complexer en

ondoorzichtig wordende fiscale
regelgeving en de daarbij
behorende fiscale verplichtingen
hebben tot gevolg dat het risico
276
onder fiscale delictsomschrijDe herziening van het RVV
vingen (artt. 68 en 69 AWR) te
mr. M. Otte
vallen voor de burger steeds groter
Promotor: prof. mr . M.S. Groenwordt. Deze ontwikkeling vereist
huijsen.
een adequate rechtsbescherming.
Doe!: In dit onderzoek staat de
GeInspireerd op het Ozttirk-arrest
herziening van het Reglement
van het Europees Hof voor de
Verkeersregels en Verkeerstekens
rechten van de mens, heeft de
centraal. Onderzocht zal worden
Hoge Raad in 1985 beslist dat de
in hoeverre de doelstellingen van
fiscale verhoging bij een navordede herziening, deregulering,
rings- of naheffingsaanslag moet
aansluiting bij internationale
worden gezien als een 'criminal
verdragen, het formuleren van
charge' in de zin van art. 6 EVRM
eenvoudige en consistente regels,
zodat de in het verdrag genoemde
worden gerealiseerd.
minimumgaranties in de
Opzet: Literatuuronderzoek.
procedure van toepassing zijn.
Einddatum: 1993.
Deze beslissing heeft in de
Publikatievorm: Dissertatie.
literatuur en de jurisprudentie tot
discussie geleid over de vraag in
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hoeverre deze strafrechtelijke
Opsporing en legaliteitsbeginsel
beginselen doorwerken in het
mr. J. Simmelink
fiscale boetegebeuren. De
Promotoren: prof. mr . M.S. Groen- wetgever is inmiddels tot de
huijsen en prof. mr . A.C. 't Hart.
conclusie gekomen, dat de
Doe!: Art. 1 van het Wetboek van
bestaande regeling in de
Strafvordering bepaalt dat strafAlgemene Wet inzake Rijksbelasvordering - en derhalve ook de
tingen op wezenlijke punten tekort
fase van de opsporing - alleen
schiet. Wetsvoorstel 21058 tracht
plaatsvindt op de wijze bij de wet de minimumgaranties van het
voorzien. In de politiepraktijk
verdrag in de AWR te implemenworden velerlei handelingen
teren. Met het onderzoek wordt
verricht waarvoor geen expliciete
beoogd deze ontwikkelingen van
wettelijke basis kan worden
commentaar te voorzien. Hierbij
kan de Wet administratiefrechgegeven. Deze situatie noopt tot
een onderzoek, waarbij de
telijke handhaving van verkeersbetekenis van het legaliteitsbevoorschriften - waarin de
ginsel voor de opsporingsfase
minimumgaranties van het
nader zal worden belicht.
Verdrag geacht worden te zijn
Einddatum: 1994.
gerealiseerd - een goede vergePublikatievorm: Dissertatie.
lijking bieden.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Monografie en
artikelen.
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279
Het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding
tar. W.E.CA. Valkenburg
Promotor: prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doe!: Onderzoek naar het functioneren van de bezwaarschriftenprocedure tegen de dagvaarding in
het strafrecht en een vergelijking
met soortgelijke procedures in
andere Westeuropese landen.
Probleemstelling: Welke bestaansgronden zijn er (nog) aan te
voeren voor de huidige bezwaarschriftenprocedure, o.a. mede
gezien de aandacht die strafzaken
in de media krijgen. Welke
invloed(en) heeft deze procedure
op het verdere verloop van het
strafproces?
Opzet: (gedeeltelijk rechtsvergelijkend) literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Tijdschriftartikelen en dissertatie.
280
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurtijke personen
voor strafbare feiten begaan door
een rechtspersoon
mr. J. de Vries-Leemans
Promotoren: prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. mr . A.G. 't Hart.
Doe!: Met name gedurende de
laatste tien jaar is de strafrechtsjurist geconfronteerd met rechtspersonen, 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 strafrechtelijk aan te pakken. Met
name art. 140 Sr ontwikkelt zich
daarbij tot een goed hanteerbaar
instrument; de bepaling kan als
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'vangnet' fungeren voor die
gevallen die niet of slechts ten
dele under de werkingssfeer van
art. 51 Sr zijn te brengen. Zeer
recentelijk zijn door de HR de
grenzen aangegeven van strafbaarheid van de opdracht- en
leidinggever ex art. 51 Sr. Ten
aanzien van art. 140 Sr moeten de
grenzen in de toekomst nog nader
worden afgebakend. In het
onderzoek staat centraal de vraag
naar de strafbaarheid van
opdracht en feitelijke leidinggevers in geval van daderschap
van de rechtspersoon alsmede de
vraag naar de strafbaarheid van
deelneming aan een rechtspersoon, die tot oogmerk heeft het
plegen van misdrijven of een
andere bij de wet verboden rechtspersoon (art. 140 Sr).
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
281
Informatietechniek en strafvordering
mr. F.P.E. Wiemans
Promotor: prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doe!: Op het gebied van de strafvordering, het tweede been van
het strafrechtelijke informaticarecht, spelen de nodige problemen
die verband houden met de
geautomatiseerde gegevensverwerking. Anders dan in het geval
van het materiele strafrecht
worden deze moeilijkheden niet in
hoofdzaak veroorzaakt door het
fenomeen van de computermiminaliteit. 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
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geautomatiseerde administratie
moet worden doorzocht of dat de
behoefte bestaat vormen van
(data)communicatie af te tappen.
Het onderzoek zal zich in
hoofdzaak richten op dit
probleemveld van de strafvordering in een geautomatiseerde
omgeving. De opsporing, de
dwangmiddelen, de vergaring van
bewijs vormen daarbij de belangrijkste onderwerpen. Enige
aandacht zal voorts moeten
worden geschonken aan de vraag
naar de bewijskracht van computerverbonden bewijs.
Opzet: Verkenning en afbakening
van het probleemgebied;
commentaar op de nieuwe strafvorderlijke bepalingen die zijn
opgenomen in het thans
aanhangige wetsvoorstel Computercriminaliteit; evaluatie van de
bestaande opsporingspraktijk (in
relatie tot de nieuwe bevoegdheden); internationale aspecten;
synthese: beantwoorden de
Nederlandse bepalingen aan eisen
van rechtmatigheid en doelmatigheid en sluiten de Nederlandse
bepalingen aan bij internationale
aanbevelingen voor wetgevingsprojecten?
Einddatum: 1994.

Lopend onderzoek
283
Minderjarigheid, ouderlijk gezag
en EVRM
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Luckers
Promotoren: prof. mr. Rood-de
Boer, prof. mr . H. Schermers.
Doe!: Onderzoek in het kader van

het VF-programma 'Grondrechten
als grondslagen van het recht'.
CoOrdinator is prof. mr . A.M.
Koekkoek. Het onderzoek is
toegespitst op de grondrechten
van minderjarigen in het EVRM.
Probleemstelling: Hoe verhouden
zich de wettelijke bepalingen in
het Nederlandse recht t.a.v.
minderjarigheid en het daarmee
gepaard gaande ouderlijk gezag
tot de grondrechten die in het
EVRM aan een ieder worden
toegekend?
Publikatievorm: Naar aanleiding
van dit onderzoek verschenen
reeds artikelen in verschillende
tijdschriften. Dissertatie.
Einddatum: 1993.
284
In het belang van het kind: de
rechtsbescherming van de
minderjarige
mr. E.A.M. Schey
Promotor: prof. mr. M. Rood-de

Boer.

Katholieke Universiteit
Brabant
Sectie jeugdrecht
Afgesloten onderzoek
282
De toekomst van de personenfamilie- en jeugdrechtspraak
mr. P. Vlaardingerbroek

Deventer, Kluwer, Wetenschappelijke reeks Procesrecht, nr. 1,
1991
Zie JV7, 1991, nr. 277

Universiteiten

Doe!: Onderzocht wordt of de
door het klachtrecht geboden
eigen rechtsingang mogelijkheden
biedt voor een verbetering van de
(zwakke) positie van minderjarigen in de jeugdbescherming.
Tevens wordt onderzocht in
hoeverre de bestaande rechtspositieregelingen bijdragen aan een
verbetering van de positie van de
minderjarigen t.o.v. hun wettelijke
vertegenwoordigers.
Probleemstelling: Vormen de
diverse beklagregelingen op het
terrein van de jeugdbescherming
een effectieve rechtsbescherming
van minderjarigen?
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Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993/1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde,
vakgroep recht
Lopend onderzoek
285
Internationale minimumstandaards betreffende de vragen van
vrede en veiligheid en de rechten
van de mens

ma'. LE 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.
Publikatievorm: Boek, artikelen.
286
Rechtsbescherming en overheidsbesluitvorming

mr. dr. E Helder
Doe!: Onderzoek naar de vraag

welke invloed voorzieningen van
rechtsbescherming (inclusief
klachtenvoorziening) op de
kwaliteit van de overheidsbesluitvorming hebben. Hierbij heat 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.
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Publikatievortn: Artikelen en
eventueel een boek.
287
Politiek-ambtelijke betrekkingen
in juridisch perspectief

drs. H. Reussing
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, jurisprudentie-analyse, veldwerk
(case-study-methode).
Lint/datum: 1995.
Publikatievorm: Dissertatie,
eventueel artikelen.
288
Zelfregulering in data-beschermingswetgeving; een rechtsvergelijkend onderzoek

my. H. van Schooten-van der
Meer

Promotor: prof. H.D. de Jong
(Vakgroep recht).
Doe!: Onderzoek naar de normatieve voorwaarden van het
concept zelfregulering in de
databeschermingswetgeving van
Nederland, Duitsland en GrootBrittannia. Daarbij ook onderzoek
naar methoden van rechtsvergeOpzet: Literatuurstudie en interviews met deskundigen in
Nederland, Duitsland en GrootBrittannia.
Einddatum: 1996.
Publikatievorm: Dissertatie en
eventueel artikelen.
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289
Informatisering en rechtsstaat
dr. B.R. Ziegler-Jung
Samenwerkingsverband: Sam enwerking met de Duitse
'Gesellschaft fiir Rechtsinformatik', project Rechtliche Beherrschung der Informationstechnik.
Doe!: Beoogd wordt nadere
invulling te geven aan het informatiseringsrecht in het openbaar
bestuur in de zin van theorievorming en uitwerking van het
bestaande en te ontwerpen
positieve recht (bijv.
GBA-wetsontwerp, Wet persoonsregistratie, Wet informatievoorziening). Met uitwerking is
bedoeld het ontwikkelen van
criteria/beginselen voor het
positieve recht.
Probleemstelling: Beginselen van
de rechtsstaat worden steeds meer
beInvloed door informatievoorziening. Nieuwe wetgevingsconcepties zijn nodig (bijv. experimentele wetgeving) die ingebed
zijn in technologisch aspectenonderzoek.
Opzet: Literatuuronderzoek
(Nederlandse en Duitse
literatuur), wetsteksten.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen en
eventueel een boek.

Universiteit Twente
Faculteit wijsbegeerte en
maatschappijwetenschappen,
vakgroep psychologie
Lopend onderzoek
290
Een samenwerkingsproject in
Overijssel-Oost gericht op
voorlichting en beinvioeding van
het publiek om de nadelige

Universiteiten

effecten van criminaliteit te
bestrijden
drs. M. Kuttschreuter
Onderzoeksinstelling: Vakgroep
psychologie, Faculteit wijsbegeerte
en maatschappijwetenschappen,
Universiteit Twente.
Promotor: prof. dr. 0. Wiegman.
Samenwerkingsverband: Er bestaat
een samenwerkingsverband tussen
de Vakgroep psychologie (UT) en
het 0.M. te Almelo, de gemeentepolitiekorpsen 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 wetenschappelijk 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 voorlichtingscampagne 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 onveiligheid 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
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regio (politieregio Overijssel-Oost)
vergeleken met die uit Arnhem en
omstreken.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Een aantal publikaties over dit onderwerp zijn
verschenen in Aspekt 17,23 en 24,
32, 36, Enschede, Universiteit
Twente, Vakgroep psychologie.
Daarnaast: M. Kuttschreuter en J.
Severijn, Net bereik van de
voorlichtingsaetiviteiten van het
samenwerkingsproject in
Overijssel-Oast: een interimrapportage, Enschede, Vakgroep

psychologie, 1989. Er zal nog een
dissertatie verschijnen.

Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde,
vakgroep politicologie

292
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 worden
problemen op het gebied van
riskante gewoonten gedefinieerd;
hoe werken de probleemdefinities
door in de visies op het te voeren
beleid; hoe kunnen de probleemdefinities worden 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.

Lopend onderzoek
291
Beleidsonhverp en beleidsprestatie in het randgroepjongerenbeleid
drs. 0. van Hellen
Promotor: prof. dr. A.

Hoogerwerf.
Doe!: Beantwoording van de
probleemstelling: hoe verlopen
ontwerpprocessen van overheidsbeleid; hoe werkt dit verloop door
in de inhoud en de kwaliteit van
de beleidstheorie en de beleidsprestaties, in het bijzonder op het
terrein van het gemeentelijk beleid
inzake randgroepjongeren.
Opzet: Analyse van schriftelijke
beleidsstukken en interviews met
betrokkenen bij het beleid in een
aantal gemeenten.
Einddatum: Maart 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Universiteit Twente
Faculteit Bestuurskunde,
Internationaal Politic lnstituut
Twente (IPIT)
Lopend onderzoek
293
Betrouwbaarheid en validiteit van
de methode van zelfrapportage
dr. G.J.N. Bruinsma
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de

betrouwbaarheid en validiteit van
de methode van zelfrapportage
van delicten. Bijzondere aandacht
krijgt de test-hertestbetrouwbaarheid. Tevens wordt nagegaan
of de verschillende vormen van
criminaliteit een homogene set
van gedragingen binnen eon
schaal uitmaken.
Opzet: Verschillende cohorten van
studenten hebben met een
tussenpoze van twee weken en een
jaar een schriftelijke vragenlijst
over negenentwintig delicten en
enkele achtergrondvariabelen
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ingevuld. Met behulp van deze
panels en met diverse analysetechnieken worden de methodische onderzoekvragen beantwoord.
Einddatum: Lopend project.
Publikatievorm: Diverse artikelen,
waaronder De test-hertestbetrouwbaarheid van de selfreport methode
in: Tijdschrift voor criminologie,
33e jrg., 1991, pp. 245-255 en Dark
number in: Tijdschrift voor criminologie, 33e jrg., 1991, pp.
380-384.

Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Diverse artikelen
en boek.

295
Reliability of the international
self report instrument
dr. G.J.N. Bruinsma
Samenwerkingsverband: International Research Group on Selfreported Crime and Delinquency en
het WODC van het ministerie van
Justitie.
Doe!: Het vaststellen van de
test-hertestbetrouwbaarheid van
de methode van zelfrapportage
294
die wordt gebruikt in het grote
Internationaal Self-report
internationale onderzoek onder
Research
jongeren.
dr. G.J.N. Bruinsma
Opzet: Bij ongeveer 100 jongeren
Samenwerkingsverband: Internadie in het kader van het vorige
tional Research Group on Selfreported Crime and Delinquency en project zijn ondervraagd wordt na
het WODC van het ministerie van een periode van een maand
opnieuw dezelfde vragenlijst
Justitie.
Doe!: Het verrichten van een inter- afgenomen om daarmee de
betrouwbaarheid van de gebruikte
nationaal en nationaal vergemeetinstrumenten vast te kunnen
lijkend onderzoek naar de criminaliteit onder jongeren met behulp stellen.
Einddatum: 1994.
van een identieke vragenlijst.
Publikatievorm: Diverse artikelen
Voorts wordt geprobeerd op
grond van de gegevens schattingen en bijdragen in boeken.
te maken van de hoeveelheid
296
criminaliteit van jongeren in de
De toetsing van twee rivalisegemeenten Enschede en Hengelo.
rende criminologische theorieen
Opzet: Aan de hand van een
dr. G.J.N. Bruinsma
gezamenlijk geconstrueerde
vragenlijst wordt door middel van Doe!: Het empirisch testen van
twee theorieen van crimineel
een self-report en vele achtergedrag, te weten de differentielegrondvariabelen een onderzoek
associatietheorie en de sociale
verricht naar de criminaliteit
controletheorie. Voorts wordt de
onder jongeren in de leeftijd van
validering van enkele meetinstru14 tot en met 21 jaar. Dit
onderzoek wordt gelijktijdig uitge- menten uit eerder theorietoetsend
onderzoek nagegaan.
voerd in 25 landen door vele
Opzet: Aan de internationale
criminologen en in Nederland bij
random steekproeven in 15 steden. vragenlijst over self-report (zie
voorgaande projecten) zijn vele
De Universiteit Twente neemt de
vragen toegevoegd afkomstig uit
dataverzameling in de steden
eerder verricht onderzoek,
Enschede en Hengelo voor haar
rekening. In het voorjaar van 1992 waarmee de sociale controletheorie van Hirschi en de differenis bij ongeveer 800 jongeren uit
tiele-associatietheorie van
een aselecte steekproef de
Sutherland/Opp opnieuw gelijkvragenlijst afgenomen.

Universiteiten
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tijdig kunnen worden getest.
Tevens zal met behulp van schaaltechnieken de validiteit van de
gebruikte meetinstrumenten
worden nagegaan.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Diverse artikelen
en bock.
297
Normering kengetallen schade
criminaliteit

drs. R.J.H.A. Crijns
Doe!: Het doe van het onderzoek
is het maken van globale schattingen van de omvang van
financiele schades van criminaliteit zodat norm-schade kengetallen van verschillende vormen
van criminaliteit kunnen worden
berekend op grond waarvan per
politiekorps kan worden nagegaan
wat de input van extra financiele
middelen de samenleving
(bevolking, bedrijven en
gemeente) aan kosten heeft
bespaard.
Opzet: Het betreft een empirisch
onderzoek; onderzoekspopulatie:
de gemeenten Enschede, Haarlem
en Nijmegen; aard van het onderzoeksmateriaal: de gegevens voor
schadekengetallen worden verkregen uit de processen-verbaal,
de bevolkingsonderzoeken en
databanken bij verzekeringsmaatschappijen.
Einddatum: September 1992.
Publikatievorm: Rapport.
298
Misdaad- en daderanalyse in
Enschede

drs. E. R. Kleemans
prof. dr. P.B.
Boorsma (Promotor, UT), prof.
mr. dr. H.G. van de Bunt
(co-promotor, VU), dr. G.J.N.
Bruinsma (Assistent-promotor,
UT).
Samenwerkingsverband: Internationaal Politie Instituut Twente
(Universiteit Twente) en Centrum
Promotoren:
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voor Politiewetenschappen (Vrije
Universiteit Amsterdam).
Doe!: Het inzichtelijk maken van
de aard, de omvang en de
spreiding over buurten, doe1witten
en tijdstippen van het delict
woninginbraak in de gemeente
Enschede gedurende enkele jaren
door de bestudering van het
keuzegedrag van daders.
Opzet: Beschrijvingen van en
verklaringen voor bepaalde spreidingspatronen van delicten over
buurten, doelwitten en tijdstippen
zijn altijd meer of minder expliciet
gebaseerd op veronderstellingen
over het keuzegedrag van daders.
Daarom zullen in dit onderzoek
verschillende theoretische
modellen worden uitgewerkt van
het keuzegedrag van daders en
zullen deze worden toegepast op
het delict woninginbraak in de
gemeente Enschede. Onderzocht
zal onder andere worden op welke
manier en in welke mate de keuze
van een dader voor een bepaalde
pleegbuurt, een bepaald doelwit
en een bepaald tijdstip kan
worden beschreven en verklaard
aan de hand van individuele
kenmerken van de dader,
kenmerken van de woonbuurt van
de dader, kenmerken van de
pleegbuurt en kenmerken van het
doelwit (en slachtoffer).
Vervolgens zal worden nagegaan
op welke manier en in welke mate
de spreiding van het delict
woninginbraak over buurten,
doelwitten en tijdstippen kan
worden beschreven en verklaard
aan de hand van het keuzegedrag
van daders.
Onderzoekmethoden: Literatuurstudie, analyse van processenverbaal en daderinterviews.
Einddatum: September 1995.
Publikatievorm: Dissertatie en
artike1(en).
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299
Politieel handelen en maatschappelijke effecten (werktitel)
drs. L. Kroes
Samenwerkingsverband: Internationaal Politie Instituut Twente
(IPIT) en de Gemeente-politie
Enschede. De politiekorpsen
Haarlem en Nijmegen en het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Doe!: Het evalueren van de
Bestuursafspraak tussen de politie
Enschede en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken gedurende
een periode van vier jaren. De
Bestuursafspraak betreft een extra
investering van BiZa van 1
miljoen gulden per jaar die moet
worden aangewend ter verbetering
van de kwaliteit, efficiency en
effectiviteit van de politie-organisatie. Het gaat daarbij met name
om de vraag of en in welke mate
de politie invloed uitoefent op
maatschappelijke verschijnselen
zoals veiligheid van de bevolking,
maatschappelijke schade ten
gevolge van criminaliteit en
feitelijk slachtofferschap.
Onderzoeksmethoden: Literatuurstudie, multi-variate analyses op
grond van gegevens uit bevolkingsonderzoek, politiestatistieken
en gemeentedienst.
Einddatum: 1 januari 1996 en
tussenrapportages vanaf 1 januari
1993.
Publikatievorm: Tussentijdse
rapporten, eindrapport en
artikelen.
300
Proces-evaluatie Bestuursafspraak Gemeentepolitie
Enschede (werktitel)
Onderzoeker: drs. L.L. Meiberg.
Samenwerkingsverband: Internationaal Politie Instituut Twente
(IPIT) en de Gemeente-politie
Enschede. De politiekorpsen
Haarlem en Nijmegen en het
Ministerie van Binnenlandse
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Zaken.
Doe!: Inzichtelijk maken, door
middel van proces-evaluatie, van
het verloop van Bestuursafspraakprojecten bij de gemeentepolitie
Enschede, gedurende een periode
van vier jaren. Hierbij wordt
beoordeeld of en hoe de innovatieve aanpak van de projecten
daadwerkelijk leidt tot de
nagestreefde (verandering van)
werkwijzen en bedrijfsresultaten.
Op grond van de onderzoeksgegevens worden aanbevelingen
gedaan over de opzet van
Bestuursafspraakprojecten. Voor
een korte beschrijving van de
Bestuursafspraak: zie drs. L.
Kroes. Meer concreet gaat het bier
o.a. om proces-evaluatie van de
volgende, zogenaamde 'inzoomprojecten': de korpsbrede aanpak
van autokraken en woninginbraken; hulpverlening aan
Marokkaanse jongeren die in
contact komen met de politie.
Deze hulpverlening geschiedt
samen met andere organisaties,
met als doel de jongeren van het
criminele pad af te brengen en ze
meer maatschappelijk perspectief
te bieden; de efficiente en
effectieve inzet van medewerkers
van de politie, binnen de
bestaande organisatiestructuur.
Naast deze inzoom-projecten
vindt een (minder intensieve)
proces-evaluatie plaats van
projecten op gebieden als
controlling, management/stuurinformatie, verbetering van de
kwaliteit van de recherche, de
kabelkrant en de begeleiding van
voetbalsupporters.
Onderzoeksmethoden: Literatuurstudie, interviews, documentanalyse, systematische observatie.
Einddatum: 1 januari 1996 en
tussenrapportages vanaf 1 januari
1993.
Publikatievorm: Tussenrapporten,
eindrapport en artikelen.

97

Overige onderzoeksinstellingen

AGB/Nederland
Lopend onderzoek
301
Criminaliteitspreventie
my. dr. D. Ruimschotel
Achtergrond: Tijdens participatie

aan het project Rechtshandhaving
van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid is een
analyse gemaakt van de verschillende benaderingen ter
voorkoming of bestrijding van
diverse vormen van criminaliteit.
DeeIs is deze analyse gebaseerd
op de rapporten Roethof en
Samenleving en Criminaliteit,
deels op meer algemene criminologische literatuur.
Probleemstelling: Valt er een systematisch, sluitend overzicht te
geven van alle belangrijke criminaliteit beInvloedende variabelen?
Volgens welke criteria zijn verklaringen van algemene fenomenen
of concrete gebeurtenissen te
beoordelen? Hoe is het relatief
gewicht van verschillende benaderingen en factoren aan te geven?
Opzet: Het onderzoek is enerzijds
een desk-research waarbij een
conceptuele analyse van de claims
van de diverse criminaliteitsbenaderingen wordt gecombineerd met
een kritisch-methodologische
evaluatie van empirische
literatuur. Anderzijds zal via
enquetes en inhoudsanalyse van
gepubliceerd materiaal geInventariseerd worden in hoeverre
verschillende groepen (bijv
juristen, niet-juristen, onderzoekers, beleidsmakers) verschillende voorkeursbenaderingen
hebben (bijv. meer of minder
accent op regelgeving, persoon-
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lijkheid daders of concrete
situatie) ten aanzien van verschillende delicten (bijv. verkeersdelict
vs. inbraak vs. belastingfraude).
Einddatum: Continu onderzoek.
Voorlopig opgeschort vanwege
verblijf van de onderzoeker in het
buitenland.
Publikatievorm: Criminele gedragingen, overheid en samenleving:
een drieluik, Rapport W36 van de

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (herziening in
voorbereiding), 1988.
302
Fraude als indicator voor de
kwaliteit van regelgeving en
beleid
K. Slootman en drs. T. van Dijk
Samenwerkingsverband: In

principe gaat het om aanvullingen
of uitbreidingen op het gebied van
empirisch bedrijven- of personensurvey, van EG-fraude onderzoek
opgezet door D. Ruimschotel aan
het Europees Universitair
Instituut te Florence. Samen met
AGB Engeland en andere AGB
vestigingen in Europa wordt
gewerkt aan internationaal
toepasbare instrumentenontwikkeling op dit terrein.
Doe!: Op welke empirische
methoden is bij doelgroepen van
burgers, bedrijven of bestuurders
een schatting te lcrijgen van de
aard en omvang van fraude op
sociaal-economisch gebied (belastingfraude, subsidiefraude, milieufraude).
Opzet: In principe gaat het om een
aanvulling van het AGB-instrumentarium op het gebied van
slachtofferonderzoek. Aangezien
het bij fraude in principe om
slachtofferloze delicten gaat, moet
de omvang van daderschap op
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meer indirecte manieren gemeten
worden, bijv. via daderenquetes of
via projectieve schattingsmethoden ('Hoeveel van uw
collega's, schat u, doen...'). Na een
literatuurstudie t.a.v. de omvang
van daderschap en evaluatie van
bestaande instrumenten op het
gebied van fraude, zullen met de
aangepaste instrumenten enkele
pilotstudies worden verricht,
zowel als aanvulling op locale/
regionale slachtofferstudies als in
de vorm van exploratieve datavergaring ten aanzien van nationale
verschillen.
Einddatum: Continue instrumentontwikkeling en -toepassing
gedurende de komende jaren met
verslaggeving via periodieken op
het gebied van rechtshandhaving.

verwerkt tot een landelijk rapport
en zes deelrapporten naar
gemeentegrootteklasse.
Aanvullend hierop is de Politiemonitor inmiddels in een groot
aantal politieregio's en -korpsen
uitgevoerd (Zandvoort, Haarlem,
Drenthe, Helmond, Rotterdam,
Kennemerland, Deurne,
Zaanstreek, Haren, Utrecht,
Hollands Midden, Zeeland,
Noord Holland Noord, Leiden,
Schiedam, Limburg Zuid).
Opzet: De basis voor de Politiemonitor is een standaard
vragenlijst, die met een aantal
optionele vragenblokken uitgebreid kan worden. In een aantal
gevallen kunnen de uitkomsten
van het onderzoek voor meer
specifieke doeleinden worden
gebruikt. Twee regio's hebben
bijvoorbeeld besloten, naast het in
kaart brengen van het maatschapB&A Groep beleidsonderzoek
pelijk doelbereik met de Politie& advies BV
monitor, een intern onderzoek te
laten uitvoeren. Het interne
onderzoek richt zich met name op
Lopend onderzoek
de bedrijfsvoering van de politie.
Het resultaat van deze koppeling
303
(interne en externe gegevens)
De politiemonitor
bestaat uit bouwstenen voor de
drs. A. van den Berg, drs. E.
bedrijfsvoering en heeft een
Fleur, drs. Geerlof, P. Renon,
positieve bijdrage in de discussie
drs. R. Schouten en drs. T.
om te komen tot een omgevingsSpapens
Doe!: De laatste jaren bestaat een gerichte regionale politiefunctie.
Einddatum: Doorlopend
groeiende aandacht voor de
onderzoek.
kwaliteit en effectiviteit van het
Publikaties: A. van den Berg, J.
politie-optreden. Deze ontwikGeerlof, P. Renon en R.
keling spoort met de toenemende
Schouten: Politiemonitor:
belangstelling voor de kwaliteit
van de overheidsdienstverlening in landelijke uitkomsten van gestanhet algemeen. Wanneer de politie daardiseerd bevolkingsonderzoek.
Den Haag, NSS Beleidsonderzoek
een effectief anticiperend beleid
& Beleidsadvies, januari 1991.
wit voeren, dan is een grondig
Voor de rapporten die ten
inzicht gewenst in de wijze
behoeve van de diverse regio's zijn
waarop de bevolking denkt over
samengesteld verwijzen wij naar
het politiele functioneren op
de desbetreffende regio.
lokaal niveau. Hiervoor is het
instrument Politiemonitor
ontwikkeld. De Politiemonitor is
in eerste instantie uitgevoerd in 25
korpsen. De gegevens zijn
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Monitor reorganisatie politic
drs. A. van den Berg, drs. J.A.
Lameris en drs. R. Schouten
Doel: In de regeringsverklaring

zijn de contouren geschetst van
een nieuwe organisatie van de
politic. Voor de verwezenlijking
hiervan is een ingrijpende reorganisatie in gang gezet die tot gevolg
heeft dat rijkspolitie en gemeentepolitie opgaan in een nieuwe
politie-organisatie van 25
regionale politiekorpsen en enkele
landelijke diensten. Deze schaalvergroting moet leiden tot een
verbetering van de kwaliteit en
doelmatigheid van de politiezorg.
In opdracht van de directie
Communicatie van het ministerie
van Binnenlandse Zaken voert
B&A Groep een onderzoek uit
naar de ontwikkeling van een
monitor voor de reorganisatie van
het politiebestel. Doe van het
onderzoek is, terwille van een
adequate beleidsvorming en de
daarop afgestemde communicatie,
na te gaan bij de belangrijkste
groepen betrokkenen wat hun
kennis, houding en gedrag is in
relatie tot het reorganisatieproces.
Opzet: Hiertoe is een doelgroepenanalyse uitgevoerd en is de
Reorganisatiemonitor ontwikkeld
waarmee gedurende de reorganisatie de kennis, houding en het
gedrag van de doelgroepen met
betrekking tot de reorganisatie
worden onderzocht. Gedurende
de looptijd van de reorganisatie
worden de resultaten van de
monitor periodiek gerapporteerd.
In 1991 is de eerste meting
gehouden, in 1992 de tweede, op
strategisch en operationeel niveau.
Tijdens het reorganisatieproces zal
de landelijke meting van de
monitor nog een aantal malen
herhaald worden. Voor regionale
korpsen bestaat de mogelijkheid
hierin te participeren. Omdat voor
het Korps Landelijke Diensten
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deze mogelijkheid niet bestaat, zal
voor deze dienst een apart
communicatie-onderzoek worden
uitgevoerd.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Pubflimsies: Naar aanleiding van
het onderzoek verschenen reeds
enige publikaties.
305
Evaluatie bionenstad Den Haag
drs. GeerWen drs. J.A.
Lameris
Doe!: De gemeente Den Haag is

gestart met een project dat de
binnenstad beter leefbaar moet
maken. Een van de onderdelen
van het project betreft een
integrale aanpak van de criminaliteit in de binnenstad. Gemeente,
politic, 0.M., winkeliersverenigingen etc. zullen gezamenlijk
proberen de Haagse binnenstad
publieksvriendelijker te maken
door het verminderen van de
criminaliteit. Diefstal uit en van
auto's en winkeldiefstal zijn
voorlopig als speerpunten geformuleerd. De aanpak kenmerkt
zich door enerzijds de uitgebreide
samenwerking die tussen de
verschillende participanten moet
worden bereikt en anderzijds het
dadergerichte karakter van het
project. Geprobeerd wordt daders
van genoemde delicten op het
rechte spoor te krijgen door het
toepassen van alternatieve straffen
en van het snelrecht.
Opzet: B&A Groep is gevraagd het
hele project te evalueren. De
evaluatie heeft een meerdimensionaal Varakter. Enerzijds is dat
gelegen in de proceskant en de
effectmeting van de evaluatie.
Anderzijds heeft het betrekking op
de vele onderdelen waarover
uitspraken zullen worden gedaan.
Een greep daamit: effect van
bewaking van parkeergarages,
doeltreffendheid van cursussen
aan winkeliers, niveau samen-
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werking tussen de verschillende
participanten en het effect van de
dadergerichte aanpak op daderschap.
Einddatum: Medio 1993.
306
Veiligheidsmonitor bedrijven en
instellingen
drs. T Spapens en drs. J. Geerlof
Doe!: Als aanv ailing op de Politie-

monitor is B&A Groep gestart met
een grootscheeps onderzoek onder
bedrijven en instellingen,
vooralsnog voornamelijk in de
Rotterdamse regio.
Opzet: Via een uitgebreide
enquete zal in kaart gebracht
worden in welke mate bedrijven te
maken hebben criminaliteit en
fraude en hoe groot de financiele
gevolgen hiervan zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen
door de politie gebruikt worden
om in de toekomst een effectief en
efficient beleid te voeren, ook naar
bedrijven en instellingen toe.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Gemeentepolitie Den Haag
Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Afgesloten onderzoek
307
Analyse gegevens Flexibel
Meldkamer systeem 1989 en
1990
drs. J.H.G. van den Broek

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Zie JV7, 1991, nr. 299
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Criminaliteit onder Haagse
jongeren in de jaren tachtig
drs. A.M.G. Hospers

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Niet eerder opgenomen geweest in
JV
309
Analyse van de opgemaakte
geweldsrapporten over 1990
drs. 0. Huurdeman

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Niet eerder opgenomen geweest in
JV
310
Criminaliteitsbeeld Den Haag
1986-1990
drs. P. Kruize

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Zie JV7, 1991, nr. 301
311
Aard en omvang van de jongerenproblematiek in Den Haag
drs. A. van Sluis, mr. B. Korte,
W. Koeslag en drs. P. Versteegh

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Niet eerder opgenomen geweest in
JV
312
Veiligheid en politie: een
beheersbare zaak (Politie 2000)
drs. D.J. Wijmer

Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Niet eerder opgenomen geweest in
JV
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Evaluatie integrale aanpak van
winkelcriminaliteit in de Haagse
binnenstad
B&A groep, Den Haag
Doe!: Hoe verliep de samen-

werking tussen de verschillende
bij het project betrokken
instanties; wat is het effect van de
integrale aanpak op de mate
waarin winkelcriminaliteit
voorkomt; is er sprake van criminaliteitsverplaatsing. Onderzocht
wordt op welke wijze in de
toekomst vorm gegeven moet
worden aan een integrale structurele aanpak van actuele vormen
van criminaliteit in de Haagse
binnenstad ten behoeve van een
verbetering van het winkelklimaat.
Opzet: Voor- en nametingen onder
winkelend publiek, ondernemers,
daders en participanten, participerende observaties, dossierstudies
en analyse criminaliteitsgegevens.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport.
314
Effect-evaluatie van het project
'Spoonvijk op de rails'
Bureau AGB/Intomart
Doe!: lnzicht geven in de effecti-

viteit van een integrale aanpak
van leefbaarheidsproblematiek in
een Haagse achterstandswijk.
Opzet: Telefonische enquete
(standaardenquete bevolking)
gecombineerd met face to face
interviews van Turkse en Marokkaanse bewoners.
Einddatum: 1994.
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315
Posttraumatische stress stoornissen
prof dr. B.P.R. Gersons
(verbonden aan de Ambulante en
Sociale psychiatrie van de
Rijksuniversiteit Utrecht)
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in

de ontwikkeling, voorkoming en
behandeling van posttraumatische
stress stoornissen (PTSS) bij
politiepersoneel en de rol van de
korpsen bij de voorkoming van
PTSS. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van 4 politiekorpsen, te weten Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en de Rijkspolitie.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapport.
316
Kwaliteitsmonitor aangiften
drs. 0. Huurdeman
Doe!: Het in kaart brengen van de

wensen en verwachtingen van de
klant en de mening van de klant
over een onderdeel van de dienstverlening van de gemeentepolitie
Den Haag. De dienstverlening die
centraal staat is de aangifte van
inbraken en geweldsdelicten.
Opzet: Analyse van een
schriftelijke enquete onder een
grote groep aangevers van
inbraken en geweldsdelicten.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: Rapport.
317
Omgevingssean 1993 (pilot-lase)
drs. Di. Wijmer
Doe!: Het geven van een eerste -

aanzet tot het inzichtelijk maken
van de huidige en de te
verwachten veiligheidssituatie in
Den Haag en de onderliggende
verbanden met maatschappelijke
ontwikkelingen; het zo mogelijk
identificeren van beleidsopties ter
verbetering van veiligheid;
aangeven van implicaties voor
politiezorg.
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Opzet: Literatuurverkenning, interviews, secundaire analyse, reeds
verricht onderzoek, trendanalyse.
Einddatum: 1992.
Publikatievorm: (Interne)
rapportage.

Intraval
Afgesloten onderzoek
318
Hoogezand-Sappemeer vanuit
mediterraan perspectief; een
onderzoek naar de leefsituatie
van Turkse en Marokkaanse
jongeren
B. Bieleman en C. ten Den

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 307
319
Door regelen in de maat;
reacties van druggebruikers op
maatregelen van overheid en
burger
B. Bieleman en L. Kroes

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 305
320
Een toekomst vol venvachtingen;
een inventarisatie van de onderwijsbeleving en de leefwereld van
LBO-leerlingen in Veendam
B. Bieleman en M. Nijholt

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1991
Zie JV7, 1991, nr. 306

Lopend onderzoek
321
Cocainegebruik in Rotterdam
drs. E. de Bie, drs. B. Bieleman
(project/eider), prof dr. C.
Kaplan en prof dr. T.A.B.
Snijders (wetenschappelijk
adviseurs)
Doel: In eerdere onderzoeken (van

onder meer Intraval en Swierstra)
is een toename van het gebruik
van cocaine geconstateerd. In
Nederland is echter geen systematische kennis voorhanden over
cocaine-gebruik binnen verschillende sociale categorieen. Daarom
heeft de gemeente Rotterdam
besloten tot een onderzoek dat het
totale cocaine-gebruik in de stad
als onderwerp heeft.
Probleemstelling: Wat zijn de aard
en de omvang van het
cocaine-gebruik in Rotterdam?
Onderzoeksmethoden: Literatuurstudies; interviews sleutelinformanten; sneeuwbalmethode;
diepte-interviews gebruikers;
participerende observatie;
omvangschattingen. Er wordt
gebruik gemaakt van kwalitatief
en kwantitatief materiaal. Het
onderzoek in Rotterdam is
onderdeel van een uitgebreid
cocaine-onderzoek in drie
Europese steden (Rotterdam,
Barcelona en Turijn), waarin
Rotterdam functioneert als pilotcity. De onderzoeken worden op
vergelijkbare wijze uitgevoerd,
gebaseerd op het onderzoeksvoorstel 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.
Over dit onderzoek verschenen
reeds enkele tussentijdse publikaties.
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322
Doelgroepanalyse van spelers op
kansspelautomaten in Den Haag
drs. B. Bieleman, drs. E. de Bie
en drs. C. ten Den
Samenwerkingsverband: drs. H.

Brandsma (OCTO, Universiteit
Twente), prof. dr. Ch. Kaplan
(Rijksuniversiteit Limburg).
Doe!: Informatie verkrijgen over
spelers op kansspelautomaten en
de invloed van de maatregelen
inzake het Haagse convenant
kansspelautomaten op hun
gedrag. Er zal onder meer
aandacbt worden besteed aan:
achtergrondkenmerken spelers;
gokken; typen spelers/gokkers;
risicogroepen; reacties op maatregelen; relatie met criminaliteit;
afhankelijkheid van gokken;
hulpverlening; preventie en interventie.
Opzet: Literatuurstudie en verzamelen gegevens over hulpverlening, aantallen vergunningen
voor automaten en dergelijke;
interviews sleutelinformanten;
observaties in de horeca; diepteinterviews met spelers op
kansspelautomaten; steekproef
door middel van snowball
sampling en targeted sampling;
analyse onder andere met behulp
van minimale-maximale vergelijkingsmethode. Er wordt gebruik
gemaakt van zogenoemde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De onderzoekspopulatie bestaat uit spelers op
kansspelautomaten in Den Haag.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Voortgangspositie

en eindrapport. Het rapport geeft
een beschrijving van de populatie
spelers op kansspelautomaten in
Den Haag. Er wordt aandacht
besteed aan kenmerken als
leeftijd, geslacht, etniciteit en
dergelijke. Verder worden .
frequentie, afhankelijkheid en
relatie met criminaliteit
besproken. De kern wordt
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gevormd door een typologie van
spelers. Het rapport besteedt
tevens aandacht aan preventie- en
interventie-mogelijkheden.
323
Evaluatie Haagse eonvenant
kansspelautomaten
drs. B. Bieleman, drs. C. ten Den
en drs. E. de the
Samenwerkingsverband: drs. H.

Brandsma (OCTO; Universiteit
Twente), prof. dr. Ch. Kaplan
(Rijksuniversiteit Limburg).
Doe: Nagaan op welke wijze het
invoeren van maatregelen in het
kader van het convenant plaatsvindt en of het gebeurt overeenkomstig de oorspronkelijke opzet.
Bovendien moet worden vastgesteld of de interne doelstellingen
van het convenant zijn bereikt. Er
zal onder meer aandacht worden
besteed aan: nakomen afspraken
uit convenant; problemen bij
invoering convenant; samen- werking gemeente, horeca- en
automatenexploitanten; mening
over gezamenlijk bereiken van
doelstellingen; mening over participanten; eventuele noodzakelijke
aanpassingen van het convenant.
Opzet: Verzamelen informatie
betreffende gokken c.q. spelen op
kansspelautomaten in Den Haag;
interviews met sleutelinformanten
van onder andere politie, justitie,
gemeente, hulpverlening,
welzijnswerk, jongerenwerk,
horeca en automatenhandel;
observaties in de horeca; interviews met participanten, oftewel
medewerkers van horeca,
gemeente, politie, hulpverlening,
jongerenwerkers en automatenexploitanten. Er wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De onderzoekspopulatie bestaat primair uit participanten van het Haagse
convenant kansspelautomaten.
Einddatum: 1993.
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Publikatievorm: Voortgangsnotitie
en eindrapport. Het rapport zal
een beschrijving geven van de
Haagse situatie inzake het spelen
op kansspelautomaten. Verder
wordt aangegeven in hoeverre de
interne doelstellingen van het
convenant zijn nagekomen.
Bovendien wordt aangegeven hoe
de samenwerking is verlopen en in
hoeverre het convenant
aanpassing behoeft.

325
Inventarisatie criminaliteit en
overlast in drie Groningse wijken

drs. B. Bieleman, drs. J. Snippe,
drs. C. ten Den en drs. M. Spreen
Samenwerkingsverband: Gemeentepolitie Groningen; AGB.
Doe!: Inventarisatie van de criminaliteit en de overlast in de
Groningse wijken Oosterpark,
Beijum en Lewenborg in het kader
van de projecten Buurtbeheer en
criminaliteitspreventie in deze
324
wijken. De projecten willen het
Cocaine use in Rotterdam,
veilig en ongestoord wonen bevorBarcelona and Turin
deren door het terugdringen en
drs. B. Bieleman, prof dr. Ch.
voorkomen van gevoelens van
Kaplan en drs. E. de Bie
onveiligheid en criminaliteit. De
Wetenschappelijk adviseur: prof. inventarisatie vormt een van de
dr. T.A.B. Snijders (Universiteit richtlijnen voor de definitieve
van Groningen).
invulling van het project. Indien
Doe!: Het verkrijgen van meer
mogelijk wordt de afname van de
inzicht in het fenomeen van
enquete over enige tijd herhaald
cocaInegebruik in Rotterdam,
om na te gaan of de gevoelens van
Barcelona en Turijn door middel
onveiligheid en de criminaliteit
van het naspeuren van verschilzijn afgenomen.
lende sociale omgevingen en het
Opzet: Telefonische enquetes;
analyseren van verschillende
`standaard enquete bevolking'
sociale categorieen teneinde een
door AGB en Gemeentepolitie
scherper beeld te krijgen van
Groningen. Verwerking en analyse
cocaInegebruik. Het vergelijken
van de gegevens met behulp van
van cocainegebruik in drie
SPSS door Intraval. De onderEuropese steden. Het ontwikkelen zoekspopulatie bestaat uit
van nieuwe sociaal-wetenschapbewoners uit de drie Groningse
pelijke methoden van onderzoek.
wijken. Hieruit is een a-selecte
Opzet: Literatuurstudie; interviews steekproef getrokken van in totaal
met sleutelinformanten; participe- 399 personen.
rende observatie; snowball
Einddatum: 1992.
sampling; interviews met
Publikatievorm: Verslag. De
gebruikers; kwalitatieve analyse;
rapportage zal geschieden aan de
netwerk analyse; schattingen.
hand van zes hoofdthema's, te
weten: voorvallen en misdrijven in
Einddatum: Eind 1992/begin
de buurt; mening over de politie;
1993.
Publikatievorm: Naar aanleiding
mening over de gemeente;
van dit onderzoek verscheen reeds gevoelens van onveiligheid;
slachtofferschap; maatregelen ter
een tussentijdse publikatie. Het
eindrapport verschijnt in
preventie van inbraak.
boekvorm.
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Nederlands centrum Geestelijke Onderzoeks- en adviesbureau
volksgezondheid
Van Dijk, Van Soomeren en
partners BY
Lopend onderzoek
Lopend onderzoek
326
Juridische aspecten van dwangbehandeling in de psychiatrie
mr. C.J. van de Klippe
Promotor: prof. mr. J.K.M.
Gevers, Universiteit van
Amsterdam, juridische faculteit.
Net onderzoek wordt mogelijk
gemaakt door financiele steun van
de door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) erkende
Nederlandse Stichting voor
Rechtswetenschappelijk
Onderzoek (NESRO).
Doe!: Het onderzoek betreft een
analyse van de juridische aspecten
van psychiatrische dwangbehandeling, met name in het kader van
een onvrijwillig verblijf in een
psychiatrisch ziekenhuis of
tbs-kliniek. Hoofdvraag van het
onderzoek is, of deze controversiele 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; rechtsvergelijking.
Einddatum: 1995.
Publilcallevorm: Dissertatie,
tussentijdse artikelen.
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327
Evaluatie voorbeeldprojecten
aanpak winkeicriminaliteit
drs. A.E. van Burl/c, drs. A.G. van
Dijk en drs. M.J.J. Lopez
Onderzoeksinstelling: Opdrachtgevers: Ministerie van Justitie,
Ministerie van Economische
Zaken en het HBD.
Doe!: Het opdoen van ervaringen
met een gemeenschappelijke
preventieve aanpak van de winkelcriminaliteit door de samenwerkende detailhandel, afgestemd op
de inspanningen van de lokale
overheid (gemeente, politie en
justitie); het verkrijgen van inzicht
in de effecten van een dergelijke
aanpak op de omvang en de
beheersbaarheid van criminaliteit,
alsmede inzicht in de kosten en
baten van criminaliteitsbestrijding
voor de betrokken partijen in het
winkelgebied; het door middel
van het communiceren van de
resultaten en ervaringen van de
voorbeeldprojecten navolging op
brede schaal stimuleren.
Opzet: Effectevaluatie: in alle
projecten zal bij voor- en
nameting gebruik gemaakt worden
van: criminaliteitscijfers van de
politie; een telefonische (slachtoffer)enquete onder winkeliers
waarin standaardvragen (dat wil
zeggen voor alle projecten gelijk)
zullen worden gesteld over:
slachtofferschap van verschillende
vormen van criminaliteit (inclusief
geleden schade), angstgevoelens,
getroffen preventieve maatregelen.
Verder zal nog gebruik gemaakt
worden van andere informatiebronnen die inzicht geven in
kosten en baten van het project.
Voor sommige projecten zal ook
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gebruik gemaakt worden van:
betrokken partijen in het project
registraties van vernielingen aan
'criminaliteitspreventie' hebben
openbaar bezit (indien de lokale
opgedaan in de Bres-projecten,
overheid daarover beschikt);
gericht op het terugdringen van
slachtofferenquetes onder
criminaliteit onder bepaalde
bewoners en/of winkelend
groepen jongeren door middel van
publiek; gegevens van winkelbebeoefening van sportieve actividrijven die over een goed systeem teiten.
van registratie van derving door
Probleemstelling: Tot welke kwaliwinkeldiefstal beschikken.
tatieve en tot welke kwantitatieve
Procesevaluatie: In alle projecten
c.q. financiele opbrengsten kan
zal de procesevaluatie in ieder
beoefening van sportieve activigeval bestaan uit: inhoudsanalyse teiten leiden in het kader van een
van schriftelijke stukken (vergaproject 'criminaliteitspreventie'
derverslagen, correspondentie
(effectevaluaties); aan welke
tussen betrokkenen, etc.); eens per voorwaarden moet zijn voldaan
kwartaal een telefonisch vraaggeom als gemeente met redelijke
sprek met de projectleider;
kans van slagen van start te gaan
enquete onder winkeliers over de
met een project 'sportbeoefening
beoordeling van de maatregelen;
en criminaliteitspreventie' (proeen schriftelijke vragenlijst voor
cesevaluaties)?
alle betrokkenen van winkeliersOpzet: Het onderzoek is
verenigingen, gemeente, politie,
opgebouwd uit een korte literabegeleiders van projectgroep en
tuurverkenning ter zake, alsmede
overige direct betrokkenen
een beschrijvend (karakteristiek
ongeveer een half jaar na de start
Bres-aanpak en specifieke lokale
van het project; een schriftelijke
uitwerking) en een toetsend
vragenlijst voor dezelfde betrokonderzoeksgedeelte (voldoen de
kenen medio 1993. In sommige
lokale projecten aan doelen en
projecten zullen als aanvulling
uitgangspunten Bres-aanpak en in
interviews worden gehouden, met hoeverre zijn de vooraf gestelde
name als dat met het oog op de
doelen daadwerkelijk gerealiontwikkeling van een van de
seerd?)
gestandaardiseerde projectonderGegevensverzameling: Ten behoeve
delen van belang is.
van dit evaluatie-onderzoek
Einddatum: Najaar 1993.
worden zowel op landelijk niveau
Publikatievorm: Tussenrapportage (WVC, Justitie, Bres) als op
in december 1992, eindrapportage gemeentelijk niveau (Dordrecht,
in najaar 1993.
Enschede, Maassluis, Rotterdam
en Terneuzen) interviews
328
gehouden met betrokkenen.
Evaluatie van de Bres-aanpak
Bovendien wordt een schriftelijke
inzake criminaliteitspreventie
enquete onder deelnemende
(werktitel)
jongeren afgenomen in combinatie
drs. M. van der Gugten en drs.
met een groepsgesprek. Tenslotte
E.P. Lagendijk
worden registraties en onderzoeksOnderzoeksinstelling: Onderzoek
resultaten op lokaal niveau bij de
wordt uitgevoerd door Van Dijk,
analyse betrokken.
Van Soomeren en Partners (DSP)
Einddatum: Januari 1993.
in opdracht van Ministerie van
Publikatievorm: OnderzoeksrapWVC (directie sportzaken).
portage DSP; Mogelijk: samenDoe!: Het verzamelen van de
vatting in de WVC-reeks: Sport en
ervaringen die de diverse
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sociale vernieuwing; artikel in
vaktijdschrift (optioneel).
329
Rapportage preventieproject voor
Marokkaanse jongeren Osdorp

mr. drs. CA. van 't Hof
Onderzoeksinstelling: Onderzoeksbureau Van Dijk, Van Soomeren
en Partners, Amsterdam in
opdracht van Stadsdeel Osdorp,
Amsterdam.
Doe!: Beschrijven van het verloop
en de effecten van een project
voor criminaliteitspreventie. Met
behulp van een Marokkaanse
bemiddelaar wordt in het project
gestreefd naar optimalisering van
hulp aan Marokkaanse jongeren.
Het betrekken van de ouders van
de jongeren - zowel individueel
als groepsgewijs - is een
belangrijke invalshoek. Problemen
van de jongeren betreffen politiecontacten, school-, gezins-, en
vrije tijdsproblemen.
Opzet: In een op het project toegesneden registratiesysteem wordt
informatie verzameld over de
situatie van de jongeren die naar
het project worden verwezen en
ontwikkelingen daarin. De wijze
van individuele hulpverlening
wordt onderzocht aan de hand
van verslagen en gesprekken.
Einddatum: Nog onbekend.
Publikatievorm: Rapportages.
330
Risco Breda; een proef project op
wijkniveau

drs. R.W van Overbeeke en drs.
C. Loef
Onderzoeksinstaing: Onderzoeksen adviesbureau Van Dijk, Van
Soomeren en Partners te
Amsterdam in opdracht van de
gemeente Breda.
Doe!: Risco staat veer 'registratieen informatiesysteem veel voorkomende criminaliteit en overlast'.
Het doel van dit project is het
verkennen wat de mogelijkheden
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zijn om met bestaande registratieen informatiebronnen een criminaliteits- (en leefbaarheids)analyse
te maken op wijkniveau en
eventueel aanbevelingen veer
verbetering te geven (beleidsvoorbereiding). Tevens wordt geadviseerd over te nemen preventieve
maatregelen in enkele buurten
(beleidsuitvoering).
Opzet: Kwantitatieve gegevensverzameling op wijkniveau met
behulp van politiegegevens,
slachtofferenquetes en de gemeentelijke vernielregistratie; kwalitatieve gegevensverzameling met
behulp van buurtnetwerken.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Criminaliteitsatlas
op wijkniveau veer heel Breda;
Verkenning van de criminaliteits-,
onveiligheids- en overlastsituatie
in Brabantpark en
Kesteren/Muizenberg; Idem voor
twee nader te selecteren buurten.
331
Procesevaluatie van de projecten
'Criminaliteitspreventie via
buurtbeheer'

R.W. van Overbeeke, P. van
Soomeren, J.E. Bruinink en Al.
van der Gugten
Onderzoeksinstaing: Onderzoeksen adviesbureau Van Dijk, Van
Soomeren en Partners B.V. te
Amsterdam in opdracht van de
Directie Criminaliteitspreventie
van het Ministerie van Justitie te
Den Haag.
Doe/: In achttien over het land
verspreide projecten wordt met
steun van een subsidie van de
Directie Criminaliteitspreventie
(Ministerie van Justitie) op experimentele basis getracht vorm te
geven aan criminaliteitspreventie
door middel van buurtbeheer. De
subsidie wordt verleend van 1991
tot en met 1993. Buurtbeheer
wordt daarbij omschreven als een
integrale aanpak op wijk- en
buurtniveau van criminaliteit,
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onveiligheid en leefbaarheidsproblerpen. De integrale aanpak
houdt in dat alle relevante
beherende instanties van een
buurt (bijv. gemeentelijke
diensten, (wijk)politie, woningcorporaties, opbouwwerk,
welzijnswerk, bewonersorganisaties) de activiteiten op elkaar
afstemmen en dat men zich zowel
op fysieke als op sociale aspecten
richt. Het doel van het onderzoek
is het uitvoeren van een procesevaluatie over deze 18 projecten,
zodat de opdrachtgever in staat
gesteld wordt de projecten zo
goed mogelijk te begeleiden,
inzicht te krijgen in de besteding
van de subsidie en in de kwaliteit
van de uitvoering van de projecten
alsmede te achterhalen onder
welke randvoorwaarden een
dergelijke aanpak eventueel op
meer grootschalige wijze
ingevoerd zou kunnen worden.
Opzet: Er is gekozen voor een
opzet met drie niveaus van
evaluatie: een 'lichte', een
'midden-' en een 'zware' variant.
In de lichte variant (11 projecten)
vindt een voor- en een nameting
plaats met behulp van een
vragenlijst voor sleutelpersonen in
de projecten en met behulp van
een interview met de projectcoordinatoren. In de middenvariant (2
projecten) vindt bovenop de
activiteiten uit de lichte variant
ook dataverzameling plaats tijdens
de looptijd van de projecten. Dit
geschiedt aan de hand van
gesprekken, bezoeken en analyse
van schriftelijk materiaal. In de
zware variant (5 projecten) vinden
bovenop de activiteiten uit de
middenvariant actieve ondersteuning, advisering en extra
rapportage plaats tijdens de
looptijd van de projecten.
Publikatievorm: Han Bruinink en
Martin van der Gugten, Buurtbeheer en criminaliteitspreventie in
Dordrecht; rapportage eerste fase.

Overige onderzoeksinstellingen

Van Dijk, Van Soomeren en
Partners B.V., Amsterdam, 1991
(rapport). Binnenkort worden
enkele artikelen verwacht naar
aanleiding van het onderzoek.
332
Perspectief project
drs. P.M. de Savornin Lohman,
drs. A.G. van Dijk en mr. drs.
C.A. van 't Hoff
Onderzoeksinstelling: Onderzoeksen adviesbureau Van Dijk, Van
Soomeren en Partners te
Amsterdam in opdracht van de
Gemeente Amsterdam.
Doe!: Nagegaan wordt of en hoe
de hulpverlening in het kader van
het Perspectiefproject inderdaad
een bijdrage !evert aan de belangrijkste doelstelling, namelijk de
bevordering van het positief
maatschappelijk functioneren van
Marokkaanse jongeren. Daarnaast
wordt verklaard waarom deze
hoofddoelstelling al dan niet
gerealiseerd wordt.
Opzet: Een belangrijke informatiebron voor het onderzoek vormt
het door mentoren bij te houden
registratiesysteem (inzicht
instroom jongeren, inhoud
hulpverleningscontact, resultaten
hulpverleningsactiviteiten,
eventuele doorverwijzing). Verder
zijn er ten behoeve van de effectevaluatie duidelijk meetbare
evaluatie-criteria geformuleerd.
Een procesevaluatie moet vooral
verklaren waarom de ingezette
middelen van het Perspectiefproject al dan niet effectief zijn en
welke knelpunten de uitvoering
belemmeren.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Twee tussenrapportages en een eindrapportage.
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333
Inventarisatie bedrijfsbeveiliging
drs. P. van Soomeren, drs. P. de
Savornin Lohman, drs. A. van
Hoek en drs. C. Loef
Onderzoeksinstelling: Onderzoek

wordt uitgevoerd door Van Dijk,
Van Soomeren en Partners, in
opdracht van het Ministerie van
Justitie, Directie Criminaliteitspreventie.
Doe!: Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsbeveiliging bij het grote en
middelgrote bedrijfsleven: hoe is
de bedrijfsbeveiliging georganiseerd? In welke mate vormt beveiliging een integraal onderdeel van
de uitgevoerde activiteiten? Welke
instrumenten/beleid worden
ingezet? In welke mate worden
effecten van het beveiligingsbeleid
geevalueerd?
Opzet: Literatuurstudie.
Gesprekken met sleutelfiguren.
Einddatum: Begin 1993.
Publikatievorm: Verslag.
•
334
Effectmeting preventiebeleid
fietsendiefstal
my. C. Vermeulen, drs. A.G. van
Dijk, drs. C. Loef en drs. J.E.
Bruinink
Onderzoeksinstelling: Onderzoeks-

en adviesbureau Van Dijk, Van
Soomeren en Partners te
Amsterdam in opdracht van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Doe!: Vaststellen voortgang
preventiebeleid fietsendiefstal
(plus de effecten daarvan) in een
vijftigtal Nederlandse gemeenten.
Opzet: Verzamelen bestaand
materiaal. Interviews en
gesprekken met sleutelfiguren.
Einddatum: 1995.
Publikatievorm: Tussenverslagen,
eindrapport, brochure op basis
van bevindingen.
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Programmerings College
Onderzoek Jeugd
Argesloten onderzoek
335
Het sociale netwerk van jongeren
in tehuizen
W.H. Buysse en J.D. van der
Ploeg

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden,
Vakgroep Orthopedagogiek, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 310
336
Jongeren met probleemgedrag;
en follow-up studie naar de
psycho-sociale ontwikkeling van
jongeren met politiecontacten en
naar het effect van preventieve
hulpverlening
EM. Scholte, ET. van Buuren,
C.TH.M. Messing en J.D. van
der Ploeg

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden,
Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening, 1992
Zie JV7, 1991, nr. 311

Lopend onderzoek
337
De afhandeling van meldingen
van lichamelijke en seksuele
kindermishandeling door politic
en Rand voor de Kinderbescherming
my. drs. A.J. van Montfoort
(project/eider)
Promotor: prof. dr. J.E. Doek,

prof. dr. H.E.M. Baartman, Vrije
Universiteit Amsterdam (onderzoeksinstelling).
Doe!: Het onderzoek heeft tot doel
inzicht te geven in de plaats en
functie van justitiele interventie bij
(vermoedens van) kindermishandeling in Nederland. Dit aan de
hand van de vraag welke zaken
worden gemeld bij de Raden en
bij de politic en op welke wijze
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gemelde zaken worden
afgehandeld, via civielrecht, strafrecht of hulpverlening.
Opzet: Bij de drie Raden voor de
Kinderbescherming en zes politiekorpsen wordt een groot aantal
meldingen geanalyseerd, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Dit
gebeurt aan de hand van dossieronderzoek over de jaren 1987 tot
en met 1990 en aan de hand van
het prospectief volgen van binnengekomen meldingen over de
periode 1 oktober 1991 - 1 oktober
1992. In het prospectieve
onderzoek worden gegevens
verzameld op door de onderzoeker ontwikkelde scorelijsten en
worden gesprekken gehouden met
de betrokken medewerkers over
de gemaakte keuzen in de afhandeling. Tevens wordt gebruik
gemaakt van literatuuronderzoek.
Einddatum: Juli 1993.
Publikatievorm: Onderzoekverslag
(boek), diverse artikelen, lezingen.

.Lopend onderzoek
340
Politie, gemeente en criminaliteit
drs. C.J. Maas-de Waal
Doe!: In dit onderzoek wordt
nagegaan hoe de criminaliteitspreventie en beheersing in de praktijk
vorm krijgt en uitwerkt, zowel wat
betreft de bestuurlijke en organisatorische aspecten (beleidsplannen,
samenwerking van instanties) als
de ervaringen van burgers en hun
houding ten opzichte van criminaliteit als maatschappelijk
probleem.
Publikatievorm: Nog onbekend. In
ieder geval in Sociaal en Cultureel
Rapport. Aan het onderwerp werd
eerder een paragraaf in het
Sociaal en Cultureel Rapport 1990
gewijd.
Einddatum: 1993.

341
Ontwikkeling en aanpak van de
jeugddelinquentie
drs. C.J. Maas-de Waal
Doe!: De wijze waarop afwijkend
Sociaal Cultureel Planbureau
gedrag van jongeren wordt
benaderd is sterk in ontwikkeling:
het ontstaan van Halt-bureaus,
Afgesloten onderzoek
alternatieve sancties en initiatieven op het terrein van de
338
reclasseringshulp. Onder invloed
Sociaal
Sociaal en cultureel rapport 1992 van de bevolkingssamenstelling
Rijswijk/Den Haag, SCP/VUGA, zal de omvang van de jeugddelinquentie vermoedelijk afnemen;
1992
het karakter van het afwijkend
Zie JV7, 1990, nr. 260
gedrag zal mogelijk veranderen.
Doel van het onderzoek is deze
339
ontwikkelingen op elkaar te
Consumptie van kwartaire
betrekken.
diensten
Opzet: Een analyse van bestaand
drs. F.P. van Tulder
materiaal, aangevuld met
Rijswijk, SCP, Sociale en
empirisch onderzoek op lokale
Culturele Studie nr. 15
schaal.
Zie JV7, 1991, nr. 316
Einddatum: Eind 1992.
Publikatievorm: SCP-cahier.
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342
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 gevangeniswezen) in onderlinge samenhang
worden bekeken.
Opzet: Op basis van eigen
empirisch onderzoek en dat van
anderen wordt geprobeerd om
inzichten over effecten van
demografische, sociaal-economische en beleidsmatige factoren
(zoals de hoogte van eigen
bijdragen die van rechtzoekenden
wordt gevraagd) in de ramingen te
verwerken. Tevens zal worden
nagegaan in hoeverre het mogelijk
is om relatief autonome produktiviteitsstijgingen, bijvoorbeeld door
automatisering, in de ramingen te
betrekken.
Publilcatievorm: SCP-cahier.
Einddatum: Najaar 1993.

mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Tevens aanzet tot een
kosten-baten-analyse van enige
vormen van criminaliteitsbestrijding.
Opzet: Gebaseerd op theoretische
literatuur van economics of
crime/economics of law;
empirische analyses van diverse
databestanden (bevolkingsenquetes, CBS-statistiek).
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: SCP-studie.

343
Een economisch model van
politie en justitie

dn. P. van Tulder
Promotor: prof. J. Hartog (Universiteit van Amsterdam).
Doe!: De ontwikkeling van een
economisch model waarbij
ingezette middelen en geleverde
diensten van politic, rechtspraak,
rechtshulp en gevangeniswezen
systematisch aan de orde komen.
Het model zal gebruikt worden
voor enige simulaties van
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Vormen van interactie tussen advocaten en
hun clienten
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224
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70
Afhandeling van uitkeringsfraude; een
onderzoek van sociale diensten, bedrijfsverenigingen en het Openbaar Ministerie naar
de naleving van de Richtlijnen Sociale
Zekerheidsfraude
194
Afluisteren van telefoongesprekken t.b.v
justitiele doeleinden
Aspecten van voorwaardelijke straffen
166
260
Automatisering en strafrechtspleging
169
Beginselen van een goede procesorde
Beleid en praktijk van de strafvervolging in
98
het Koninkrijk der Nederlanden
21
Bestrijding van rassendiscriminatie door
O.M. en politie
220
Bestuursstrafrecht
106
Betekening van gerechtelijke mededelingen
176
Betekenis van internationale (mensenrechten) verdragen voor Nederlands
materieel strafrecht
242
Bescherming van getuigen in het strafproces
221
Bewijs in het bestuursstrafrecht
279
Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
187
Buitengerechtelijke afdoening van strafbare
feiten door het O.M.
275
Community Service in Western Europe
119
Conflict en cooperatie in de rechtszaal
184
Culpa in causa
47
Dienstverlening meerderjarigen
267
Differentiatie in de afdoening van strafbare
feiten
274
Differentiatie in strafoplegging en strafuitvoering
212
Dutch criminal law and procedure
193
Dwangarbeid; strafrechtelijk gedwongen
tewerkstelling in Nederland
82, 211 Dwang van de tenlastelegging

Index

115

114

Het effect van handhavingsactiviteiten op
gedragsveranderingen in snelheid op
autowegen
1
Hoe worden civiele zaken afgehandeld?
236
De homogeniteit van het strafrecht
54
Evaluatie gewijzigde civiele kantongerechtsprocedure
111
Evaluatie Militair Straf- en Tuchtrecht
205
Faillissementsfraude; een studie naar de
strafrechtelijke handhaving van faillissementsrechtelijke normen
204
Financieel strafrecht; een studie inzake
strafrechtelijk gesanctioneerde voorschriften
uit de bank- en effectenwetgeving
278
De fiscale boete
53
Gebruik van strafprocesrecht in straf- en
civiele zaken
253
Getuige in de internationale rechtshulp in
strafzaken
196
Getuigen in strafzaken
62
Geweldsdelicten in de rechtszaal
182
Grondslagen van de kwalificatiebeslissing in
strafzaken
223
De Hoge Raad in eerste aanleg
66, 92, Ingekort en weggelaten; de praktijk van
206
kop-staartvonnissen in de strafrechtspleging
266
Internationale samenwerking en de
overdracht en overname van strafvervolging
112
Jurisprudentie van de Hoge Raad terzake
van vormverzuimen
124
Justiz- und N.S.-Verbrechen
95
Lex Mulder in uitvoering
243
Maatregelen in het belang van het
onderzoek in strafzaken en de rechtspositie
van de verdachte
272
De noodzakelijkheid en wenselijkheid tot
verandering van het traditionele Nederlandse stelsel van strafvordering tegen de
achtergrond van het EVRM en het IVBPR
28
O.M. en grote fraudezaken
18
O.M. en milieu
208
Onderneming, strafrecht en mensenrechten
151
Ongelijkheid in de straftoemeting; de
invloed van sociale factoren op de inhoud
van strafrechtelijke beslissingen
188
Het onmiddellijkheidsbeginsel in het strafproces

116

Justitiale Verkenningen, jig. 18, nr. 7,1992

139
249
197

277
259
172
44
232
240
241
125
226
183
248
268
198
23
72
132
264
131
153
61
180
189
5
209
280

Index

Ontneming van wederrechtelijk verkregen
vermogen
Ontwikkelingen in het economisch strafrecht
De oplegging en uitvoering van reparatoire
en bedrijfssancties voor milieudelicten, in
relatie tot rechten van derden en de
bestuurlijke overheid
Opsporing en legaliteitsbeginsel
Overdracht van de tenuitvoerlegging van
strafvonnissen
Positie van de deskundige in het strafproces,
rechtsvergelijkend bezien
Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
Psychologische en psychiatrische adviezen
in de jeugdrechtspraak
Recente ontwikkelingen straf(proces)recht
Rechten van de mens en het Nederlandse
straf(proces)recht
Rechterlijke toetsing van het vervolgingsbeleid
Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht
Rechtspersoon in het strafproces
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van arbeidsongevallen (VS-Nederland)
De rot van het kort geding in strafzaken
Sancties in economisch ordeningsrecht in
Europese context
Sanctiesnelheid als determinant van de
effectiviteit van de strafrechtelijke sanctie
Sanctions-systems in the member states of
the Council of Europe
Selectiviteit in het transigeren van strafzaken
Straf en maatregel in het strafrecht
Stellung des Beschuldigten im Strafprozess
Strafkarakter van alternatieve sancties in
criminologisch perspectief
Strafrecht binnen het Koninkrijk
Strafrechtelijk bewijsrecht, i.h.b. forensische
expertise
Strafrechtelijke bescherming van grenswaarden in het oppervlaktewaterrecht
Strafrechtelijke dading
Strafrechtelijke sancties
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van
natuurlijke personen voor strafbare feiten
begaan door een rechtspersoon
117

235

216
271
73
282
107
69
265
263
200
217
170
273
181
185
195
100
71

Strafrechtelijke handhaving van gemeenschapsrecht; een analytisch overzicht van de
strafrechtelijke handhaving van het afgeleide
gemeenschapsrecht in de Nederlandse
rechtsorde
Strafsancties, administratieve sancties en het
una via-beginsel
De strafzaak Giessen-Nieuwkerk
Technische sepots getoetst; een onderzoek
naar de achtergrond van de technische
sepots in het arrondissement Almelo in 1989
Toekomst van de personen-, familie- en
jeugdrechtspraak
De toepassing en mogelijkheden van multidisciplinair persoonlijkheidsonderzoek in
het jeugdstrafrecht
Toezicht op rechtspersonen in relatie tot de
voorkoming van fraude
Transactie in strafzaken
Turken en de Nederlandse strafrechtsprocedure
Verdediging in strafzaken in theorie en
praktijk
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
Verdragsrechtelijke grenzen aan 'lik op stuk'
Verschuivingen in de strafrechtelijke
aansprakelijkheid
Vervolgbaarheid/ontvankelijkheid
Volgens de regelen van de kunst
Voorbereidend onderzoek in strafzaken
Voorwaardelijke veroordeling
Vormverzuimen; een onderzoek naar de
strafprocessuele consequenties van vormverzuimen in het Duitse, Franse en Italiaanse
recht

Criminologie
121
309
155
7
98

118

Aard en omvang van hedendaags fysiek
geweldgebruik
Analyse van de opgemaakte geweldsrapporten over 1990
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau
Autokraak onder de loep; planning of
gelegenheid?
Beleid en praktijk van de Strafvervolging in
het Koninkrijk der Nederlanden

Justitikle Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

191

De controle op ondernemingsgedrag en het
ontstaan van collusie-fenomenen daarbij
156
Criminaliteit versus psychopathologic;
bestudering van de betekenis van opvoedingsstijlen in combinatie met persoonskenmerken van het op te voeden kind voor de
ontwikkeling van criminaliteit of psychopathologie
227
Critical criminology and the politics of
rights; ground theoretical considerations on
abolitionism and penal reform in Europe
218
Decriminalisering van actieve euthanasie
238
Evaluatieverslag van het project voetbalvandalisme in Deventer; processen en effecten
in de eerste periode
Geweld en eerste hulp in een aantal
63
Europese steden
102
Haalbaarheid Alcohol-Geweldsprojecten
294
Internationaal self-report research
237
In the bisnis; jongensprostitutie in
Amsterdam
118
Lange termijn-ontwikkelingen in het gebruik
van fysiek geweld
298
Misdaad- en daderanalyse in Enschede
137
Misdaad- en daderanalyse in Nijmegen
117
Misdaadverslaggeving in Nederland
147
Onderwijs en delinquentie; relatie tussen het
functioneren op school en delinquent gedrag
203
Patronen van recidive
77
Politick geweld in Nederland
Sociale beInvloeding, sociale beinvloed165
baarheid en criminaliteit
29
Stoppen of aanpassen? De invloed van
maatregelen op het delictgedrag van daders
Straatroof
87
296
Toetsing van twee rivaliserende criminologische theorieen
Uitgaanscriminaliteit in Maastricht en
190
Heerlen
9
Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een
onderzoek bij politic en justitie
45, 99 Wendingen in de levensloop (WIL-project)
Winkeldiefstal, een te riskante zaak?
215

Index

119

Gevangeniswezen/tbs

252
257
250
144

Actualiteiten rond detentieproblematiek
Aids and prisons
Beklagrecht van gedetineerden
De binnenkooi; een onderzoek naar de
toepassing en toetsing van dwangmaatregelen binnen de terbeschikkingstelling
36
Dagtrainingscentrum
213
Detentierecht in vergelijkend perspectief
145
Dwangbehandeling en zelfbeschikking
27
Evaluatie deconcentratie-operatie Nederlands gevangeniswezen
De Europese Gevangenisregels: van aanbe192
velingen naar afdwingbaar recht?
Forensisch psychiatrische rapportage
255
254
Gedwongen psychiatrische opneming en
dwang bij de behandeling in de algemene en
forensische psychiatrie
326
Juridische aspecten van dwangbehandeling
in de psychiatric
179
Kernproblemen in de forensische psychiatric
Onderzoek tbs met aanwijzing
39
Ontwikkelingen in het penitentiair recht
261
Opgesloten in een open inrichting; de
56
Penitentiaire open inrichting voor vrouwen
64
Onvrijwillige opneming in een psychiatrisch
ziekenhuis
57
Psychische stoornissen in detentie
258
Rechtspositie gedetineerden vergelijking
Nederland en Wales
178
Rechtspositie van de psychiatrische patient,
de psychisch gestoorde delinquent en de
geestelijk gehandicapte
251
Rechten van opgenomen psychiatrische
patienten
40
Recidive ex-terbeschikkinggestelden
146
Terbeschikkingstelling en recidive op
langere termijn
58, 141 Wikken en wegen; een onderzoek naar de
beslissing tot het wel of niet verlengen van
een terbeschikkingstelling
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedeti83
neerden

120

Justinele Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

Reclassering

49
50
51
46
88

Evaluatie resocialisatieproject Norgerhaven
Evaluatie RETour-project Helmond
Evaluatie Vakopleidingen HvB Havenstraat
Experiment 't Nieuwe Lloyd; jeugdreclassering tij dens en na het verblijf in een
opvanginrichting
Reclassering in Nederland, 1823-heden

Jeugdbescherming en -delinquentie
311

158
337
128
81
291
104
20
308
247
24
38
233
150
284
31
336

93
152
283

Index

Aard en omvang van de jongerenproblematiek in Den Haag
Achtergronden van spijbelgedrag
Afhandeling van meldingen van seksuele
kindermishandeling door de politie en Raad
voor de Kinderbescherming
Alternativen zur Jugendstrafe in der Praxis
Anonimiteit zaaddonor
Beleidsontwerp en beleidsprestatie in het
randgroepjongerenbeleid
Beleving van de Halt-afdoening
Co-educatie in 't Poortje
Criminaliteit onder Haagse jongeren in de
jaren tachtig
Decriminalisering van seksuele contacten
tussen volwassenen en kinderen
Eigen rechtsingang minderjarigen
Ervaringsleren
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht
HeroInegebruik onder jongeren in
maatschappelijke uitzonderingsposities
In het belang van het kind: de rechtsbescherming van de minderjarige
Internationaal onderzoek naar self-report
jeugddelinquentie
Jongeren met probleemgedrag; een
follow-up studie naar de psycho-sociale
ontwikkeling van jongeren met politiecontacten en naar het effect van preventieve
hulpverlening
Kindermishandeling en Justitie
Marginale jongens/jongvolwassen mannen
en criminaliteit
Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM

121

II

19
341
8
59
85
256
148

157
262
244

335
225
41
37
42
149
154
Politic
15
307
136
110
173

122

Moeilijk plaatsbare jongeren; een onderzoek
naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing
in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd
van 12 tot 17 jaar
Onderzoek justitiele behandelingstehuizen
Ontwikkeling en aanpak van de jeugddelinquentie
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en
de justitiele jeugdbescherming: periode
1980-1990
Plaatsbepaling Halt-bureaus
Probleemjongeren
Positie van minderjarigen op het terrein van
de geestelijke gezondheidszorg
Posities, houdingen en perspectieven van
maatschappelijk kwetsbare jongens
Psychologische en psychiatrische adviezen
in de jeugdrechtspraak
Psychologische factoren in verband met
afwijkend gedrag van jongeren
Rechtspositie jeugdigen in jeugdbeschermingsinrichtingen
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de
positie van jeugdigen in het jeugdstraf(proces)recht in Nederland, Belgie en
het Verenigd Koninkrijk
Het sociale netwerk van jongeren in
tehuizen
Strafrecht en seksueel misbruik van minderjarigen: een onderzoek naar (on)mogelijkheden
Toepassing van de maatregel van ondertoezichtstelling
Toepassing voorlopige hechtenis jeugdigen
Uitvoering van de ondertoezichtstelling
Veranderende maatschappelijke positie van
jongeren
Wapenbezit onder jongeren
Aanzet tot ontwikkeling van een output/
effectrapportage van de politic
Analyse gegevens flexibel meldkamer
systeem 1989 en 1990
Automatisering bij de politie
Beleidsafstemming politie - O.M. Den Haag
Bevoegdheid tot aanwenden van geweld
door ambtenaren van politie

Justithile Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

174
343
219
48
316
304
299
138
340
303
222
2
133
315
300
127
312
306
199
35

Bijzondere opsporingsdiensten
Economisch model van politic en justitie
EVRM en opiumzaken
Harde output-indicatoren voor politieprestaties
Kwaliteitsmonitor aangiften
Monitor reorganisatie politie
Politieel handelen en maatschappelijke
effecten (werktitel)
Politiele samenwerking in Europees
perspectief
Politie, gemeente en criminaliteit
Politiemonitor
Politic en haar clienten
Politic, partners en milieu; woorden en
daden
Politieregisters
Posttraumatische stress stoornissen
Proces-evaluatie Bestuursafspraak Gemeentepolitie Enschede (werktitel)
Recherchewerk in de praktijk
Veiligheid en politic: een beheersbare zaak
(Politic 2000)
Veiligheidsmonitor bedrijven en instellingen
De verantwoordelijkheid van en de controle
op de politic in Engeland en Wales
Zachte output-indicatoren voor politieprestaties

Verslaving
321
324
91
322
319
120
4
89
108
Index

CocaInegebruik in Rotterdam
Cocaine use in Rotterdam, Barcelona and
Turin
Drugshandel en drugsbestrijding
Doelgroepanalyse van spelers op kansspelautomaten in Den Haag
Door regelen in de maat; reacties van drugsgebruikers op maatregelen van overheid en
burger
Dynamiek tussen drugsbestrijding en illegale
drugshandel
De economic van het drugsbestaan; criminaliteit als expressie van levensstijl en
loopbaan
Evaluatie druggebruikers in detentie
Evaluatie Intercultureel Motivatie Centrum
123

Evaluatie Haagse convenant kansspelautomaten
67, 142 Evaluatie-onderzoek Project Preventie
Alcoholgerelateerde delicten
Haalbaarheid Alcohol-Geweldsprojecten
102
Levensloop van problemen en beleid inzake
292
riskante gewoonten (alcohol- en druggebruik)
Spreiding van criminaliteit en druggebruik
144
in Nederland
323

Slachtofferstudies

109
84
290

6
163
52

60
134

Effecten van slachtofferschap van misdrijven
en de reacties van het strafrechtelijk systeem
op normovertredend gedrag
Psychische nood bij slachtoffers van
misdrijven
Samenwerkingsproject in Overijssel-Oost
gericht op voorlichting en beinvloeding van
het publiek om de nadelige effecten van
criminaliteit te bestrijden
Schadebemiddelingsproject Middelburg
Slachtofferhulp zonder omwegen
Slachtoffers en het strafrechtelijk systeem;
een onderzoek naar de bejegening van slachtoffers en het effect daarvan op hun attitude
en gedrag
Slachtofferzorg bij het O.M.
Toerisme en onveiligheid

Preventie van criminaliteit

186

Bestuurlijk criminaliteitspreventieprojekt
Randwijck
Buurtpreventie
30
291, 301 Criminaliteitspreventie
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer
90
314
Effect-evaluatie van het project "Spoorwijk
op de rails'
Effectmeting preventiebeleid fietsendiefstal
334
Het effect van controle en toezicht op het
160
voorkomen van lichtere vormen van criminaliteit
Evaluatie binnenstad Den Haag
305

124

Justinele Vorkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

313
328
167
327
325
3
159
13
140
34
331

Evaluatie integrate aanpak van winkelcriminaliteit in de Haagse binnenstad
Evaluatie van de Bres-aanpak inzake criminaliteitspreventie (werktitel)
Evaluatie van de `pestmap'
Evaluatie voorbeeldprojecten aanpak
winkelcriminaliteit
Inventarisatie criminaliteit en overlast in
drie Groningse wijken
Prejop; een preventieproject voor jongeren
met politiecontacten in Amsterdam
Preventie jeugdcriminaliteit
Preventiestrategieen in de praktijk; een
meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten
Preventie van criminaliteit in Coevorden;
een evaluatie van preventiemaatregelen voor
de delicten vernieling en fietsendiefstal
Preventieve aanpak rijden onder invloed in
het arrondissement Assen
Procesevaluatie van de projecten `Criminaliteitspreventie via buurtbeheer'

Rechtsbijstand
32
339
286

Beroep op rechtsbijstandsvoorzieningen
Consumptie van kwartaire diensten
Rechtsbescherming en' overheidsbesluitvorming

Wetgeving
239
270
86
74
210
126
245
276
105

Index

Artt. 30 t/m 51 en 77 t/m 79 WvSv
Bedrogs- en valsheidsdelicten
Betekenis van rechtsvergelijking voor de
wetgeving
Computerhulp bij wetgeving
Evaluatie van wetgeving inzake de
voorwaardelijke veroordeling en de
vervroegde invrijheidstelling
Functioneel daderschap en strafrechtelijke
deelneming
De handhavingsplicht
Herziening van het RVV
Justitiele handhaving ARBO-wetgeving

125

175, 269 Losbladig commentaar op het Wetboek van
Strafvordering
55
Overgangsrecht Nieuw Burgerlijk Wetboek
14
Over jaarverslagen en wetsevaluatie
94
De parlementaire behandeling van de
formele wet in rechtsvergelijkend perspectief
329
Rapportage preventieproject voor Marokkaanse jongeren Osdorp
Risco Breda; een proefproject op wijkniveau
330
171
Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen
122
Strafbaarstelling van fysiek geweld
201
Strafvorderlijk dwangmiddel inbeslagneming
en de vrijheid van meningsuiting en
drukpers (rechtsvergelijkend)
207
Veel voorkomende criminaliteit: van theorie
naar beleid; een criminologische en strafrechtelijke benadering van het overheidsbeleid
22
De WBF en de strijd tegen het misbruik van
rechtspersoonlijkheid
Zelfregulering in data-beschermingswet288
geving; een rechtsvergelijkend onderzoek

126

JustitiOle Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

Adressen
Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen
Janskerkhof 16
3512 BM Utrecht
tel.: 030-393004
Rijksuniversiteit Utrecht
Molengraaff instituut voor privaatrecht
Nobelstraat 2a
3512 EN Utrecht
tel.: 030-537153
Katholieke Universiteit Nijmegen
Criminologisch instituut
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel.: 080-612250
Katholieke Universiteit Nijmegen
Sectie Penitentiair Recht/Jeugdrecht
Sectie straf- en strafprocesrecht
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel.: 080-612185
Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoekstentrum voor criminologie en jeugdcriminologie
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
tel.: 050-635700
Katholieke Universiteit Brabant
Vakgroep strafrechtswetenschappen
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.: 013-662254
Katholieke Universiteit Brabant
Sectie jeugdrecht
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.: 013-662281

Adressen

127

Universiteit van Amsterdam
Criminologisch instituut Bonger
Kloveniersburgwal 72
1012 CZ Amsterdam
tel.: 020-5253440
Universiteit van Amsterdam
Seminarium voor straf en strafrechtspleging
Van Hamel
Postbus 19090
1000 GB Amsterdam
tel.: 020-5253440
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep strafrecht en forensische psychiatrie
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam
tel.: 020-5486943
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep criminologie en rechtssociologie
De Boelelaan 1105
1081 I-1V Amsterdam
tel.: 020-5482602
Rijksuniversiteit Leiden
Afdeling straf- en strafprocesrecht
Hugo de Grootstraat 27
2311 XK Leiden
tel.: 071-277528
Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch instituut
Garenmarkt la
2311 PG Leiden
tel.: 071-277512
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgroep strafrecht
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
tel.: 010-4081547
Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling criminologie en familie- en jeugdrecht
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.: 010-4081583

128

Justitidle Verkenningen, jrg. 18, nr. 7, 1992

Rijksuniversiteit Limburg
Vakgroep strafrecht
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.: 043-887377
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde
Vakgroep recht
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.: 053-893260
Universiteit Twente
Faculteit wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen
Vakgroep psychologie
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.: 053-893287
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde
Internationaal politie instituut Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.: 053-893207
Universiteit Twente
Faculteit bestuurskunde
Vakgroep politicologie
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.: 053-893270
B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BY
Grote Marktstraat 43
2511 BH 's-Gravenhage
tel.: 070-3648908
NcGv
Postbus 5103
3502 JC Utrecht
tel.: 030-935141
Programmerings College Onderzoek Jeugd
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
tel.: 030-739599
Ad ressen

129

Sociaal en Cultureel Planbureau
Postbus 37
2280 AA Rijswijk
tel.: 070-3949330
Intraval
Buro voor onderzoek en advies
Nw. Boteringestraat 96
9712 PS Groningen
tel.: 050-134052
Onderzoeks- en adviesbureau Van Dijk, Van
Soomeren en partners BY
Mariotteplein 9
1098 NW Amsterdam
020-6257537
AGB/Nederland
Noordse Bosje 13/15
1211 BD Hilversum
tel.: 035-258411
Gemeentepolitie Den Haag
Bureau Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
Postbus 264
2501 CG Den Haag
tel.: 070-3104911
CDWO/WODC
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel. 070-3707147
CDWO
Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel. 070-3707324
CDWO/SIBa
Ministerie van Justitie Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel. 070-3706546

130

Justitkile Verkenningen, jrg. 18, nr. 1,1992

Auteursrecht voorbehouden.
Behoudens uitzondering door de
Wet gesteld, mag zonder
schriftelijke toestemming van de
rechthebbende(n) op het
auteursrecht c.q. de uitgever van
deze uitgave, door de
rechthebbende(n) gemachtigd
namens hem (hen) op te treden,
niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokcipie, microfilm of
anderszins, hetgeen ook van
toepassing is op de gehele of
gedeeltelijke bewerking. Het
verlenen van toestemming tot
publikatie in dit tijdschrift houdt
in:
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
Amsterdam.
2. dat de auteur de Uitgever
machtigt om zijn rechten ex artikel
16 sub A ten vierde Auteurswet
1912 (bloemlezingen) geldend te
maken volgens dezelfde
beginselen als die van de Stichting
Reprorecht. Een en ander
behoudens uitdrukkelijk
voorbehoud zijdens de auteur.

