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Voorwoord

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de
redactie van Justitiele Verkenningen een overzicht van
Nederlands wetenschappelijk onderzoek op justitieel
terrein, althans voor zover bekend (gemaakt) aan de
redactie. Een nauwkeurige inhoudelijke afbakening
van het beschreven onderzoek is moeilijk te geven,
daarvoor is het te gevarieerd van aard. Zo treft men
onderzoek aan op het gebied van strafrecht, criminologie en de justitiele praktijk, maar ook op het gebied
van personen- en familierecht, wetgeving en kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet uitsluitend)
betreft het onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbakeningsprobleem is —
evenals voorgaande jaren — gekozen voor een formele
indeling. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de
programma's van de relevante onderzoeksinstellingen.
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, onder andere,
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) en de afdeling Extern Wetenschappelijke
Betrekkingen (de EWB is belast met het toezicht op
subsidie- en opdrachtonderzoek dat buiten het departement wordt uitgevoerd). Allereerst worden beschrijvingen gegeven van de onderzoeken die door het
WODC worden uitgevoerd. Vervolgens van de onderzoeken die onder auspicien van de EWB worden
uitgevoerd.
In het tweede deel treft men de onderzoeksprogramma's aan van vakgroepen van de Nederlandse
universiteiten, die voor dit onderzoeknummer relevant
onderzoek uitvoeren. Hierbij zijn evenals vorig jaar
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ook de afgesloten onderzoeken opgenomen. Ter
beperking van de omvang van het nummer wordt in
dat geval volstaan met een verwijzing naar de
beschrijving zoals te vinden in Justitiele Verkenningen
nr. 7, 1992. 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 (PCOJ) wordt uitgevoerd. Verder treft men aan
onderzoek van het Sociaal Cultured Planbureau, de
Gemeentepolitie Den Haag, het Nederlands centrum
Geestelijke volksgezondheid, het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en
verschillende particuliere onderzoeksbureaus.
De 384 onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk
of paragraaf alfabetisch gerangschikt naar de eerstgenoemde onderzoeker. Er is een index toegevoegd
die, in alfabetische volgorde en vet afgedrukt, de
complete titels van de onderzoeken bevat. Daarnaast
zijn in dezelfde index kenmerkende woorden en
begrippen uit deze titels in cursief weergegeven. De
nummers achter de titels en titelwoorden verwijzen
naar de betreffende nummers van de onderzoeken.
Ten slotte treft men een alfabetisch register op naam
van onderzoeker en een adressenlijst aan.
De informatie over de onderzoeken heeft betrekking
op de periode van juli 1992 tot juli 1993.
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Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatie Centrum

Afgesloten onderzoek

1
Motieven voor naturalisatie;
waarom vreemdelingen van
diverse minderheidsgroepen wel
of niet kiezen voor naturalisatie
mr. drs. R.F.A. van den Bedeni
Arnhem, Gouda Quint, WODC
125, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 17
2
Politie en O.M. tegen rassendiscriminatie; over de naleving van
richtlijnen
dr. M. W. Bol en B.J.W. DocterSchamhardt
Arnhem, Gouda Quint BV,
WODC 123, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 21
3
Het alcohol verkeersproject in
de provincie Drenthe
mr. drs. C. Cozijn en cirs.
R. F. Kouwenberg
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC/K29
Zie JV7, 1992, nr. 34
4
Een eigen rechtsgang . voor
minderjarigen
drs. L. Doornhein
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC/K25, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 24

WODC

5
Co-educatie in 't Poortje
dr. P. H. van der Laan en dr.
M. SMit
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC/K31, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 20
6
Dagtrainingscentrum
dr. P. H. van der Laan
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC/K33, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 36
7
De tbs met aanwijzing; de
toepassing van en professionele
oordelen over een strafrechtelijke maatregel
drs. Ed. Lew' ,
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC 127, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 40
8
De ondertoezichtstelling en
andere maatregelen van kinderbescherming; een dossieronderzoek
N.M. Mertens he.
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC/K27, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 41
9
Terbeschikkingstelling (van de
regering); geannoteerde
bibliografie 1986 t/m juni 1992
C.J. van Netburg
Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, 1992

7

Literatuurrapport. Niet eerder in
JV opgenomen geweest.

Opzet: Er za1 een inventarisatie
worden gemaakt van de literatuur
omtrent de beleidswijziging die in
10
januari 1993 door de regering is
Prestatieverschillen tussen arron- voorgesteld. Gesprekken zullen
dissementsparketten
worden gevoerd met medewerkers
drs. W. Polder en G. Paufides
van diverse vreemdelingendiensten
Den Haag, ministerie van Justitie, omtrent de huidige uitvoeringsWODC 126, 1993
praktijk.
Zie JV7, 1992, nr. 44
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapport.
II
Jeugdreclassering in
Rijksinrichting 't nieuwe Lloyd;
een inventarisatie van anderhalf
jaar vrijwillige begeleiding
drs. E.0 Spaans

14
Openbaar Ministerie en milieu
drs. E.A. I. M. van den Berg
Duel: Zicht krijgen op het

functioneren van het O.M. met
betrekking tot milieuwethandhaving, in het bijzonder de regiefunctie (coOrdinatie, stimulatie,
sturing) van het O.M. in het
12
totale milieuwethandhavingsPrestige, professie en wanhoop;
netwerk. Globaal betreft het de
een onderzoek onder gedetivraag naar de doeltreVendheid en
neerde overvallers
doelmatigheid van de output van
G. J. Kroese en R. H.J.M.
het O.M. Meer specifieke vragen
Staring
zijn: maakt het O.M. haar regieDen Haag, ministerie van Justitie, functie binnen het milieuwethandWODC 124, 1993
havingsnetwerk waar en komen
Niet eerder in JV opgenomen
de (voorgenomen) activiteiten van
geweest
het 0.M., ontplooid in het kader
van milieuwethandhaving, en de
financile middelen verstrekt in het
kader van milieuwethandhaving
Lopend onderzoek
de mi1ieuwethandhaving ten
13
goede. Door middel van een
Financiele middelen verciste
kwalitatieve en kwantitatieve
inzake gezinshereniging
outputkffectmeting zal een
mr. drs. R.F.A. ran den Bedem
antwoord worden geformuleerd
Doe!: Inzicht verkrijgen omtrent
op bovenstaande vragen. De
de wijze waarop het beleid met
output/effectrapportage is een
betrekking tot het beschikken
eerste aanzet tot een instrument
over voldoende middelen van
waarmee op gezette tijden het
bestaan wordt gelnterpreteerd en
intern en extern functioneren van
in de praktijk wordt toegepast
de 0.M.-organisatie kan worden
door de hoofden van plaatselijke
belicht (vergelijkend informatiepolitie bij het behandelen van
systeem).
verzoeken om toelating in het
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
kader van gezinshereniging of
vier deelonderzoeken: I. Het
gezinsvorming. Wat zijn onduide- jaarlijks op gestandaardiseerde
lijkheden of knelpunten bij de
wijze doorlichten van 19 0.M.toepassing van het bovenstaande
jaarplannen en jaarvers1agen
beleid?
(inhoudsanalyse aan de hand van
Den Haag, ministerie.van Justitie,
WODC/K26, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 46
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het model-jaarverslag Stafbureau
0.M.). 2. Jaarlijks terugkerend
onderzoek naar de output van het
O.M. (intern onderzoek naar het
aantal milieuzaken, afdoeningen,
doorlooptijden (Compas,
besteding NM P-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
O.M. 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).
Einddatum: Deelonderzoeken 1 en
2: eerste nulmeting en compilatie
jaarverslagen heeft plaatsgevonden in januari 1993, tweede
meting Planning en Control
gereed juli 1993, derde meting:
voorjaar 1994. Deelonderzoeken 3
en 4 als onderdeel van onderzoek
Justitiemilieumeetlat: eind 1994.
Publikatievorm: Rapportages,
artikelen.

strafrechtelijke keten, passend
binnen de context van het
handhavingsnetwerk. Daarnaast
heeft het 0.M., en in het
verlengde daarvan de minister van
Justitie, informatie nodig om haar
gezagsrol ten aanzien van de
politie te kunnen effectueren.
2. Van de zijde van de politie is
aangegeven dat op regionaal
korps-niveau behoefte bestaat aan
een meetinstrument dat specifiek
is gericht op de uitvoering van de
milieutaak van de politie.
Opzet: Ad 1: Het WODC neemt
het initiatief om in samenwerking
met de betrokken directies van
het ministerie van Justitie en de
Hoofdinspectie Milieuhygine van
het ministerie van VROM, een
getrapte Justitiele milieu-meetlat
te ontwikkelen (regiokorps —
0.M., arrondissementen — ministerie van Justitie; oplopend aggregatieniveau). Daarbij zal zoveel
mogelijk worden aangesloten bij
de bestaande ontwikkelingen bij
het 0.M., zoals de systematiek
van de milieukaarten, de milieujaarverslagen en de rapportage
Klopper. Ad 2: Het WODC
ontwikkelt onder eigen verantwoordelijkheid, maar in samenwerking met betrokkenen, een
instrument dat de milieuprestaties
van de politie op regionaal niveau
in beeld brengt en dat de korpsen
15
informatie biedt op basis waarvan
3ustitiemilieumeetlat
zij de uitvoering kunnen bijsturen.
drs. E.A.I.M. van den Berg
Bij de ontwikkeling hiervan zal
Doe!: Ontwikkelen van indicaworden uitgegaan van de
toren voor strafrechtelijke
ideevorming zoals neergelegd in
handhaving milieuregelgeving.
de notitie De ontwikkeling van een
1. De minister van Justitie heeft
milieu-meetlat. Tevens zal
de strafrechtelijke rechtshandaansluiting worden gezocht bij
having van milieuwetten als een
relevante ontwikkelingen binnen
beleidsprioriteit benoemd. Vanuit de politie, zoals de ontwikkeling
de verantwoordelijkheid en priori- van milieukaarten (milieuproteitstelling van de minister van
bleembeschrijving binnen de
Justitie bestaat er binnen het
politieregio). Kernbegrippen
departement van Justitie en het
hierbij zijn: throughput, output en
O.M. behoefte aan informatie
effectmeting.
over de milieuprestaties binnen de Einddatum: Najaar 1994.

WODC
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Publikatievorm: Rapportages,
artikelen.

verschijningsvorm van zware
milieucriminaliteit (nulmeting).
Het specifieke doe is te komen
16
tot een inventarisatie van
Tijdschrijven
definities (kenmerken) van zware
ressort Amsterdam
milieucriminalitiet en een aanzet
this. E.A.1.M. van den Berg
te geven tot een eenduidige
Doe!: Het zichtbaar maken van
definitie van (gradaties) van zware
de tijd die het milieu-O.M.
milieucriminaliteit (definitiestudie:
besteedt aan de milieutaak en aan aard en omvang zware milieucride niet-milieutaak. Hierbij dient
minaliteit). Daarnaast het leveren
tevens inzicht te worden
van een beschrijving van de stand
verkregen in de tijd die andcre
van zaken met betrekking tot de
leden van het O.M. besteden aan (strafrechtelijke) bestrijding van
de milieutaak en in de aard van
zware milieucriminaliteit (in de
milieu-activiteiten van het milieu- sfeer van voorzieningen,
0.M.
ervaringen en resultaten) en op
°pro: Het onderzoek omvat in
basis van het onderzoek een
eerste instantie het ontwikkelen
bijdrage te leveren aan beleidsvan een tijdschrijfformulier voor
vorming omtrent de (sturing van)
het milieu-0.M. en de verwerking bestrijding van zware milieucrimien analyse van de resultaten van
naliteit.
het tijdschrijven. Het WODC
Opzet: Uitwerking van een nadere
heeft het extern onderzoeksbureau onderzoeksopzet vindt plaats in
Anderson, Elffers en Felix
de laatste helft van 1993. Bij de
(Utrecht) de opdracht verstrekt
uitvoering van het onderzoek
een dergelijk tijdschrijfformulier te gaan de gedachten van het
ontwikkelen alsmede een proefWODC uit naar: gesprekken met
meting tijdschrijven uit te voeren. o.a. politie (regionale milieubuDe feitelijke meting vond plaatst
reaus), O.M. (CID-/milieu-O.v..1s;
in de maanden april-juni 1993
aansluiting bij 0.M.-jaarveronder verantwoordelijkheid van
slagen), RCID's, CRI, CLIM.
het WODC. Analyse van de
Inhoudsanalyse 'zware milieugegevens en eindrapportage
zaken'; gebruikmaking van andere
worden door het WODC uitgeonderzoeksbronnen: Kamers van
voerd. Een eventuele uitbreiding
Koophandel, Belastingdienst,
van het onderzoek naar overige
FIOD, BFO's, AID, MBT.
ressorten ligt in de lijn der
Lint/datum: Nog niet te voorzien
verwachting en zal mogelijk
(waarschijnlijk 1994).
plaatsvinden najaar 1993-voorjaar Publikatievorm: Waarschijnlijk:
1994.
rapportage, artikel.
ElmHolum: Augustus 1993/
voorjaar 1994.
18
Publikatievorm: Rapportage,
Evaluatie NMP (politic, 0.M.)
artikelen.
drs. E.A.1.M. van den Berg
Doe!: Evalueren van het NM!'
17
betreffende politic en openbaar
Zvvare al dan niet georganiministerie.
seerde milieucriminaliteit
Opzet: Meta-onderzock.
drs.
van den Berg
Uitwerking van een nadere onderDoe!: Het algemene doel is inzicht zoeksopzet vindt plaats in de
te verkrijgen in de politiele
tweede helft van 1993.
bestrijding van en de aard en
Lint/datum: 1 januari 1995.
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Publikatievorm: Rapportages,
artikelen.

21
Onderzoek justitiele behandelinrichtingen; deelonderzoek 3:
19
follow-up
Onderzoek justitiele behandelindrs. L. Boendermaker en drs.
richtingen; deelonderzoek 1: de
C. Verwers
populatie
Doe!: Het beschrijven van de
drs. L. Boendermaker en drs.
leefsituatie en psycho-sociale
C'. Verivers
problematiek van jongeren na
Doe!: Het beschrijven van de
hun verblijf in behandelinrichpopulatie in de justitiele behandel- tingen.
inrichtingen op basis van de
Opzet: Interviews en afname
psycho-sociale problematiek bij
vragenlijsten onder jongeren een
opname en de verschillen tussen
jaar en drie jaar na hun vertrek
jongeren in de diverse inrichtingen uit de inrichtingen.
naar aard en/of ernst van die
Einddatum: September 1996.
problematiek.
Publikatievorm: WODC-rapport.
Opzet: Onderzoek van dossiers
van jongeren die de inrichtingen
22
in 1992 verlaten hebben of in
Evaluatie-onderzoek Amal
1993 nieuw worden opgenomen
drs. L. Boendermaker en drs.
en afname van aanvullende
C. Verwers
vragenlijsten.
Doe!: Amal is een experimentele
Einddatum: September 1994.
behandelunit voor Marokkaanse
Publikatievorm: WODC-rapport. jongens die per mei 1993 voor
vier jaar bij het JOC in
20
Amsterdam van start is gegaan.
Onderzoek justitiele behandelin- In het kader van een procesrichtingen; deelonderzoek 2: de
evaluatie zal nagegaan worden
behandeling
welke jongens er opgenomen
drs. L. Boendermaker en drs.
worden in Amal, wat de
C. Verwers
dagelijkse praktijk van de behanDoe!: Het beschrijven van de
deling in Amal inhoudt en hoe
inhoud van de behandeling in de
het met de jongens gaat na hun
behandelinrichtingen door na te
vertrek uit Amal.
gaan hoe de inrichtingen georgaOpzet: Dossieronderzoek en
niseerd zijn, welke filosofie er aan afname vragenlijsten onder
de organisatie en werkwijze van
jongens die opgenomen worden in
de inrichtingen ten grondslag ligt, Amal, interviews onder het
hoe de behandeling in de
personeel van Amal en interviews
dagelijkse praktijk vorm gegeven
met jongens na hun vertrek uit
wordt en welke verschillen er
Amal.
tussen inrichtingen zijn in organi- Einddatum: September 1997.
satie, filosofie en de dagelijkse
Publikatievorm: WODC-rapport.
praktijk.
Opzet: Interviews en afname
23
vragenlijsten onder jongeren en
Effectiviteit van sancties
behandelaars in een selectie van
dr. M. Bo!
groepen c.q. woonvormen in elke Doel: `Wat vermag rechtshandinrichting.
having, onder welke omstandigEinddatum: September 1995.
heden en bij welke typen strafbare
Publikatievorm: WODC-rapport.
feiten?' Deze vraag stelt de
Centrale Directie Wetenschaps-
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beleid en Ontwikkeling (CDWO)
zich in haar onderzoeksprogrammering van juni 1991, en hiermee
is in essentie geformuleerd waar
het in deze literatuurstudie om
gaat. Na het pessimisme van de
jaren tachtig ('niets helpt') lijkt er
in de criminologische literatuur
nu weer sprake van enig
optimisme, met name als het gaat
over de individuele gedragsbenvloeding van delinquenten.
Opzet: De genoemde individuele
gedragsbeinvloeding van daders
staat centraal, maar ook strafdoelen als rechtvaardigheid,
generale preventie en beveiliging
van de maatschappij ontsnappen
niet aan de aandacht. Om de
overstelpende hoeveelheid
literatuur in te perken zonder bij
voorbaat bcpaalde soorten
delicten of typen daders buiten
beschouwing te hoeven laten, is
gekozen voor een loverzicht van
overzichten'. Dat wil zeggen dat
voor wat betreft de criminologische literatuur — in eerste
instantie — alleen overzichtsstudies
zijn geselecteerd. Naast criminologische literatuur wordt ook
psychologische literatuur bestudeerd. Daarbij gaat het om een
nadere analyse van de invloed die
mogelijk uitgaat van kenmerken
van de gestrafte, de strafoplegger
en/of de stmf en van de interacties
tussen die verschillende
kenmerken. Wellicht kunnen
elementaire mechanismen worden
blootgelegd die ook te herkennen
zijn in het straf(proces)recht en bij
de tenuitvoerlegging van straffen
en maatregelen. Dit kan aanknopingspunten bieden voor
toekomstig onderzoek en beleid.
EIJI&latum: 1994.
Publikatierorm: WODC-rapport.
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24
Het O.M. en grote fraudezaken
mr. M.M. Boone
Doe!: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote
fraudezaken door het O.M. De
aandacht gaat daarbij speciaal uit
naar de organisatorische en
juridische knelpunten die een
voortvarende aanpak van dit
soort zaken in de weg staan.
Opzet: Empirisch onderzoek,
dossierstudie en interviews met
betrokkenen.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: WODC-rapport,

25
De WBF en de strijd tegen het
misbruik van rechtspersoonlijkheid
drv. 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
Bestuurdersaansprakelijk held 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
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wordt aandacht besteed aan de
spanning die kan optreden tussen
de doelstelling van de wet op
legislatief niveau en die op
executief niveau. Ten slotte wordt
de aansprakelijkheid uit
onbehoorlijk bestuur bezien in het
kader van de andere wettelijke
bepalingen op grond waarvan de
bestuurder van een rechtspersoon
persoonlijk aansprakelijk gesteld
kan worden voor zijn handelen
als bestuurder.
Einddatum: Voorjaar 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

via interviews inzicht te krijgen in
de beweegredenen van eisers.
Einddatum: Najaar 1993.
Pub/ikatievorm: Rapport.

27
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
26
gerichte besteding van ontwikkeEvaluatie gewijzigde civiele
lingsgelden. Ook wordt getracht
kantongerechtsprocedure
te voorkomen dat collectieve
mr. drs. C. Cozijn en dr.
voorzieningen worden verstrekt
A. Klijn
aan illegale vreemdelingen. Deze
Doe!: Op 30 december 1991 werd maatregelen zijn gebaseerd op
een wijziging van de civiele
gedachten omtrent motieven van
kantongerechtsprocedure van
migranten om zich in Nederland
kracht. Deze houdt in een
te (willen) vestigen. Het is echter
wijziging van de dagvaardingspro- de vraag of deze gedachten
cedure (nu, naast dagvaarding via overeenkomen met de werkelijke
een deurwaarder, ook mogelijk
motieven. Indien deze vraag
via een door de eiser in te vullen
ontkennend moet worden beantformulier), en het creeren van een woord, is het mislukken van de
door de kantonrechter te treffen
preventieve maatregelen
voorlopige voorziening (te vergewaarschijnlijk. Het WODC is
lijken met het kort geding bij de
daarom gevraagd een onderzoek
rechtbank). Het onderzoek zal
op dit terrein te verrichten.
inzicht moeten geven in enerzijds
Opzet: Ten behoeve van de opzet
de mate waarin van de nieuwe
van het onderzoek is het van
procedure gebruik gemaakt wordt belang een onderscheid te maken
binnen de diverse soorten zaken
tussen de verschillende catego(geldvorderingen, huurzaken,
rian van vreemdelingen. Het
arbeidszaken), en anderzijds de
onderzoek valt uiteen in twee
overwegingen die aan de keuze
delen. Het deel dat sociale en
voor de ene dan wel de andere
economische migranten omvat
procedure ten grondslag liggen.
wordt door het NIDI (Nederlands
Deze vragen zijn van belang
Interdisciplinair Demografisch
omdat de nieuwe procedure zowel Instituut) uitgevoerd. Het WODC
gericht is op vergroting van de
verricht het deel dat asielzoekers
efficiency bij de kantongerechten
betreft.
als op vergroting van de toeganEinddatum: Juni 1994.
kelijkheid.
Publikatievorm: Rapport(en) en
Opzet: Ten behoeve van dit
artikelen.
onderzoek zal dossiermateriaal
worden verzameld bij kantongerechten..Daarnaast wordt getracht

VVODC

13

28
Grensoverschrijdende misdaadondernemingen in Nederland
dr. P.C. ran 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 vcrdovende 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
vcrhouding 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: 1993.
29
Cashba Rotterdam
A.A.A. Essers, dr. P. H. van der
Lean en ,,Jr, P. IV. van der Veer
Doe!: Cashba is een intensief

dagprogramma van 13 weken
bedoeld als alternatief voor ten
minste twee maanden detentie.
Het onderzoek tracht twee vragen
te beantwoorden: wordt aan
Cashba deelgenomen door die
jongeren en jong-volwassenen
voor wie het is bedoeld? Heeft
Cashba een zodanig effect dat de
deelnemers nadien minder of
helemaal niet meer met justitie in
aanraking komen?
Opzet: Dcelnemers worden
gelnterviewd bij aanvang van het
Cashba—programma en nog eens
zes maanden na afloop.
Daarnaast vindt dossieronderzoek
plaats bij Cashba-deelnemers en
bij een vergelijkingsgroep
bestaande uit mensen die enige
tijd in hechtenis hebben doorgebracht.
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Einddatum: Najaar 1994.
Publikatievorm: Rapport.

30
Comparative Drug Policy Study
drs. M. Grapendaal en dr.
P. Reuter
Samenwerkingsverbanth Rand

Corporation.
Doe!: Haalbaarheidsstudie tot het
doen van een Europees vergelijkend onderzoek naar de relatie
tussen drugbeleid en mate van
sociale en justitiele schadelijkheid
van het drugprobleem.
Opzet: Interviews met autoriteiten, literatuurstudie.
Einddatum: Maart 1994.
Publikatievorm: Artikelen en
intern rapport.
31
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer
drs. A. Y. Guerin, (Frs. R.B.P.
Hesseling en drs. U. G. Aron
Samenwerkingsverband:

Onderzoek voor de Directie
Criminaliteitspreventie van het
Ministerie van Justitie in samenwerking met Bureau Van Dijk,
Van Soomeren en Partners.
Doe!: Effectevaluatie van de
projecten Criminaliteitspreventie
via buurtbeheer op experimentele
basis. Het duel van buurtbeheer is
een integrale aanpak van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid
en leefbaarheidsproblemen. In dit
kader worden verschillende activiteiten door bepaalde instanties
(w.o. gemeente, politie,
opbouwwerk en bewoners-organisaties) op elkaar afgestemd. In het
land worden in totaal 18
projecten in 12 gemeenten onder
andere gesubsidieerd door de
Directie Criminaliteitspreventie.
Er zal een diepgaande evaluatie in
Amsterdam, Arnhem en
Eindhoven plaatsvinden en een
meta-evaluatie bij de overige
gemeenten.
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Opzet: Voor- en nameting: twee
maal slachtofferenquete in de drie
gemeenten waar uitvoeriger
onderzoek wordt verricht. Voor
deze drie gemeenten zullen ook
politiegegevens worden verzameld
met betrekking tot verschillende
misdrijven. De meta-evaluatie zal
plaatsvinden aan de hand van
diverse schriftelijke bronnen.
Einddatum: Eind 1994.
Publikatievorm: Rapport.
32
Huismeesters; een stand van
zaken onderzoek
drs. R.B.P Hesseling
Samenwerkingsverband:
Onderzoek samen met de Directie
Criminaliteitspreventie van het
ministerie van Justitie.
Doe!: Op 1 januari 1988 is de
Stimuleringsregeling huismeesters
in werking getreden. Het betrof
een regeling voor drie jaar
waarmee ongeveer 150
huismeesters zijn aangesteld in
na-oorlogse woningcomplexen.
Het effect van de inzet van
huismeesters is uitvoerig geevalueerd door het WODC, de
Nationale Woningraad en het
NCIV, Koepel voor woningcorporaties. Medio 1991 zijn de
resultaten daarvan gepubliceerd.
Na twee jaar is de vraag gerezen
hoe momenteel de stand van
zaken is met betrekking tot de
huismeesters en de situatie in de
woningcomplexen. Werken de
huismeesters er nog? Hoe wordt
hij nu betaald? Zijn er nog
problemen met betrekking tot de
criminaliteit en de leefbaarheid?
Opzet: Een schriftelijke enquete
bij alle verhuurders waar een
huismeester is aangesteld in het
kader van de stimuleringsregeling.
Einddatum: Najaar 1993.
Publikatievorm: Interne
rapportage en artikelen.
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33
Stoppen of aanpassen? De
invloed van maatregelen op het
delictgedrag van daders
drs. R.B.P Hesseling en drs.
U.G. 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
surveilleert 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
criminaliteit. Anderzijds zijn er
vele critici die beweren dat zo'n
aanpak alleen maar samengaat
met een verplaatsing van de criminaliteit naar andere doelwitten,
tijdstippen of lokaties. Ook is het
mogelijk dat daders hun
werkwijze 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? Het
project kan gezien worden als een
vervolg op eerder WODConderzoek onder autokrakers in
Arnhem.
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 crimi-
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naliteit en een onderzoek naar en
onder daders van autokraak.
Einddatwn: Zomer 1994.
Puhlikatievorm: Rapportage
literatuuronderzoek: zomer 1993;
eindrapportage proces- en
effectevaluatie; zomer 1994 en
tijdens het onderzoek in
artikelvorm.
34
Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen; de
huidige situatie onder de krankzinnigenwet

drs. S. M. Hoekstra
Opdracht: Artikel 67 BOPZ
schrijft een evaluatie-onderzoek
voor. In dat kader heeft het
Ministerie van WVC het WODC
het Nederlands centrum voor de
Geestelijke volksgezondheid
(NcGv) en het Nationaal
Ziekenhuis instituut (NZi)
opdracht gegeven onderzoek te
verrichten.
Duel: Het geven van een
beschrijving van de praktijk van
de vigerende krankzinnigenwet.
Dit onderzoek zal fungeren als
nulmeting voor een in 1997 te
houden tussentijdse evaluatie van
de in 1994 in werking tredende
wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ). De begrenzing van het
onderzoek met de zusteronderzoeken van het NeGy en het NZi
bestaat erin dat de externe rechtspositie van gedwongen
opgenomen psychiatrische
patienten en daarbij de daadwerkelijk geeffectueerde opnemingen
het onderwerp vormen van het
WODC-onderzoek. Het WODConderzoek richt zich op de
besluitvorming inzake gedwongen
opnemingen. Centraal staan de
invulling van de criteria voor
opname, het verloop van de
procedures en de organisatie van
de uitvoering bij justitie.
psychiatric en bestuur.
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Opzet: Het verrichten van
vooronderzoek in Den Haag,
Utrecht en Groningen. Naar
aanleiding daarvan het uitvoeren
van een kwalitatief onderzoek in
Utrecht en Groningen in de
tweede helft van 1993. Begin 1994
zal een kwantitatieve gegevensverzameling plaatshebben.
Methode: De gegevensverzameling
vindt plaats door middel van
observatie, interviews en dossieranalyse. Het kwalitatief onderzoekdeel zal plaatsvinden in de
arrondissementen Utrecht en
Groningen. Het kwantitatieve
deel zal bestaan uit het interviewen van professioneel
betrokken personen en het
verrichten van dossieronderzoek.
Einddatum: 1994.
Puhlikatievortn: WODC-rapport.
35
Internationaal onderzoek naar
self-report jeugddelinquentie

dr. J. Junger-Tas en drs,
G. J. Terlouw
Samenwerkingsverband: Deze,
door het WODC gelnitieerde,
studie wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en
onderzoekscentra in een aantal
West- en Oost-Europese landen,
Canada en enkele Amerikaanse
Staten.
Duel: 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
reele omvang, het ontstaan en de
ontwikkelingen van criminaliteit
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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
eventuele problemen omtrent het
meetinstrument, de uitvoering en
de mate van vergelijkbaarheid van
de gegevens. Het meetinstrument,
een vragenlijst, is 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 een aantal 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 basisinstrument kan fungeren, waaraan
deelnemers met enige restricties
eigen items kunnen toevoegen.
Het hoofdonderzoek werd 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:
1993/1994.
Publikatievorm: WODC-rapport,
internationale artikelenbundel.
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36
Beroep op rechtsbijstandsvoorzieningen
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 aan dit onderwerp aandacht
besteed aan dit onderwerp in het
kader van de Enquete Slachtofferschap Misdrijven (1983 en 1987).
Daarover is eveneens in gezamenlijk verband gerapporteerd
(Huls 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. Thans is
overleg gaande met CBS over de
opzet van een gezamenlijke
analyse van het beschikbare
materiaal.
Publikatievorm: Artikel.
Einddatum: Nog niet te voorzien.
37
Specialisatie in de advocatuur
dr. A. Klijn
Doe!: De in juli jl. door de
Tweede Kamer aangenomen Wet
op de Rechtsbijstand brengt
wijziging in de wijze waarop
advocaten deel kunnen nemen
aan de gefinancierde rechtshulp.
Aan die deelname zullen namelijk
voorwaarden worden verbonden
die mede betrekking hebben op de
deskundigheid van de betrokken
advocaat. Achterliggende
overweging daarbij vormt de
gedachte dat doelmatigheid en
kwaliteit het best gewaarborgd
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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 ook door de
wetgeving gerealiseerd zal
worden. Daartoe dient inzicht
verkregen te worden in de feitelijke praktijkuitoefening (en de
specialisatie daarin), en de wijze
waarop voorgestelde inschrijvingsvoorwaarden het gedrag van
advocaten zullen beInvloeden.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
twee delen: een verkennende fase
gevolgd door het hoofdonderzoek. De verkennende fase
omvat twee onderdelen: enerzijds
ecn analyse van het verdelingspatroon van de gefinancierde
rechtshulp (via het IRIS-registratiebestand), anderzijds een interviewronde met een beperkt aantal
(ongeveer 20) sleutelfiguren. Het
hoofdonderzoek zal bestaan uit
een enquete onder een aselecte
steekproef uit de balie.
Einddatum: Over de verkennende
studies is reeds gerapporteerd aan
de begeleidingscommissie. De
uitvoering van het hoofdonderzoek staat gepland voor het
najaar van 1993. De eindrapportage daarvan zal medio 1994
beschikbaar zijn.
Publikatievorm: WODC-rapport.
38
Heenzendingen
dr. M. M. Kammer
Doe!: Eind maart 1993 bereikte
het WODC het verzoek om een
onderzoek in te stellen dat moest
resulteren in een kwalitatief
inzicht in de heenzending van
verdachten die, op grond van de
aard en zwaarte van het misdrijf
waarvan ze verdacht werden, in
aanmerking kwamen voor
voorlopige hechtenis en voor wie
inderdaad voorlopige hechtenis
gevorderd was. Een dergelijk
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onderzoek zou moeten plaatsvinden in een periode van
maximaal twee maanden,
gerekend vanaf 1 april 1993. De
rapportage diende plaats te
vinden aan de departementsraad
en aan de vergadering van procureurs-generaal.
Opzet: In vier arrondissementen
zijn gegevens verzameld met
betrekking tot zoveel mogelijk
zaken waarin tussen 1 april en 28
mei 1993 een verdachte was
voorgeleid aan de officier van
justitie, teneinde deze een
beslissing te laten nemen over het
al dan niet instellen van een
vordering bewaring. Tevens is
door middel van gesprekken met
de meest betrokken officieren van
justitie en parketmedewerkers een
inzicht verkregen in de gehanteerde criteria voor het nemen van
een ffieenzendbeslissing' en de
feitelijke gang van zaken. In de
rapportage worden de zaken
waarin is heengezonden afgezet
tegen de zaken waarin de
voorlopige hechtenis is gecontinueerd of om andere reden dan
plaatsgebrek geeindigd.
Lint/datum: Najaar 1993.
Publikatievortn: WODC-rapport.
39
Experimentele vuurwapenbureaus
drs. NI. Kruissink
Aanleiding: Schietpztrtijen, doden
en gewonden als gevolg van
(illegaal) vuurwapengebruik
vertonen al jaren een stijgende lijn
terwfil de aantallen in beslag
genomen wapens en aangehouden
verdachten een dalende trend
laten zien. De wijze waarop
politic en justitie de vuurwapencriminaliteit bestrijden, is enkele
jaren geleden door het WODC
onderzocht (zie WODC-rapport
113) in opdracht van de
Recherche Advies Commissie
(RAC). Uit dat onderzoek bleek
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dat de inspanningen van politie
en justitie op dit vlak duidelijk te
wensen over laten. Mede op
grond van het WODC-onderzoek
heeft de RAC in november 1991
aan de minister van Justitie
geadviseerd in het nieuwe politiebestel op regionaal niveau
`vuurwapenbureaus' op te richten.
Die bureaus zouden zowel de
controle op het legale bezit als
coordinatie en ondersteuning bij
de opsporing van illegale activiteiten (gebruik en handel) op
vuurwapengebied tot taak krijgen.
In het najaar van 1993 gaan in de
politie-regio's Rijnmond en
Gelderland-Midden dergelijke
`vuurwapenbureaus' van start.
Het betreft een experiment voor
de duur van ongeveer een jaar.
Het WODC verricht een
evaluatie-onderzoek naar de
vuurwapenbureaus.
Doe!: Het onderzoek moet
uitwijzen welke resultaten de
bureaus boeken bij zowel de
bestrijding van het illegale bezit
en gebruik, als bij de controle op
het legale vuurwapenbezit. Tevens
moet het onderzoek zicht geven
op de organisatie en werkwijze
van de vuurwapenbureaus in de
praktijk.
Opzet: De twee experimentele
regio's worden vergeleken met
twee regio's waar geen extra
activiteiten op het vuurwapengebied plaatsvinden. Resultaten
worden afgemeten aan cijfermateriaal over o.a. aantallen in beslag
genomen schietwapens en aangehouden verdachten. Wat betreft
de organisatie en werkwijze van
de vuurwapenbureaus in de
praktijk wordt gekeken naar o.a.
personele en financiele inzet,
ontplooide activiteiten, aantal en
aard van de verzoeken om ondersteuning vanuit de regio's en
eventuele knelpunten. Overwogen
wordt om aan deze proces- en
effectevaluatie van de vuurwapen-
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bureaus een uitbreiding te geven,
teneinde meer zicht te krijgen op
de achtergronden van de
bezitters/gebruikers en de
herkomst van wapens.
Waarschijnlijk worden daartoe
interviews onder 50 a 100
verdachte en/of gedetineerde
`daders' afgenomen.
Einddatum: December 1994.
Publikatievorm: WODC-rapport
en artikelen.
40
Onderzoek bedrijfsinbraken
drs. M. Kruissink en drs. R.B. P.
Hesseling
Doe!: Door de motieven, achtergronden en in het bijzonder de
werkwijzen van inbrekers in
bedrijfsvestigingen in kaart te
brengen, wordt getracht gegevens
te verzamelen die van nut zijn bij
het opzetten van effectieve
preventieprojecten. Tevens wordt
nagegaan in hoeverre bedrijfsinbrekers op de genoemde aspecten
afwijken van woninginbrekers.
Het project is een vervolg op een
eerder onderzoek onder woninginbrekers in opdracht van de
Directie Criminaliteitspreventie
van het ministerie van Justitie.
Opzet: Het onderzoek is beperkt
tot industriele bedrijven, de
bouwnijverheid, de transportsector en de groothandel. In een
kwantitatief deel worden duizend
bedrijfsinbraken geanalyseerd aan
de hand van diverse gegevens bij
politie en de desbetreffende
bedrijven. In een meer kwalitatief
deel zullen ongeveer honderd
woninginbrekers genterviewd
worden om hun werkwijzen en
dergelijke aan de weet te komen.
Einddatum: November 1994.
Publikatievorm: Rapporten en
eventueel artikelen.
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onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
Indicatorea voor politicprestaties nader bestudcerd.
drs. M. Kruissink en drs. G.J.
Terlow
Dock Het doel van dit onderzoek
is de ontwikkeling van een stelsel
van indicatoren voor politieprestaties. Daarmee wordt beoogd
de beide politieministeries, het
0.M., het bestuur en de politic
periodiek te voorzien van beheersen beleidsinformatie die kan
bijdragen tot de ontwikkeling,
bijstelling en evaluatie van de
politiezorg.
Opzet: De voor de indicatoren
benodigde gegevens zullen vrijwel
volledig uit reeds bestaande
databronnen komen. De belangrijkste bronnen zijn de politiestatistiek van het CBS, de
Politiemonitor (regionale bevolkingsonderzoeken), alsmede door
de politic bijgehouden registraties
zoals bij voorbeeld meldkamersystcmen.
Einddatton: Onbekend.
Publikaties: Over dit onderzoek is
inmiddels een WODC-rapport
gepubliceerd (CJ. Wiebrens,
M. Kruissink en G.J. Terlouw,
Vergelijken van politiepresta ties.
Aanzet tot de ontwikkeling van een
output/effectrapportage van de
politic, 1992, WODC K21).
Tevens zijn over dit onderzoek
diverse congresbijdragen
verschenen, alsmede artikelen in
het Algerncen politieblad en het
Tijdsehrift your criminologie.
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Toepassing voorlopige hechtenis
jeugdigen
dr. P. H. van der Latin
Duel: 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
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Opzet: Dossieronderzoek en
aanvullende interviews met
betrokken justitiele autoriteiten
over procedures en overwegingen.
Einddatton: 1993.
Publikatievorm: Rapport.
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Ervaringsleren
dr. P. H. l'a/7 der Loan, drs. E. C.
Spoons en drs. C. Verwers
Duel: 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
bestaandc projecten in binnen- en
buitenland, wordt door middel
van literatuuronderzoek een
overzicht gegeven van de verschillende soorten projecten die onder
de noemer ervaringsleren vallen.
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
Jeugdbeschenning 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.
Voor de - zeal- beperkte evaluatie van de aanpak van een
tweetal projecten geldt dat in de
vorm van twee notities, in najaar
1993 en voorjaar 1994, wordt
gerapporteerd.
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Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
44
Onderzoek recidive ex-terbeschikkinggestelden

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, werkwijzen en methodieken werken gezinsvoogden? In
hoeverre wordt het gestelde doel
volgens hen bereikt?
Opzet: Empirisch onderzoek;
interviews met gezinsvoogden.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Eindrapport.

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
46
ontslagen. De aard en frequentie
Evaluatie Plukze'-wetgeving
van deze recidive en de daarop
mr. drs. J.M. Nelen, drs. R.F.
volgende justitiele reacties zullen
Kouwenberg en R. Aidala
in kaart worden gebracht. In een
Doe: Sinds 1 maart 1993 is
volgende fase wordt meer kwalinieuwe wetgeving van kracht
tatief de aard, toedracht en
waarmee de mogelijkheden zijn
omstandigheden van ernstige
verruimd om wederrechtelijk
(gewelds)recidive bestudeerd.
verkregen voordeel af te romen.
Hiertoe zal gebruik worden
Het doel van het onderzoek is in
gemaakt van persoons- en
de eerste plaats te achterhalen op
zaakdossiers bij de betreffende
welke wijze de Plukze-wetgeving
delicten. Getracht zal worden
inzicht te krijgen in de factoren en op arrondissementsniveau is
gemplementeerd. Daarnaast dient
condities die van belang zijn
te worden vastgesteld of de
geweest bij het opnieuw plegen
nieuwe wetgeving beantwoordt
van een ernstig delict.
aan de doelstellingen en verwachEinddatum: Begin 1994.
tingen.
Opzet: Het onderzoek valt uiteen
45
in drie stadia. Eerste fase:
De uitvoering van de ondertoeTeneinde meer zicht te krijgen op
zichtstelling
de wijze waarop de plukzeN.M. Mertens, lic. en drs.
wetgeving op arrondissementsC. Verwers
niveau is gemplementeerd, wordt
Doe: De gezinsvoogdij-instelop alle parketten, Bureaus
lingen zijn verantwoordelijk voor
Financiele Ondersteuning (BFO's)
de uitvoering van de door de
en rechtbanken een standaardvrakinderrechter uitgesproken
genlijst uitgezet. In deze vragenmaatregel van ondertoezichtlijst wordt de organisatie op een
stelling. Onderzocht wordt met
aantal kernpunten nagelopen.
welke doelstellingen de gezinsDaarnaast vindt in twee regio's
voogden werken en hoe ze
(Gelderland-midden en
daadwerkelijk uitvoering geven
Amsterdam-Amstelland) een
aan de maatregel. Tevens wordt
(kwalitatieve) nulmeting plaats.
nagegaan in hoeverre de vooropTweede fase: Op alle arrondissegestelde doelen bereikt zijn bij
beeindiging van de ondertoezicht- mentsparketten, BFO's en rechtbanken zal begin 1995 wederom
stelling.
Probleemstelling: Wat beoogt men een gestandaardiseerde vragenlijst
worden uitgezet om zicht te
met de ots-maatregel te bereiken,
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krijgen op de veranderingen in
organisatiestructuur en werkwijze
als gevolg van de Plukzewetgeving. De belangrijkste vraag
in deze rase behelst echter de
hoeveelheid wederrechtelijk
verkregen voordeel die met
behulp van de nieuwe wetgeving
kan worden afgeroomd. In
aanvulling op de hierboven
geschetste kwantitatieve deelstudie
zal in de twee bovengenoemde
regio's door middel van kwalitatief onderzoek dieper worden
ingegaan op de wijze waarop aan
de Plukze-wetgeving in de
praktijk wordt vonngegeven.
Derde fase: Overeenkomstig de
wens van de regering om het
functioneren van de nieuwe
wetgeving over een periode van
vijf jaren na inwerkingtreding te
evalueren zal in 1998 het
onderzoek detinitief worden
afgerond. De 'kinderziektes',
gepaard gaande aan de invoering
van de Plukze-wetgeving, zullen
naar verwachting na voornoemde
periode verdwenen zijn, zodat het
beeld dat de eindevaluatie te zien
zal geven waarschijnlijk het meest
zuivere is. Teneinde de ontwikkelingen in de Plukze-praktijk weer
te kunnen geven, worden de
onderzoekswerkzaamheden uit de
tweede fase goeddeels herhaald.
Einddatunz: 1998.
Publikatievorm: Rapporten.
47
Rationele keuze als basis voor
gedragsbeineloeding

drs. W. Polder
Doe!: Het verder ontwikkelen van
een rationele-keuze-model ten
behoeve van onderzoek naar de
beinvloeding van gedrag. Bij
eerder onderzoek (zie1V7, 1991,
nr. 54) is een keuzemodel gehanteerd dat meer toepassingsmogelijkheden 1ijkt te hebben. De
bruikbaarheid zal worden onderzocht bij het analyseren van
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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 beinvloeding van gedrag.
Het onderzoek zal een samenwerkingsverband zijn met ander
WODC-onderzoek dat betrekking
heeft op de beInvloeding van
gedrag. Er is nog niet besloten
welk onderzoek dit zal zijn.
Opzet: De prioriteit van het
onderzoek zal in de loop van
1993 opnieuw worden bezien.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Via rapportage
van ander onderzoek;
eindrapport.
48
Wendingen in de levensloop
Titel WODC-onderdeel
(deelproject 4): regeloverschrijdend gedrag en levensloop

dr. C.J.C. Rutenfrans en drs.
G. J. Terlouw
Samenwerkingsverbanth Het
project Wendingen in de levensloop
(WIL) is geinitieerd vanuit de
vakgroep Ontwikkeling en
Socialisatie van de faculteit der
Sociale Wetenschappen van de
RU Utrecht.
Doe!: Het WIL-project is een
onderdeel van het VF-programma
Jongeren, intergenerationele
overdracht en levensloop. Het
bestaat uit een longitudinaal
onderzoek naar de ontwikkelingen die zich in de jaren
negentig voordoen in de
levensloop van jongeren.
Nagegaan wordt onder meer wat
de effecten zijn van significante
gebeurtenissen (life events) op het
gedrag en de relaties van de
jongeren. Het WIL-project
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bestaat uit vijf deelprojecten:
emancipatie, onderwijs en arbeid
(deelproject 1); 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,
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 3000 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.
Einddatum eerste onderzoeksgolf
WIL-project: 1991.
Eincklatum WIL-project als geheel:
1998.
Publikaties: WODC-rapporten en
publikaties in samenwerking met
de vakgroep Ontwikkeling en
Socialisatie van de
Rijksuniversiteit Utrecht. Een
WODC-rapport over de resultaten van het eerste meetmoment
is gepland voor eind 1993.
49
Dienstverlening meerderjarigen
drs. E.C. Spaans
Doe/: Verschaffen van inzicht in
de toepassing van de `straf van
onbetaalde arbeid ten algemenen
nutte' en in de mate en aard van
recidive onder dienstverleners.
Probleemstelling: Aan de hand

WODC

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 bij
voorbeeld 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. kortgestraften?
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: (Tussen)rapportage
met data uit het recidiveonderzoek verschijnt najaar 1993.
Eindrapportage 1994.
Publikatievorm: WODC-rapport
en artikelen.
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Evaluatie resocialisatieproject
Norgerhaven

drs. B. Wartna
Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de
Individuele Begeleiding Afdeling
van een penitentiaire inrichting,
komen gezien bun 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) wil 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.
Publikatierornr WODC-rapport.
51
Evaluatie RETour-project
Helmond

des. B. Wartna
Aanleiding.. In het najaar van
1992 ging in Helmond het
RETour-project van start. Jongvolwassen gedetineerden kunnen
het laatste 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
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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
bun 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.
Einddatunv Najaar 1994.
Publikatievorm: WODC-rapport.
52
Evaluatie Vakopleidingen HvB
Havenstraat

des. B. Wartna en R. A idala
Aanleiding: In HvB Havenstraat
is men bezig een reeks van vakopleidingen met baangarantie op te
zetten voor betrekkelijk jonge
gedetineerden. De eerste hiervan
is het zgn. Junior Roustaboutproject. Na een korte maar intensieve opleiding gedurende de
laatste fase van de detentie,
worden 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.
Einddatunr Niel bekend.
Publikatievorm: WODC-rapport.
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Probleemstelling: De laatste jaren
Evaluatie deconcentratieheeft justitie zich ingezet voor een
operatie Nederlands gevangenis- betere opvang van slachtoffers
wezen
van misdrijven. Kerntaken zijn
drs. B. Wartnu, M. Brouwers en slachtoffers op de hoogte te
R. Aidala m.m.v. drs.
houden van het verloop van hun
M. Grapendaal
zaak en meer aandacht te
Aanleiding: Deconcentratie houdt besteden aan schadevergoeding
in dat er een aantal taken en
voor slachtoffers. De effecten van
bevoegdheden zijn overgeheveld
dit beleid voor de houding en het
van het centrale niveau (het
gedrag van slachtoffers t.a.v.
departement) naar het lokale
justitie zijn grotendeels nog
niveau (de penitentiaire inrichonbekend. Een evaluatie van dit
tingen). Met deze operatie hoopt
beleid dient inzicht te verschaffen
men de bedrijfsvoering binnen de in deze effecten.
gehele organisatie te verbeteren.
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de
Doe!: Vaststellen of de
effecten van een correcte
doelstelling van de operatie wordt bejegening van slachtoffers door
gehaald. De gevolgen van deconde politie en het O.M. op de
centratie zullen worden nagegaan houding van slachtoffers t.a.v.
zowel in kwantitatieve zin, als in
justitie en het plegen van
termen van organisatieverancrimineel gedrag.
dering en effecten op werk- en
Opzet: Door middel van interleefklimaat in de inrichtingen.
views zullen gegevens worden
Opzet: Rendementstudies, twee
verzameld over de bejegening van
interviewronden onder functiona- slachtoffers door politie en
rissen zowel op centraal als lokaal justitie. Interviews worden twee
niveau, alsmede het herhaald
maal afgenomen: direct nadat de
afnemen van standaardvragenzaak bij het parket is binnengelijsten onder PIW'ers en gedetikomen en vervolgens zes
neerden.
maanden later. In het bijzonder
Einddatum: 1994.
zal gebruik worden gemaakt van
Publikutievorm:
de unieke situatie die door de Wet
Tussenrapportages, eindrapTerwee wordt gecrederd, namelijk
portage, WODC-rapport.
dat er twee proefarrondissementen zijn waarin de
54
slachtofferzorg wordt geoptimaliSlachtoffers en het strafrechseerd. In deze arrondissementen
telijk systeem; een onderzoek
zullen de voor- en nametingen
naar de bejegening van
plaatsvinden. Tevens zullen arronslachtoffers en het effect daarvan dissementen waarin de Wet
op hun attitude en gedrag
Terwee nog niet van toepassing is
drs. J.M. Wemmers
als controlegroep dienen. Naast
Samenwerkingsverbund: Het
interviews zal ook een dossierononderzoek maakt deel uit van een derzoek plaatsvinden in de zaken
groter project waarin ook de
van slachtoffers die aan beide
(extern uit te voeren) evaluatie
interviewrondes hebben deelgevan de Wet Terwee een plaats
nomen. De bedoeling hiervan is
heeft gevonden. De onderzoeker
om objectieve gegevens te verzafungeert in dit onderzoeksproject
melen over datgene wat politie en
als co-projectleider.
justitie voor het slachtoffer
Promotor: dr. J.J.M. van Dijk en hebben gedaan.
dr. H. Steensma (co-promotor).
Einddatum: Medio 1994.
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Publikatievorm: Interimrapport:
oktober 1993, eindrapport: medio
1994. Dissertatie.

zoeken die het WODC eerder
heeft uitgevoerd: 1) het onderzoek
naar de recidive van in 1966 en
1977 veroordeelden wegens
55
misdrijf; 2) het onderzoek
Strafzaken en chicle zaken in
loopbaandelinquenten in
hoger beroep
Nederland' (criminal careers in
dr. C. van der Werff en Di. W.
the Netherlands). Het doe van I)
Doeter-Schamhardt
is: inzicht te verschaffen in de
Doel/probleemstelling: In het
recidive-cijfers van veroordeelden
kader van de herziening van de
en niet-vervolgden (beleidssepots),
rechterlijke organisatie is de
onderverdeeld naar kenmerken als
regering voornemens de huidige
geslacht, leeftijd, aard delict van
1989, wijze van afdoening en
kantongerechten en rechtbanken
te integreren tot een gerecht van
opgelegde straf. Daarnaast wordt
ecrste aanleg, de zgn. 'rechtbank- nagegaan of de recidive-cijfers
nieuwe-stijf. Hiervoor is een
wederom zijn toegenomen of niet.
Het doe! van 2) is: meer inzicht te
wetsvoorstel in voorbereiding.
Met het oog op dit wetsvoorstel is verschaffen in het verloop en de
het WODC op verzoek van het
aard van de misdrijven die zijn
Directoraat-Generaal Wetgeving
gepleegd door de delinquenten in
en het Directoraat-Generaal
de onderzoekgroep.
Rechtspleging van het Ministerie
Opser: Het onderzoek wordt
van Justitie een onderzoek
uitgevoerd bij een steekproef van
gestart. Doel van het onderzoek is in 1989 afgedane misdrijfzaken
inzicht te verschaffen in het
(veroordelingen en beleidssepots).
functioneren van het hoger
De gegevens over de recidive
bcroep in strafzaken en civiele
worden ontleend aan de
zaken onder de huidige wet.
uittreksels uit het Algemeen
Onderzoeksopzet: In de eerste
Documentatieregister van de
plaats wordt gebruik gemaakt van Justitiele Documentatiedienst.
gegevens die zijn verzameld door
Nagegaan worth hoeveel nieuwe
het CBS en het Ministerie van
strafzaken binnen zes jaar na
Justitie (DOR). Waar mogelijk
inschrijving van de uitgangszaak
worden computerbestanden
van 1989 zijn ingeschreven bij het
geraadpleegd, zoals COMPAS.
parket van de officier van justitie.
Daarnaast worden vier dossieron- Voor het eerste onderzoek
derzoeken verricht, twee bij de
worden recidive-percentages
'kantongerechtsappellen en twee
berekend. In het tweede
bij de 'horzaken'.
onderzoek zal gebruik worden
Einddatum: 1993.
gemaakt van 'survival' analyse en
Publikatievorm: WODC-rapport.
tijdsreeksanalyse.
Elm/datum: ad 1: 1996. ad 2:
56
1997.
Recidive 1989
Publikatievm -m: WODCdr. C. van der Werff en B.J.W.
rapporten, artikelen.
Dories'-Schamharch
Samenwerkingsverband: mw. C. R.
Block, Ph.D.. Criminal Justice
Information Authority - Chicago,
V.S. van Amerika.
Doel/probleemstelling: Het betreft
een replicatie van twee onder-
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Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Afgesloten onderzoek
57
Geschilbeslechters (Interactie
advocaat-client)
mr. M. Berends
Groningen, Wolters-Noordhoff
B.V., 1993
Zie JV 7, 1989, nr. 276
58
Watjes en ratjes
H. Ferwerda
Groningen, Wolters-Noordhoff
By., 1992
Zie JV 7, 1991, nr. 82
59
Buitenlandse wetgeving erfrecht
mr. E. N. Frohn
Den Haag, Internationaal
Juridisch Instituut, 1992
Een kort onderzoek naar de
buitenlandse wetgeving op het
gebied van het erfrecht naar
aanleiding van enkele vragen van
de Vaste Commissie voor Justitie
van de Tweede Kamer ten
behoeve van beantwoording van
deze vragen in de Memorie van
Antwoord 1992. De vragen
waren: wat is de rechtspositie van
de langstlevende echtgenoot en
zijn verhouding tot de kinderen
van de eerststervende echtgenoot;
hoe functioneren deze regels in de
praktijk; hoe ziet het huwelijksvermogensrecht er in hoofdlijnen
uit; heeft de echtgenoot recht op
een legitieme portie en op welke
grond; zijn er binnen afzienbare
tijd wijzigingen op bovenstaande
gebieden te verwachten?
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
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60
Uw rechtsorde is de onze niet!?
drs. G.H.C. van Gils en drs.
P.J.H.M. van Montfort
Den Haag, Centrale Directie
Wetenschapsbeleid en
Ontwikkeling, 1993
Een evaluatie (uitgevoerd door
BeleidsOnderzoek- en Advies
(BOA)) van bestuurlijke keuzes en
gebeurtenissen rondom de
ontruiming van het WoltersNoordhoff complex in Groningen.
Uw rechtsorde is de onze niet!
betreft een leuze van de
`autonomen' in de kraakbeweging
en is, geformuleerd als vraag,
feitelijk de kern van de analyse.
In hoeverre is de rechtsorde door
middel van haar wettelijk en
bestuurlijk instrumentarium te
waarborgen tegen vormen van
groepsgeweld zoals die zich bij de
ontruiming van het WNC
voordeden?
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
61
De justitiele handhaving van de
Arbeidsomstandighedenwet
drs. A. Goudswaard
Amsterdam, Hugo Sinzheimer
Instituut, 1993
Zie JV 7, 1992, nr. 105
62
Fragmentatie: nationaal, internationaal (Scenario-onderzoek
Justitie en Politie)
A.B. Hoogenboom en U.
Rosenthal
Leiden, Rijksuniversiteit,
Vakgroep Bestuurskunde, 1993
Diverse maatschappelijke veranderingen hebben een toename van
het aantal publieke organisaties
en bureaus bewerkstelligd die zich
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met justitiele en pothiele zaken
bezighouden. In het onderzoek
kwamen aspecten als differentiatie, fragmentatie, verzelfstandiging, netwerkvorming en internationaliscring aan de orde.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
63
Deelonderzoek privaatrechtelijke
afdoening van vorderingen
betreffende algemene produktveiligheid

Jeurissen en M. van
Delft-Baas
Utrecht, Universiteit Utrecht,
Molengraaff lnstituut voor
Privaatrecht, 1993
Vraag: hoe kan het privaatrecht
bij de handhaving van produktveiligheidsbepalingen naast of in
plaats van het strafrecht een
functie vervullen? Aanleiding tot
deze vraag was het verschijnen
van een Algemene Produkt
Veiligheidsbepaling van de EG.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
64
Budgettaire consequenties van
leefvormen

drs. A.A.M. de Kemp en drs.
P.H.J. Vrancken
Den Haag, Instituut voor
Onderzoek en Overheidsuitgaven,
1993
Een onderzoek naar de budgettaire consequenties van de
voorstellen van de Commissie
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over een vrijwillige
publieke registratie van
ongehuwde partners. Invoering
van vrijwillige leefregistraties kan
belangrijke gevolgen hebben voor
de sociale zekerheid, de belastingen, de individuele huursubsidie en de studiefinanciering. Bij
de bepaling van rechten en
plichten wordt dan de feitelijke
leefsituatie niet !anger maat-
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gevend, zoals nu het geval is,
maar de registratie.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
65
Fries in het rechtsverkeer

drs. P.M. de Klaver
Leeuwarden, Fryske Akademy,
1992
Zie JV 7, 1991, fir. 88
66
Evaluatic Militair Straf- en
Tuchtrecht

Ministerie van Just/tie, Centrale
Directie Wetenschapsbeleid en
Ontwikkeling, Research roar
Beleid, Ministerie van Defensie,
Aft/cling Bestuurs-, Straf- en
Tuchtrecht
Den Haag, Ministerie van
Defensie, 1993
Zie JV 7, 1992, nr. Ill
67
De bekennende verdachte
mr. C. F. Mulder en prof my,

P.J.P. Tak
Nijmegen, Katholieke
Universiteit, 1992
Een rechtsvergelijkend onderzoek
in het Deense en Noorse (straf-)
procesrecht naar de wettelijke
regelingen en de praktijk rond een
vereenvoudigde procedure in
strafzaken voor bekennende
vcrdachten van misdrijven.
Centrale vraag in het onderzoek
was in hoeverre Cr sprake is van
negatieve effecten van zo'n
verkorte procedure: zijn er
aanwijzingen dat daarmee het
wettelijk systeem van de strafvordering (verder) wordt uitgehold,
dat de rechtsbescherming terugloopt en dat de rollen van alle
partijen in het strafproces fundamentele wijzigingen ondergaan die
met cen gocde strafrechtspleging
niet zijn te verenigen?
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
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68
De algemene wet gaat voor de
bijzondere wet
prof mr. H.J. de Ru
Den Haag, Centrale Directie
Wetenschapsbeleid en
Ontwikkeling/Stafafdeling
Algemeen Wetgevingsbeleid, 1993
Vraag: Zou in het wetgevingsbeleid meer gebruik gemaakt
kunnen worden van globale
normen? De stelling die aan het
onderzoek ten grondslag lag was,
dat een wetgevingsbeleid dat
aansluiting zoekt bij de algemene
normen die in de rechtsvinding
zijn ontwikkeld, in de huidige
wettenstaat per definitie deregulerend is. In concreto houdt dit
in, dat de open normen van het
algemene privaatrecht, strafrecht
en bestuursrecht richtinggevend,
zo niet doorslaggevend horen te
zijn voor het wetgevingsbeleid.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
69
De bescherming van de uitgeefprestatie
mr. W.J. Soetenhorst
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1993
Zie JV 7, 1991, nr. 75
70
Jurisprudentie Hoge Raad
inzake vormverzuimen
mr. E. F. Stamhuis
Groningen, Rijksuniversiteit,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
1992
Zie JV 7, 1992, nr. 112
71
Het effect van handhavingsactiviteiten op rijsnelheid op
autosnelwegen. Deel 2:
Eindrapportage, optimalisatie
van toezicht
D. de Waard, J.C.M. Soder en
A.J. Rooijers
Groningen, Verkeerskundig
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Studiecentrum Rijksuniversiteit,
1992
Zie JV 7, 1992, nr. 114
Lopend onderzoek
72
Gebruik van delictscenario's in
de behandeling van seksuele
delinquenten
drs. D. J. van Beek
Supervisie: dr. F. Derks.
Doe!: Het onderzoek moet de
bruikbaarheid van scenario's
bepalen. Een en ander moet
leiden tot een gevalideerde en
overdraagbare procedure om het
delictscenario toe te passen.
Opzet: Ontwikkeling van een
draaiboek voor het opstellen van
delictscenario's die bruikbaar zijn
bij het diagnostiseren, behandelen
en motiveren van seksuele delinquenten.
Einddatum: Juli 1997.
73
Politiele samenwerking in de
Schengenlanden (praktijk)
mr. LA. C. Bevers en CM.
Joubert
Supervisie: prof. mr . T.M.
Schalken.
Doe!: Vervolgonderzoek naar
aanleiding van de afgeronde
vergelijkende bestudering van het
politierecht van Nederland,
Belgie, Luxemburg, Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk
(de oorspronkelijke partners in
het Akkoord van Schengen), met
speciale aandacht voor de rechtsvormende en rechtspolitieke
implicaties van de geplande intensivering van de politiele samenwerking. Het vervolgonderzoek
zal de praktijk van de politie in
de verschillende landen vergelijkend onderzoeken en aandacht
besteden aan de implicaties van
de praktijkverschillen voor de
politiele samenwerking.
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Opzen In dit tweede deel ligt de
nadruk op de analyse van de
verschillen tussen de rechtssystemen, in het bijzonder hoe deze
zich in de praktijk uiten. Het
onderzoek is meer empirisch dan
bet eerste deel. Interviews en
stages spelen een belangrijke rol.
Er wordt geprobeerd een relatie te
vinden tussen wetteksten en
praktijk.
Einddatwn: April 1995.

74
Evaluatie richtlijnen voor
opsporing en vervolging van
vrouwenhandel
drs. M. de Boer
Supervisie: mr. dr. L.M. Moerings
en mr. R.H. Haveman.
Doe,': Op verzoek van de procureurs-generaal wordt het effect
onderzocht van de richtlijnen
voor opsporing en vervolging van
vrouwenhandel die op 24 mei
1989 werden vastgesteld. Op basis
van het onderzoek worden
eventueel voorstellen voor
ztanpassingen gedaan.
Opzet: In het onderzoek worden
diverse gegevens verzameld en
geanalyseerd, van politic, justitie
en de Stichting tcgen Vrouwenhandel. Daarnaast wordt een
dossierstudie verricht naar alle
vrouwenhandelzaken die in de
geselecteerde arrondissementen bij
het O.M. zijn aangebracht. Ten
slotte zullen diverse personen
worden geinterviewd die in de
geselecteerde arrondissementen
met de opsporing en vervolging
van vrouwenhandel zijn belast.
Einddatum: Maart 1994.

75
Georganiseerde misdaad in de
horeca
dr. E Boerman
Supervisie: prof dr. H.G. van de
Bunt.
Doe!: In dit onderzoek zal worden
onderzocht of er sprake is van
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concentratievorming in de horeca,
wie de toonaangevende personen
zijn en of deze criminele achtergronden hebben. Zo dit het geval
is. sal verder worden bekeken wat
de overwegingen en bedoelingen
van deze personen zijn, of ze zich
van andere exploitanten onderscheiden en welke belemmeringen
ze ondervinden.
Opzet: Analyse data politic en
justitie.
Einddatum: Februari 1994.

76
De dwang van de tenlastelegging
mr. J. Boksem
Supervisie: 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.

77
Criminaliteit onder Arubaanse
en Antilliaanse jongeren
drs. IA. Dos en drs. J.E v. d.
!Mist
Supervisie: drs. J. de Groot,
onderzoeksbureau OKU.
Doe!: Inzicht verschaffen in de
aard en omvang van de criminaliteit onder Arubaanse en
Antilliaanse jongeren en de
achtergronden van plegers van
delicten.
Opzet: Kwantitatieve analyse van
HKS materiaal van de politic,
gekoppeld aan CBS-bevolkingsgegevens. Dossierstudie naar de
achtergrondkenmerken.
Einddatum: Juli 1993.
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78
Evaluatie Fraude Informatie
Systeem
drs. F. Brouwer, drs. D.
Hoogeveen en prof dr. ir. H. J.
Oppelland
Supervisie: prof. dr. ir . H.J.
Oppelland.
Doe!: In augustus 1991 is in het
arrondissement Rotterdam bij
wijze van experiment het Fraude
Informatiesysteem (FIS) operationeel. Hieraan nemen het O.M.
en de (bijzondere) opsporingsdiensten deel. De belangrijkste
functie van het FIS is de verwijzingsindex, op basis waarvan de
gebruiker kan natrekken bij welke
andere opsporingsinstantie over
een bepaalde fraudezaak meer
informatie is te verkrijgen. Aan de
opzet van het FIS liggen drie
doelstellingen ten grondslag: meer
inzicht in ondernemingsgerelateerde fraude, betere afstemming
tussen de opsporingsdiensten
onderling en met het 0.M., en
meer coordinatie bij de opsporing
van ondernemingsgerelateerde
fraude. In het onderzoek zal
worden onderzocht of het FIS
werkt, of het wordt gebruikt en of
het aan de doelstellingen voldoet.
Opzet: Het onderzoek maakt
gebruik van drie bronnen. Ten
eerste zal op basis van het FIS de
meldings- en gebruiksfrequentie
worden onderzocht. Ten tweede
zal de programmatuur op een
aantal punten worden getoetst.
Ten derde zullen de gebruikers
van het FIS worden geenqueteerd
en geInterviewd.
Einddatum: Oktober 1993.
79
Politiek geweld in Nederland
drs. F.J. Buijs
Supervisie: drs. H. Tromp.
Doe!: Sinds 1970 heeft zich hier te
lande een reeks politieke
aanslagen voorgedaan, waarvan
de treinkapingen in 1975 en 1977
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slechts de meest spectaculaire zijn.
Vat men de term politiek geweld
ruim op en denkt men daarbij
niet enkel aan politiek geweld
tegen personen, maar ook tegen
zaken, dan is zulk geweld
welhaast aan de orde van de dag.
In dit onderzoek wordt de
aandacht uitsluitend gericht op
politiek geweld (of dreiging
daarmee) van inheemse herkomst.
Verder is het van strategische
aard: het wil nagaan welke
omstandigheden in het Nederland
van nu grotere of kleinere
groepen ertoe brengen politiek
geweld toe te passen of te
overwegen dat te doen.
Opzet: Inventarisatie van de
politieke acties in Nederland sinds
1980, waarbij zich bewust instrumenteel gebruik van geweld heeft
voorgedaan; selectie voor nadere
geweldstudies van vier groepen
die zulk geweld hebben toegepast;
analyse van schriftelijke
produkten van en over actievoerders, gesprekken met
aanhangers en andere informanten.
Einddatum: Juli 1993.
80
ABP-strafzaak
prof dr. H.G. van de Bunt
Doe!: De strafzaak tegen een topambtenaar 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 sociaalpolitieke context waarin deze
plaatsvond.
Opzet: Onderzoek proces-verbaal,
recherche-logboek en overige
schriftelijke documenten.
Interviews met de belangrijkste
procesdeelnemers.
Eintidatum: Juli 1993.
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81
Zelfcontrole voor drugsverslaafde gedetineerden
mr. E.A.S.M. Cramer
Supervisie: dr. G.M. Schippers
(Katholieke Universiteit
Nijmegen, Vakgroep klinische
psychologie en persoonlijkheidsleer).
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
bier tegenover dat bekend is dat
een aantal mensen uit die groep
verslaafden in staat mag warden
geacht zich op eigen houtje 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 detentiepenodes niet alleen op een eventuele
behandeling, maar oak op een
mogelijk spontaan herstel zouden
kunnen worden voorbereid. Een
van de middelen waarmee men dit
zou kunnen trachten te bereiken,
is het aan hen verstrekken van
een zelfhulp-instructiepakket.
Opzet: Het onderzoek valt in twee
fasen uiteen. Eerst zal op basis
van een gerichte informatie-verzameling een voorlopige tekst
worden opgesteld en vervolgens
zal deze tekst op zijn bruikbaarheid worden getoetst. Doel
van het langs deze weg te ontwikkelen zelfhulp-instrument is dus:
verspreiding van kennis die een
(gedetineerde) drugverslaafde van
pas zal kunnen komen bij een
poging am op eigen kracht te
gaan ontwennen. Een onderwerp
waaraan in dat bestek zeker
aandacht zal warden besteed, is
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het zelf opstellen en het uitvoeren
van een met de eigen mogelijkheden rekening houdend zelfcontrole-programma.
Einddatum: Juli 1993.

82
Psychische nood bij slachtoffers
van misdrijven
drs. A.J.M. Denkers
Supervisie: Vrije Universiteit
Amsterdam, Vakgroep sociale
psychologie, dr. mr . F.W. Winkel.
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-vietimisatiekenmerken
betreft word de aandacht toegespitst op de volgende psychologische variabelen: stressbestendigheid ('hardiness'), relatief
stabiele attributie-stijlen, tie
sterkte van `rechtvaardige wereldcognities', en het pre-victimisatiestress niveau (de perceptie van het
afgelopen jaar in a.m. emotioneel,
psychisch en financieel opzicht;
'prior negative life events'). Wat
de victimisatiekenmerken betreft
wordt aandacht geschonken aan:
niet-slachtoffers ('baseline');
slachtoffers 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 infonnationeel
opzicht (gepercipieerde sociale
steun), en op de mate waarin in
die behoefte wordt voorzien
(verkregen sociale steun) door de
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sociale omgeving, de politie,
tussen jonge vandalen en jongeren
bureaus voor slachtofferhulp, en
die (ook) bij andere criminele
andere dienstverleners. Binnen het activiteiten zijn betrokken. Door
persoonlijke gesprekken en
criterium wordt onderscheid
gemaakt in: cognitieve reacties
deelnemende ervaring (de onder(zgn. basale cognities, positieve
zoekster is aanwezig bij formele
cognities, specifieke angstgerelacontacten van individuele
teerde cognities); affectieve
jongeren met de verschillende
reacties (angstgevoelens en
instanties en/of justitiele
gevoelens van bezorgdheid over
geledingen) wordt geprobeerd een
criminaliteit, psychisch welbebeschrijving te geven van de
vinden); 'fight-flight-responsen'
leefwereld van de onderzochte
(w.o. extreme beveiliging, extreme jongeren.
verdediging en vermijdingsEinddatum: Juni 1993.
gedrag); preventieve reacties.
Uiteindelijk doel is o.m. om na te
84
gaan welke combinaties van
Organisatie-analyse van de
criteria leiden tot een psycholostrafrechtspleging in Duitsland
gisch verwerkingsproces dat `deprof dr. fur. T Feltes, M.A.
victimisatie'(het zich ontdoen van Doe!: In Nederland wordt steeds
de slachtofferstatus) vergemakkemeer gekeken naar de gehele
strafrechtsketen, in plaats van
lijkt of juist tegengaat. Gebruik
wordt gemaakt van een design
naar de verschillende organisatiewaarin herhaalde metingen van
onderdelen afzonderlijk. In dit
belangrijke criterium-variabelen
onderzoek wordt een beschrijving
en van de gepercipieerde en
gegeven van de structuur van het
verkregen sociale ondersteuning
Duitse strafrechtelijke apparaat.
zijn opgenomen.
Hierna vindt een organisatieEinddatum: Januari 1995.
analyse plaats van de strafrechtsketen, waarbij de loop van zaken
83
door het systeem en de daarop
Beleving van de Halt-afdoening
van invloed zijnde factoren
drs. M. Eggermont
worden bekeken. Doel is te
Doe!: Het verkrijgen van aanbeve- komen tot suggesties voor verbelingen die moeten leiden tot een
tering, die wellicht ook in
adequatere opvang, benadering en Nederland bruikbaar zouden
behandeling van jongeren in de
kunnen zijn.
Halt-afdoening en eventueel in
Opzet: Literatuurstudie, uitzetten
andere vormen van alternatieve
van vragenlijsten bij responsancties, en het genereren van
denten, gesprekken ter plaatse. In
hypothesen voor eventueel
kwaliteitscirkels zal geprobeerd
vervolgonderzoek.
worden de strafrechtelijke
Opzet: Onderzocht wordt hoe
produkten (in Duitsland) te
jonge vandalen de Halt-afdoening verbeteren.
beleven (waarbij inbegrepen de
Einddatum: September 1994.
contacten met politie, Justitie en
Halt-medewerkers), hoe de
85
betekenisgeving van deze jongeren
De betekenis van rechtsvergezich verhoudt tot de vooronderhiking voor de wetgeving
stellingen over de betekenis van
mr. drs. N.A. Florijn
straf die aan de Halt-afdoening
Supervisie: prof. dr. J.H. van
ten grondslag liggen, en of er
Kreveld, Katholieke Universiteit
verschil is in de betekenisgeving
Brabant, Vakgroep Staatsrecht,
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bestuursrecht en bestuurskunde.
Duel: Reeds lang wordt bij de
opstelling van wetten gebruik
gemaakt van buitenlandse
ervaringen, zonder dat men weet
hoe dat precies 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
bcdoeling is om rechtstheoretische
uitgangspunten uiteindelijk te
vertalcn in aanbevelingen voor
het wetgevingsbeleid.
Opzet: Het onderzoek betreft
voornamelijk een literatuurstudie.
Daarnaast worden enkele wetgevingsprojecten bestudeerd waarbij
rechtsvergelijking werd gebruikt.
DIE&latum: Oktober 1993.

86
Onderzoek Ineassoproeedure
Mr. M. Freudenthal
Supervisie: prof mr. P.A.M.
Meijknegt en mr. F. Bruinsma.
Doe!: Het analyseren van de
juridisehe en praktische mogelijkheden die schuldeisers in
Nederland hebben om terzake
van een incassovordering een
executoriale titel te verkrijgen en
om deze titel te realiseren. Met
het resultaat van deze analyse
zullen voorstellen worden
ontwikkeld ter verbetering van de
huidige situatie.
Opzet: Het empirisch onderzoek
naar incassoprocedures heeft
betrekking op de volgende twee
categorieen: de gerechtelijke
procedures (met een cigen
wettelijk geregelde procedure bit
het kantongerecht of de
rechtbank) en de buitengerechtelijke praktijken (waarvoor de wet
geen regelingen omvat). Het
onderzoek is zowel kwantitatief
als kwalitatief van aard. Tevens
vindt er rechtsvergelijkend
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onderzoek plaats door analyse
van wetgeving, rechtspraak en
literatuur in Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk met betrekking tot
de daar geldende mogelijkheden.
In Duitsland en Oostenrijk
bestaat een wettelijke regeling van
incasso (het `Mahnverfahren')
terwij1 Frankrijk een wettelijk
incasso-kort-geding kent.
Einddatum: September 1996.

87
Evaluatic onderzoek experimentele samenwerkingsverbanden in de bestrijding van
sociale zekerheidsfraude
dr. R. C. van Geuns en drs. R. C.
van Waveren
Doe!: Op experimentele basis
wordt in drie arrondissementen
samengewerkt tussen uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid en
het openbaar ministeric. Net
onderzoek, onder supervisie van
de ministeries van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en Justitie is
gericht op evaluatie van deze
samenwerkingsverbanden.
Centraal in het onderzoek staan
de operationele doelen van de
samenwerkingsverbanden: realiseren van cen volledig dekkende
handhaving; ontwikkelen van
modellen voor samenwerking en
signaleren van factoren die van
invloed zijn op het vergroten van
de handhavingsdruk. Strategischc
doelstellingen, zoals bevorderen
van fraude-alertheid bij de
uitvoering en het stimuleren en
activeren van preventicf optreden,
worden meegenomen in het
onderzock.
Opzet: Nul- en eindmeting;
controlemeting; procesevaluatie.
Einddanun: Januari 1995.
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In naam der wet; observatieonderzoek bij stadswachten,
politie-assistenten en toezichthouders in het openbaar vervoer
dr. A.R. Hauber, drs. L. G.
Toornvliet en drs. J.G.A.
Zandbergen
Supervisie: prof. dr. J.J.M. van
Dijk.
Doe!: Wat is de invloed van
modaliteit en intensiteit van
handhavingsinspanningen op het
voorkomen van lichtere vormen
van criminaliteit.
Opzet: Door middel van observatie-onderzoek zullen de
volgende aspecten worden onderzocht bij stadswachten, politieassistenten en toezichthouders in
het openbaar vervoer: het bestuderen van de interactie tussen
justitiabele en toezichthouder; het
bepalen van het onmiddellijke
effect van de interventie van de
toezichthouder; het vaststellen
van het langere-termijn effect;
informatie-verzameling over het
zelfbeeld van de toezichthouder in
het bijzonder met betrekking tot
de inschatting van het effect van
zijn/haar optreden.
Einddatum: September 1993.

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 zich,
naast literatuurstudie, vooral
richten op het napluizen van
archieven.
Einddatum: September 1995.

90
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 persoon89
lijkheidsleer).
Reclassering in Nederland,
Doe!: De toename van het aantal
1823-heden
verslaafden en drugsproblemen
Mr. J. P. Heinrich
(gebruik, smokkel, handel) binnen
Supervisie: prof. dr. A.H.
Nederlandse penitentiaire inrichHuussen (Rijksuniversiteit
tingen heeft geleid tot de ontwikGroningen). Medefinanciers zijn
keling van een afzonderlijk
de Nederlandse Federatie van
penitentiair drugsbeleid.
Reclasseringsinstellingen en de
Drugsvrije afdelingen zijn gericht
Rijksuniversiteit Groningen.
op hulpverlening op lichamelijk
Doe!: Uit vooronderzoek kwam
en geestelijk terrein en zijn
onder andere naar voren dat de
daarnaast bedoeld om een
behandeling van de delinquent
bijdrage te leveren aan de verbegedurende de negentiende en
tering van het detentieklimaat.
twintigste eeuw in Nederland een
Doel van het onderzoek is het
ontwikkeling heeft doorgemaakt.
verschaffen van beleidsondersteuDe reclassering, zo werd duidelijk, nende gegevens over de effecten
heeft daarin een belangrijke rol
van de drugsvrije detentie.
gespeeld. De vraag is alleen: wat
Opzet: Een breed opgezette evalu-
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atiestudie in twee penitentiaire
inrichtingcn, te weten het HvB
Noordsingel te Rotterdam en het
Drugvrije Opvang Centrum
(DOC) De Kruisberg te
Doetinchem. Het onderzoek
omvat drie onderdelen; ten eerste
een organisatiekundige analyse
van beide genocmde inrichtingen,
waarover in 1992 gerapporteerd is
in Mintzberg in de bajes. Eveneens
in 1992 is een vergelijkend
onderzoek naar de werkbelevingen belasting van penitentiair
inrichtingswerkers binnen drugsvrije regimes afgesloten met een
rapportage. Het derde onderdeel
is ecn studie naar de korte- en
lange termijn effecten op gedetineerden van drugsvrije versus niet
drugsvrije detentie.
Einddarum: September 1993.

92
Drugshandel en drugsbestrijding

drs. D.J. Koff en drs. H.
Verbraeck
Supervisie: prof. dr. E.
Lissenberg.
Duel: 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; prijs-/kwaliteitsstudie naar
91
de ontwikkelingen van prijs en
Herziening Rechterlijke
kwaliteit van illegale drugs in
Organisatie
Amsterdam; het volgen van
IVA, Schoordijkinstituut
ontwikkelingen in de Nederlandse
Supervisie: prof. dr. P. Ester en
drugsbestrijding, met name in
prof. mr . P.C.M. van Seters.
Amsterdam. Voorafgaand aan het
Duel: In een drietal fasen worden hoofdonderzoek is een uitgebreide
in de periode 1991-1999 de opzet literatuurstudie verricht en is een
en werkwijze van de rechtspleging statistische analyse uitgevoerd op
grondig herzien. Het totale
gegevens van de hoofdstedelijke
project staat bekend als de
Narcoticabrigade. De gegevens
flerziening Rechterlifke
van het hoofdonderzoek zijn
Organisatie (HRO). De Kamer
voornamelijk kwalitatief van
heeft vcrzocht om een evaluatie
aard. Daarnaast worden via
hiervan. Gezien de complexiteit
veldonderzoek, de prijs-kwaliteitsen de lange duur van de operatic, studie en bij de drugsbestrijders
is het eerste duel om een
kwantitatieve data verzameld, die
evaluatie-programma te ontwikdoor middel van multivariate
kelen.
technieken geanalyseerd zulIen
Opzet: Via informatie- en overleg- worden.
bijeenkomsten met vertegenwoor- Einddatunr Juli 1993.
digers van de projectorganisatie,
gesprekken met actoren in het
93
veld en documentenanalyse wordt
Evaluatie Wet Mulder
cell gedetailleerd plan van
KPMG, Erasmus Universiteit,
onderzoek opgesteld.
B&A, Research vow - Beleid
Einthlatum: Oktober 1993.
Supervisie: Diversen.
Duel: Doe van het onderzoek
van KPMG is de werklastconsequenties bij politic en rechterlijke
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macht in kaart te brengen. In het
onderzoek van de EUR gaat het
om een juridisch deelonderzoek
naar de gang van zaken in en het
succes van het dwangtraject. De
centrale vraagstelling hierbij is de
vraag of van de bepalingen van
de wet Mulder gebruikt wordt
gemaakt overeenkomstig de
bedoelingen van de wetgever en
ook overigens in overeenstemming met het geschreven en
ongeschreven recht. Doel van het
onderzoek van RvB is inzicht te
krijgen in de mate waarin en de
wijze waarop het dwangtraject en
het voorlopige maatregel-traject
functioneert, gelet op de inspanningen die reeds in het verhaaltraject zijn verricht. In het
onderzoek van B&A wordt bezien
in hoeverre de succes-en faalfactoren achter het functioneren van
het projectteam invoering wet
Mulder (binnen de context van de
gehele projectorganisatie) achterhaald kunnen worden. Doel van
dit onderzoek is zicht te krijgen
op de factoren die van belang zijn
voor succesvolle projectmatige
invoering van nieuw beleid en/of
nieuwe wetgeving.
Opzet: In alle deelonderzoeken
wordt literatuuronderzoek
verricht en schriftelijk bronnenmateriaal geraadpleegd.
Bovendien worden interviews
afgenomen bij sleutelfiguren die
bij de uitvoering van de Wet
Mulder betrokken zijn. Tevens
wordt kwantitatieve informatie
verzameld.
Eindclatum: September 1993.
94
Migratiegeschiedenissen, migratiemotieven en toekomstperspectieven bij een aantal allochtone
groepen in Nederland
drs. I. Kulu en drs. I. Esveldt
Supervisie: drs. J.J. Schoorl.
Doe!: Het betreft hier een
onderzoek naar de migratiege-
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schiedenis en de migratiemotieven
van immigranten in Nederland.
Het gaat er daarbij om een beter
inzicht te verkrijgen in de achtergronden van belangrijke internationale migratiestromen naar
Nederland en in de consequenties
daarvan, enerzijds voor de
perspectieven van individuele
migranten en anderzijds voor de
omvang en samenstelling van
potentiele toekomstige migratiestromen. Arbeidsmigratie is
tegenwoordig in de meeste
Westeuropese landen van relatief
gering belang en hetzelfde geldt
voor migratie om studie- of
medische redenen. Gezinshereniging, gezinsvorming en
asielmigratie zijn in de meeste
Westeuropese landen de belangrijkste directe migratiegrond
geworden.
Opzet: Onder in Nederland
wonende personen van allochtone
herkomst (Turken en
Marokkanen) wordt een steekproefonderzoek (retrospectieve
single-round survey) opgezet. Ter
voorkoming van een 'bias' in de
onderzoeksresultaten zullen ook
degenen, die inmiddels de
Nederlandse nationaliteit
verworven hebben in het
onderzoek betrokken worden. Na
het survey-veldwerk zal met een
klein aantal respondenten een
diepgravender gesprek gevoerd
worden.
Eindclatum: December 1994.
95
Betekening van gerechtelijke
mededelingen
M. Lameris
Supervisie: prof. mr . G. Knigge.
Doe: Het onderzoek is gericht op
de vraag of het mogelijk is een
betekeningsregeling te ontwerpen
die in de praktijk hanteerbaar is
en die tevens voldoet aan de eisen
die voortvloeien uit het Europees
Verdrag.

37

Opzet: Rechtsvergelijkende
verkenning van de regelingen die
in andere, bij het Europees
Verdrag betrokken landen gelden,
de jurisprudentiele invulling van
die regeling en het funetioneren
van de rcgeling in de praktijk.
Daarnaast wordt een rechtshistorische beschouwing opgesteld, de
jurisprudentie van de Hoge Raad
m.b.t. de huidige betekenisregeling beschreven en geanalyseerd, vastgesteld in welke
gevallen betekening is voorgeschreven en worden de eisen
onderzocht waaraan een
hanteerbare regeling uit een
oogpunt van administratie en
rechterlijke organisatie moet
voldoen.
Einddatum: Februari 1996
(tussenrapportage in februari
1994).

knelpunten van de onder dat
departement ressorterende wet- en
regelgeving worden geinventariseerd en bezien. Na de inventarisatie zal de Ministerraad worden
gernformeerd mede met het oog
op de richting van de te kiezen
oplossingen van de knelpunten.
Als de inventarisatie zover
gevorderd is dat de knelpunten
die betrekking hebben op de
bovengrenzen zichtbaar zijn, zal
het departement van WVC in
verband met het ouderenbeleid
afzonderlijk worden betrokken bij
het onderzock.
Einddatunr Augustus 1993.
97
Organisatie van het justitiele
apparaat in Europese landen

Inv. D.H. Ladder en ear.
A.P.J.M. Verheek
Supervisie: mm. R.A. Fibbe.
Dock Inzicht in - en daarmee
96
grotere toegankelijkheid van Leeftijdscriteria bij wet- en
regelgeving
organisatie en werkwijze van de
mr. L. Ling
justitiele apparaten van dc landen
waarmee Nederland bet meest
Supervisie: mr. N. van Schelven
en mm. M. Haime.
frequent samenwerkt bij de
bestrijding van zware, georganiDoe!: Uitgangspunt van het
seerde internationale criminaliteit.
onderzoek is dat leeftijd in vele
Opzet: Het rapport zal de vorm
gevallen een objectief en geschikt
criterium is dat in het licht van de krijgen van een gids waarin de
voor de dagelijkse praktijk van
doelstelling van de betreffende
regeling juist de rcchtszekerheid
opsporing, vervolging en
en de rechtsgelijkheid kan dienen. berechting belangrijke gegevens
Aan de hand van het onderzoek
van de betreffende buitenlandse
justitiele apparaten zijn gerangzal mocten blijken in welke
gevallen het hanteren van het
schikt.
leeftijdscriterium een knelpunt
Einddatum: Januari 1994.
kan opleveren dat door middel
van wetgeving moet worden
98
Trajecicontrole
opgelost. Bijzondere aandacht zal
daarbij worden besteed aan de
drs. M. Modde
bovengrcnzen.
Supervisie: drs. J. Fokkema.
Opzet: Het onderzoek zal in het
Doe!: Trajectcontrole is een wijze
normalc kader van de werkzaarn- van snelheidscontrole en
heden worden uitgevoerd door de -beInvloeding, die qua methode in
ministeries van Binnenlandse
essentie bestaat uit het berekencn
van de gemiddeldc snelheid van
Zaken en Justitie. In overleg met
alle vakdepartementen afzonvoertuigen over een bepaalde
afstand, op basis van een afstandderlijk zullen de voornaamste
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en een tijdmeting. In 1991 is de
methoden gericht toegepast
binnen een omvangrijk verkeerstoezichtsproject in NoordHolland. Het onderzoek onder
supervisie van de ministeries van
Verkeer en Waterstaat en Justitie
is er op gericht te Traject
Controle methode te bezien op
mogelijkheden voor een ruimere
toepassing door politiekorpsen in
Nederland.
Opzet: Er zijn vier deelprojecten
te onderscheiden: Een praktijkstudie naar de kosten/batenverhouding van de Traject Controle
methode, afgezet tegen radarcontrole; een deelproject rond het
aanbrengen van technische verbeteringen aan het in NoordHolland toegepaste Traject
Controle Systeem; een deelproject
rond organisatorische- en opleidingsaspecten van Traject
Controle bij politiekorpsen; een
beoordeling van de diverse
juridische aspecten van de Traject
Controle methode.
Einddatum: Maart 1994.
99
Kindermishandeling en Justitie
mr. drs. A.J. van Montfoort
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
(wel of niet een maatregel, etc.)
beInvloeden. 1nventariseren 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 duizend
dossiers van Raden en een groot
aantal meldingen bij de politie.
Daarnaast literatuurstudie, inter-
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views 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.
Eincidatum: Oktober 1993.
100
De toepassing en mogelijkheden
van multidisciplinair persoonlijkheidsonderzoek in het jeugdstrafrecht
F. Moser
Supervisie: Th. Doreleijers,
Juliana Kinderziekenhuis. Vervolg
op het vooronderzoek Jeugdpsychiatrische rapportage pro
Justitia (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 die het multidisciplinaire
persoonlijkheidsonderzoek biedt
om, naast beantwoording van de
meer strafrechtelijke vragen, een
geIndiceerde (ggz-)hulpverlening
op gang te brengen. Meer
specifiek richt het onderzoek zich
op de vraag in hoeverre er sprake
is van psychopathologie onder
jeugdige verdachten, in hoeverre
jeugdige verdachten met psychopathologie verwezen worden voor
een persoonlijkheidsonderzoek en
in hoeverre een gendiceerde
(ggz-)hulpverlening op gang
komt. Afhankelijk van de resultaten en conclusies wil het
onderzoek tot aanbevelingen
komen ten aanzien van het
gebruik van de multidisciplinaire
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rapportage in het jeugdstrafrecht
en de rol van die rapportage bij
het in gang zetten van (ggz-)
hulpverlening, speciaal voor die
jeugdige verdachten bij wie een
vermoeden van psychopathologic
bestaat.
Opzet: In samenwerking met de
Kaden voor de
Kinderbescherming zal een jaarcohort van jeugdige verdachten
die worden voorgeleid in het
arrondissement Den Haag volgens
gestandaardiseerde procedures
uitgebreid multidisciplinair
worden onderzocht. Na afronding
van de strztfrechtelijke procedure
wordt aan de hand van follow-up
interviews nagegaan of er al dan
niet een vorm van geindiceerde
hulpverlening op gang is
gekomen. Sociaal-demografische
en delict-gcrelateerde gegevens
worden tevens gebruikt voor een
vergelijking 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.
101
Drugstoerisme in de grensstreek

des. G. Muller, des. M. Freeman
en J. van Soest
Supervisie: drs. D.J. Korf.
Doe!: Het onderzoek beoogd
inzicht te geven in de aard en de
omvang van het drugstoerisme in
de grensstreken, de factoren die
het drugstoerisme bevorderen en
het beleid dienaangaande.
Opzet: Analyse van beleidsvoornemens en feitelijk functioncren
van maatregelen door
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dossier/literatuurstudic, analyse
data politie en justitie, interviews
met sleutelpersonen, veldobservaties en veldonderzoek onder
drugstoeristen.
Einddatum: September 1993.
102
De parlementaire behandeling
van de formele wet in rechtsvergelijkend perspectief

rd. Nat
mr. drs.
Supervisie: 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 bevoegdhedcn bezitten de parlementen?
Maken zij van deze bevoegdheden
gebruik? Hoe snel werken zij?
Welke is de rol van de vaste en
bijzondere commissies? Wordt
`kapot-amenderen' tegengegaan?
Bestaan er waarborgen voor de
kwaliteit en snelheid van de
wetgeving?
Opzet: Het onderzoek zal worden
gedaan aan de hand van literatuurstudic, vragenlijsten en vraaggesprekken.
Einddatum: Januari 1995.
103
Lex Mulder in uitvoering

me. A. Onneweer
Supervisie: 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 doe' generali-
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seerbare uitspraken te kunnen
doen over de effectiviteit van
handhavingssystemen. Deelvragen
van het onderzoek zijn gericht op
de duidelijkheid die de burger
heeft over het handhavingssysteem en de geloofwaardigheid
van dat systeem in zijn ogen. Het
perspectief van de burger op een
systeem van handhaving staat dus
centraal.
Opzet: Het onderzoek concentreert zich op bestudering van de
handhaving van de parkeerorde in
gemeenten. Het bestaat uit een
voor- en navergelijking in twee
gemeenten; een gemeente die van
het strafrechtelijke systeem
overgaat op het handhavingssysteem van de wet Mulder en een
gemeente die overgaat op gefiscaliseerde afdoening van overtredingen. Achtereenvolgens bestaat
het onderzoek uit een literatuurstudie, case-study bij geselecteerde
gemeenten en enquete-onderzoek
onder automobilisten.
Einddatum: November 1995.

motivatie, ervaringen, verwijzing
en veranderingen in gedrag. Op
basis van de onderzoeksgegevens
kunnen aanbevelingen inzake het
IMC worden geformuleerd.
Opzet: Een cohort van clienten
zal vanaf de intake tot de beeindiging van het programma drie
maanden gevolgd worden.
Daarnaast worden gegevens
verzameld van alle clienten die
vanaf de oprichting in het 1MC
verbleven hebben. Ten slotte
vinden interviews plaats met
functionarissen in het voor- en
natraject van het IMC en met
medewerkers van deze instelling
zelf.
Einddatum: Juli 1993.

105
Informatietechnologie en recht
ing. E. W. Oskamp
Supervisie: prof. H. Franken.
Doe!: Het onderzoek heeft ten
doel de wijze van totstandkoming
van straftoemetingsbeslissingen en
de daarbij gebruikte factoren
zichtbaar te maken alsmede
inzicht te verschaffen in de
104
bestaande en gewenste informatieEvaluatie lntercultureel
verhoudingen (met betrekking tot
Motivatie Centrum
straftoemeting) tussen rechters
drs. M. van Ooyen-Houben
onderling alsmede tussen rechters,
Supervisie: dr. P.I. Spruit,
het O.M. en de advocatuur. De
Nederlands Instituut voor
staatsrechtelijke onafhankelijkheid
Alcohol en Drugs.
van de rechter geldt als
Doe!: Evaluatie van het
Intercultureel Motivatie Centrum
uitgangspunt. Het onderzoek
(IMC). Het IMC, dat onderdeel is heeft tevens als doel de ontwikvan het Jellinekcentrum, verzorgt keling van een adequaat instrumentarium voor de uitwisseling
de klinische opvang binnen het
Amsterdamse straatjunkenvan bedoelde informatie voor te
bereiden.
project. Onderzocht worden het
Einddatum: September 1997.
voor- en natraject van het IMC:
via welke kanalen vindt instroom
en uitstroom plaats en welke
106
criteria worden hierbij gevolgd;
Maatschappelijke context euthanasiebeslissingen
wat is de relatie tot de beoogde
doelgroep; wat is de werkwijze in
dr. R. Pool
het programma en de mate
Supervisie: prof. J. Griffiths
(Rijksuniversiteit Groningen,
waarin de doelstellingen zijn
gerealiseerd; wat zijn de resultaten Vakgroep rechtsfilosofie en rechtssociologie). Het betreft hier de
in termen van drop-out,
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toezegging voor een deelsubsidie.
Doe!: Recentelijk werd in een
overzicht van de maatschappelijke
discussie over euthanasie geconstateerd dat Cr nauwelijks
betrouwbare gegevens
beschikbaar zijn m.b.t. de sociale
context waarbinnen euthanasiebeslissingen genomen worden.
Over de betrokken actoren, de
aard van hun onderlinge relaties,
de aard van de beslissingsstructuren, de heersende normen en
andere voor de beslissingen
relevante omgevingsfactoren is
weinig bekend. Uit de theoretisch
literatuur valt evenwel af te leiden
dat juist deze sociale context van
essentieel belang is voor de beslissingen die worden genomen en in
huge mate bepalend is voor de
sociale werking — de effectiviteit —
van rechtsnormen t.a.v. euthanasic. Het doel van dit onderzoek
is in deze leemte te voorzien.
Opzet: Zoals gezegd gaat het bij
dit onderzoek om het opsporen
van de van belang zijnde
kenmerken van de sociale context
en het verkrijgen van inzicht in de
invloed daarvan op de beslissingsprocessen. Het betreft een
verkenning in de diepte. Dit
laatste vormt in engcre zin
overigens de derde Case van het
onderzoek. Vooraf gaan eerst een
initiele en een systematische
terreinverkenning als onderzoeksfasen. Gebruik wordt gemaakt
van interviews met sleutelfiguren
die beroepshalve bij euthanasie
zijn bctrokken. Bovendien wordt
in deze tweede fase geput uit
bronnen als jaarverslagen, statistieken en dossiers. In de derde
fase wordt in een aantal ziekenhuizen een observatie-studie
verricht en zal bij cen aantal
huisartsen een aantal concrete
gevallen zoveel mogelijk op de
voet gevolgd worden.
Eau/datum: November 1994,
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107
Het vluchtverhaal in de asielprocedure

drs. A. &mit
Dissertatie verwacht begin 1994
Zie JV 7, 1992, nr. 97
108
Beleid en praktijk van de strafvervolging in het Koninkrijk der
Nederlanden

dr. S. van Ruller en prof Inr. S.
Faber
Supervisie: prof. mr . T.M.
Schalken (Vrijc Universiteit
Amsterdam, Instituut voor criminologic en rechtssociologie).
Doe!: Sinds ongeveer 1970 wordt
de Nederlandse samenleving
steeds dringender geconfronteerd
met problemen van criminaliteit
en rechtshandhaving. In historisch
perspectief kunnen wij spreken
van eel toenamc van massaal
gepleegdc, relatief lichte criminaliteit terwifi op het gebied van de
zware criminaliteit een verhoogde
organisatiegraad en internationalisering kan worden geconstateerd. De ontwikkeling van het
strafrecht heeft geen gelfike tred
gehouden met deze groei van
criminaliteitsproblemen.
Daarnaast is de altijd in het strafrecht aanwezige spanning tussen
waarde- en doelorientatie (rechtsbeschenning versus instrumentalisme) in cen nieuwe fase
gekomen. In enkele rapporten
(Samenleving en criminaliteit en
Reclushandhaving) 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. De vraag
luidt welke probleemanalyses en
misdaadbestrijdingsstrategieen er
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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.

straffen in vergelijking met
verschillende Europese landen en
Oostaziatische staten met het doel
tot een effectievere toepassing van
voorwaardelijke straffen bij te
dragen, die een verdere beperking
van de vrijheidsstraf mogelijk
maken.
Opzet: Literatuuronderzoek,
onderzoek naar wetten en interne
richtlijnen in het buitenland,
109
dossieronderzoek bij de rechtWendingen in de levensloop
banken Den Bosch, Den Haag en
(WIL-project)
Leeuwarden, onderzoek naar
dr. C.J.C. Rutenfruns en drs.
reclasseringsprojecten in verband
G.J. Terlouw
met voorwaardelijke straffen.
Samenwerkingsverband: Het WIL- Eincklatum: Juli 1993.
project wordt uitgevoerd op de
vakgroep ontwikkeling en sociali111
satie, Rijksuniversiteit Utrecht.
Effecten van slachtofferschap
Supervisie: prof. dr. W. Meeus
van misdrijven
Doe!: Het WIL-project is een
drs. E.G.M. v. Schie
panelstudie waarin jongeren en
Supervisie: prof. dr. 0. Wiegman,
hun ouders op een groot aantal
vakgroep Psychologie,
levensterreinen (school, beroep,
Universiteit Twente.
primaire relaties, gezinsvorming)
Doe!: Het bestuderen van de
worden gevolgd. Nagegaan wordt percepties van slachtofferschap en
wat de effecten zijn van signifidaderschap om een bijdrage te
leveren aan het ontsluiten van dit
cante gebeurtenissen (life events)
op het gedrag en de relaties van
kennisgebied waarbij bestaande
jongeren. Het WODC participeert theorieen uit de sociale psychoin deelproject IV van het WILlogie en criminologie gentegreerd
project: regeloverschrijdend
worden.
gedrag, criminaliteit en
Opzet: Algemeen publiekssurvey
levensloop. In dit project wordt
om meer inzicht te verkrijgen in
de sociale controletheorie voor
de mate van veiorkomen van en
verklaring van jeugdcriminaliteit
de verbanden tussen de relevante
longitudinaal getoetst.
variabelen in de vraagstelling
Opzet: Empirisch onderzoek; het
onder het Nederlandse publiek;
betreft een panelstudie bij een
longitudinaal quasi-experimenteel
steekproef van circa 3000 respon- onderzoek naar slachtoffers van
denten van 12 t/m 24 jaar en een
misdrijven om op meer gecontrovan hun ouders.
leerde wijze oorzakelijke
Einddatum: Januari 1998.
verbanden tussen slachtofferschap, reacties van politie en
110
justitie op slachtoffers en de
Voorwaardelijke veroordeling
(geneigdheid tot) het begaan van
mr. dr. N.J. Sugel-Grande
overtredingen vast te stellen;
Supervisie: prof. dr. J.J.M. van
quasi-experimenteel onderzoek
Dijk.
naar normovertreders om vast te
Doe!: Onderzoek naar de wettestellen in hoeverre het
lijke regeling en praktische
(waarschijnlijk) begaan hebben
toepassing van voorwaardelijke
van een recente normovertreding
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is terug te voeren op ervaringen
van slachtofferschap van
misdrijven in het verleden.
Einddatunt: Oktober 1995.
112
De criminalistische bewijskracht
van de sorteerproef met de
speurhond

drs. G.A.A. Se/icon
Supervisie: prof. dr. E.R.
Groeneveld (Vakgroep strafrechtelijke vakken afdeling criminalistiek, RU Leiden); prof. dr.
A.D.F. Addink en prof. dr. P.
Sevenster (subfaculteit biologic,
RU Leiden).
Doe!: De sorteerproef wordt
gebruikt om aan de hand van een
door een dader achtergelaten
geurspoor, nit een verzameling
van menselijke geuren een relatie
te leggen tussen het uitgangsgeurspoor en een verdachte. Het
onderzoek heeft tot doel de
grenzen waarbinnen deze proef
met een bepaalde mate van
zekerheid valt uit te voeren, te
bestuderen. Dit moet leiden tot
een conclusie met betrekking tot
de criminalistische bewijskracht
van de sorteerproef, en aanbevelingen over trainingsmethodcn,
opzet en uitvoering van de
sorteerproef.
Opzet: Het onderzoek zal uitgevoerd worden met circa vijftien
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
worden.
Einddatum: Juni 1995.
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113
Gemeenten en de Algemene Wet
Bestuursrecht

SGBO, het Onderzoeks- en
Adviesbureau van de Vereniging
van Nederlanthe Getneenten
Superrisie: mr. drs. J.W. Edinga.
Doe!: De Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB) heeft codificatie, harmonisatie en systematisering van het bestuursrecht tot
doe!. De eerste tranche die op 1
januari 1994 in werking treedt,
gnat hoofdzakelijk over de
totstandkoming van besluiten en
over bezwaar en beroep. Hierdoor
kan met name bij decentrale
overheden als gemeenten nogal
wat veranderen. Om bij de
evaluatie van de AWB over drie
jaar te kunnen bezien in hoeverre
er gevolgen waren voor de
bestuurslast van gemeenten,
wordt voor de invoering door
middel van dit onderzoek een
nulmeting gehouden.
Opzet: Enquete onder alle
Nederlandse gemeenten.
Einddatutn: Augustus 1993,
114
Haalbaarheid AlcoholGeweldsprojecten

Slis en M. de Vries
Supervisie: M. de Vries, CAD
Twente.
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.
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115
Snelheid van straffen
dr. E.F. Stamhuis en dr. J.D.
den Hartog
Supervisie: prof. mr . G. Knigge.
Doe!: Onderzocht wordt of het
recht van (met name) lidstaten
van de Raad van Europa voorzieningen kent, die zich lenen voor
inpassing in het Nederlandse
strafprocesrecht. Het gaat dan
met name om de mogelijkheid
van de 'guilty plea' al dan niet
gecombineerd met de 'plea
bargaining'.
Opzet: Rechtsvergelijkend
onderzoek; literatuurstudie en
bestudering van jurisprudentie,
aangevuld met gesprekken met
buitenlandse contactpersonen.
Einddatum: Juni 1995.

117
International Commercial Crime
Survey (vooronderzoek)
drs. A. van der Veen
Supervisie: drs. H. van Grasstek.
Doe!: Het onderzoek beoogt
omvang en soort kosten van
misdaad voor bedrijven vast te
stellen.
Opzet: Vragenlijsten, veldonderzoek, interviews.
Einddatum: Augustus 1993.

118
Een methodisch model voor het
beleidsproces
drs. J.P.A. van Velzen
Supervisie: prof. dr. M. v.d. Vail,
RISBO, Erasmus Universiteit.
Doe!: lnventarisatie van welke
methoden voor het benutten van
sociaal-wetenschappelijke kennis
bij het vormen van beleid in de
116
Wettelijke regeling inzake de
literatuur voorhanden zijn, en
kroongetuige
vervolgens bezien hoe deze
prof mr. P.J.P. Tak
kunnen worden samengebracht in
Doe!: Onderzoek in een aantal
een methodiek voor de vorming
Europese landen naar de kroonvan beleid. Eindresultaat zal een
getuigeregeling in het strafmethodisch model voor beleids(proces)recht. Wat is de juridische (en organisatie)vernieuwing zijn,
regeling? Wordt de regeling
dat relevant is voor het
toegepast? Zijn de resultaten
momenteel lopende reorganisatiebetrouwbaar? Zijn er praktisch
proces van het politiebestel en de
maatregelen voorzien ter
politiekorpsen.
bescherming van de kroongetuige? Opzet: Uitvoerige literatuurstudie,
Opzet: Het rechtsvergelijkende
op grond waarvan een voorlopig
onderzoek, (literatuurstudie,
methodisch model wordt geconbezoeken en gesprekken) strekt
strueerd. Dit model wordt
aangevuld met praktijkinzichten
zich in eerste instantie uit tot de
uit het veld van de beleidsverBondsrepubliek Duitsland, Italie,
Belgie en Denemarken.
nieuwing in politiekorpsen in de
jaren tachtig.
Einddatum: Augustus 1993.
Einddatum: Juli 1993.
119
Wetgeving per computer II
drs. W. Voermans
Supervisie: prof. mr . R.M. van
Male en prof. mr . P.H. Frisse.
Doe!: Begin februari 1992 werd
het verkennende onderzoek
Computerhulp bij wetgeving
afgesloten en een rapport van de
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bevindingen aangeboden aan het
ministerie van Justitie. In dit
tweede deel ligt de nadruk op een
verder gebruikers- en organisatiegericht onderzoek naar inhoudelijke (wetgevingsmethodologische
en systeemontwikkelingsmethodologische) punten, die zijn gemoeid
met de uitbouw van het ontwikkeldc experimentele model LEDA
tot een prototype. Daarnaast kent
het verder gebruikers- en organisatiegerichte onderzoek een aantal
implementatietechnische punten.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit:
een verdergaande literatuurstudie,
evaluatie van het experimentele
model en aanpassing daarvan aan
de inzichten. die uit een gebruikersonderzoek voortvloeien,
ontwikkeling van een acceptatieen invoeringsplan (gebruikersprofiel). Het gebruikersonderzoek
(volgens de SDM-methode)
omvat o.a. een enquete en interviews.
Einddatum: November 1993.
120
International Program in
Bioethics Education and
Research

J.V.M. Welie, M.A., M.M.S.,
J.D.
Supervisie: prof. dr. H.A.M.J. ten
Have.
Doe!: Dit programma beoogt
enerzijds het ontwikkelen van een
specifiek Europees onderwijsaanbod op het gebied van
gezondheidszorgethiek en anderzijds het verrichten van vergelijkend onderzoek naar specifieke
morele problemen in de gezondheidszorg van verschillende
landen.
Opzet: Het bijeenbrengen van
ethiekdeskundigen uit verschillende Europese landen en de
Verenigde Staten in cell formedl
samenwerkingsverband.
Einddatum: Juli 1993.
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121
Evaluatie Wet Terwee

WODC, KPMG, Stichting
Social Research, IVA
Supervisie: Diverse betrokkenen.
Doe!: De Wet Terwee beoogt,
slachtoffers een betere positie te
geven in het strafproces. De wet is
experimenteel ingevoerd in twee
arrondissementen; de landelijke
invoering volgt twee jaar later.
Het doe van de onderzoeken is,
de effecten van de wet te evalueren
om te komen tot beleidsaanbevelingen voor de landelijke
invoering. Gekeken wordt naar
werklasteffecten voor de
betrokken organisaties (KPMG),
de voorbereiding en het verloop
van de invoering (IVA), effecten
op verdachten (St. Soc. Research)
en slachtoffers (WODC).
Opzet: Metingen in de experimentele- en controle arrondissementen voor en na invoering van
de Wet Terwee. Verdachten- en
slachtofferonderzoek vinden
plaats middels enquetes. De
organisatie-gerichte onderzoeken
middels interviews met betrokken
functionarissen en (tijds)registraties.
Einddatum: September 1994.
122
Evaluatie-onderzoek Sociale
Vernieuwing

dr. B.C. van der Wouden
Supervisie: Ministerie van Justitie,
Directie Criminaliteitspreventie.
Doe!: Het onderzoeken van de
effecten van het beleid t.a.v.
sociale vernieuwing, zoals
vastgelegd in de Noia satiate
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
zfin op de effecten zoals die zich
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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 hun
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
tien 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.
123
ILO-project 'Combatting discrimination against migrant
workers and ethnic minorities in
the world of work'
Diverse onderzoekers uit
verschillende landen
Supervisie: Diversen uit verschillende landen.
Doe!: Het ILO-project heeft als
doel `bestrijding van discriminatie
en ongelijkheid ten opzichte van
gastarbeiders en etnische minderheden in hun dagelijks werk'. Een
bijdrage aan de integratie van
deze groepen en een efficient
gebruik van het arbeidspotentieel.
Einddatum: December 1993.
124
Internationale slachtofferenquete
Diverse onderzoekers uit diverse
landen
Supervisie: UNICRI te Rome.
Doe!: De gebruikelijke statistieken
geven geen volledig beeld van de
criminaliteit. Met behulp van

EWB

slachtofferenquetes wordt getracht
dit beeld te completeren. Het
resultaat van deze enquetes
verschaft tevens inzicht in de mate
waarin de officiele cijfers afwijken
van de ervaringen van de burger.
Voor de internationale enquetes
geldt mutatis mutandi hetzelfde.
Bijkomend doel is zodoende ook
enig vergelijkingsmateriaal te
verkrijgen.
Opzet: Analyse vragenlijsten.
Einddatum: Geen vaststaande
einddatum. De enquete wordt
regelmatig herhaald.
125
Vertaling Corpus Iuris Civilis
Diverse onderzoekers
Eindredactie: prof. mr . J.E.
Spruit.
Supervisie: prof. mr . J. de Ruiter.
Doe!: Het vervaardigen van een
vertaling uit het Latijn van de
Romeinse juridische wetenschapstraditie, voorzover deze nog
kenbaar is uit bewaard gebleven
fragmenten van werken van
klassieke Romeinse juristen
alsmede uit het Corpus iuris
civilis. Aan een vertaling van deze
codificatie van Justinianus,
waarop vele rechtsstelsels in de
wereld berusten, wordt sedert
enkele jaren door hoogleraren en
andere wetenschappers in
Nederland en Belgie gewerkt, in
samenwerking met zusterprojecten
in de Duitstalige landen.
Opzet: De vertaling van de
verschillende componenten zal,
gezien de kwantitatieve omvang
van het tekstmateriaal, door een
team bestaande uit juristen en
filologen geschieden. Beoogd
wordt een simultaaneditie: de
oorspronkelijke tekst met
daarnaast de vertaling in het
Nederlands.
Einddatum: September 1998.
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126
Tarievenstructuur Notarissen
Onderzoeker: nog niet bekend
Supervisie: Nog niet bekend.
Doe!: In de discussies rondom de
wijziging van de Notariswet en de
invoering van cen verbod op
horizontale prijsregelingen, zijn de
notaristarieven cen prominente
rol gaan vervullen. In de huidige
situatie zijn de tarieven niet
gekoppeld aan de met de
werkzaamheden verbonden
kosten. Via dit onderzoek bepogt
men inzicht te verkrijgen in de
kosten en de opbrengsten in het
notariaat.
Opzet: Kostprijsonderzock en een
verrichtingenonderzoek.
Einddatunr December 1993.

chefs, schietinstructeurs, rijksrecherche, oflicieren van justitie,
rechters en advocaten). Dit laatste
gebeurt door middel van vragenIfistonderzoek en het houden van
halfgestructureerde groepsinterviews, zodat niet alleen de
oordelen en opvattingen over de
voorgelegde vragen maar ook de
wijze waarop de professionals tot
hun oordeel komen, kan worden
geanalyseerd en beschreven.
Einddattan: Juni 1997.

127
Politieel vuurwapengebruik
gewogen en getoetst
Onderzoeker: nog niet bekend
Supervisie: prof. dr. J. Naeye.
Doe!: Kennis te verzamelen met
betrekking tot: frequentie,
omstandigheden en gevallen van
vuurwapengebruik door de politie
en dc afhandeling daarvan
(periode 1993); de juridische
normering van politieel vuurwapengebruik toegepast op concrete
situaties; het functioneren van de
nieuwe geweldsinstructie in de
praktijk; het doen van aanbevelingen ter voorkoming van het
politieel vuurwapengebruik en ter
verbetering van de regeling
betreffende het politieel vuurwapengebruik.
Opzet: Beschrijvend onderzoek op
basis van inhoudsanalyse van de
dossiers per schietgeval; bestudering van wetgeving, literatuur
en rechtspraak; kwalitatief en
experimented onderzoek
bestaande uit het laten beoordelen
op schietwaardigheid van
beschreven en gefi1mde castfistiek
door relevante professionals
(executief politiepersoneel, politie-
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Universiteiten

Universiteit van Amsterdam
Criminologisch Instituut
`Bonger'
Lopend onderzoek
128
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 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

Universiteiten

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 at tot enkele publikaties en
zal de komende jaren in de vorm
van artikelen en/of een boek
worden afgerond.
129
Lange termijn-ontwikkelingen in
het gebruik van fysiek geweld
dr. H.J. Franke
Doe!: Vergaren van kennis over
het gebruik van fysiek geweld in
Nederland door burgers en
overheidsdienaren vanaf het eind
van de achttiende eeuw.
Probleemstelling: Hoe heeft het
gebruik van fysiek geweld in de
Nederlandse samenleving zich
zowel kwantitatief als kwalitatief
ontwikkeld over een periode van
ongeveer twee eeuwen. Hoe
hingen die ontwikkelingen samen
met andere sociale ontwikkelingen? Verschillen deze ontwikkelingen binnen (en tussen) bevolkingsgroepen (hoger- en lager
geplaatsten, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen)?
Opzet: Bestudering van gerechtelijke en politionele statistieken;
kwalitatieve analyse (steekproefsgewijs) van justiti6e dossiers van
geweldszaken; bestudering van
bronnen over gebruik van geweld
door de overheid, zowel binnen
het justitieel apparaat (openbare
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straffen, gevangeniswezen, behandeling van arrestantcn) als bij de
handhaving van de openbare orde
(rellen, oproeren).
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatierorm: Artikelen of
bock. Reeds gepubliceerd:
Geweldscriminallten in historiseh
perspectiel in: Alledaags en
ongewoon geweld, Groningen,

Wolters-Noordhoff, 1991, pp.
123-141.
130
Conflict en coOperatie in de
rechtszaal
dr. M.L. Komier
Doe!: lnzicht 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: Statisticken 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 bctekent dat gebeurtenissen in de rechtszaal ten dele
worden gevormd door de interactionele mogelijkheden van de
deelncmers. Het onderzoek
beoogt ecn antwoord te geven op
de vraag op welke wijze gebeurte-
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nissen 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 activiteitcn die bijdragen tot het
instandhouden of veranderen van
ideologieen.
Opzet: Literatuurstudie, dossieronderzoek, bestudering van
bandopnames van zittingen over
geweldsmisdrijven.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen.
131
Formele en informele regulering
van drugsgebruik
drs. D. J. Korf
Promotor: prof dr. E. Lissenberg.
Probleemstelling: Hoe verhoudt

zich fonnelc regulering — criminalisering, decriminalisering en
hulpverlening — tot de feitelijke
trends in patronen van drugsgebruik?
Onderzockstnethoden: Literatuurstudie. Longitudinale en crossnationale secundaire analyse van
survey data. Eigen veldonderzoek
onder harddruggebruikers.
Einddatum: 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
132
Dynamiek tussen drugsbestrijding en illegaIe drugshandel
drs. D.J. Korf en drs. H. T.
Verb week
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
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(drs. M. de Kort).
Doe!: Vanuit criminologisch
Aard en omvang van hedendaags
perspectief op systematische wijze
fysiek geweldgebruik
en op basis van empirisch
drs. H. Kosec
materiaal inzicht krijgen in de
Promotor: prof. dr. E. Lissenberg.
organisatie en structuur van het
Doe!: Inzicht te verkrijgen in de
midden- en hoger niveau van de
omstandigheden waaronder
illegale drugshandel naar, in en
gebeurtenissen en moeilijkheden
vanuit Amsterdam in relatie tot
worden omschreven als fysiek
drugsbestrijding. Het traceren van geweldsmisbruik alsmede in het
effecten van drugsbestrijding op
verdere verloop daarvan. Wat is
de illegale drugshandel en vice
de feitelijke omvang en aard van
versa.
geweld; waar, hoe en onder welke
Opzet: Het hoofdonderzoek
omstandigheden gaan mensen
omvat een aantal deelonder(burgers en overheidsdienaren)
zoeken, te weten: veldwerk onder geweld gebruiken of weten zij dat
en interviews met drugshandejuist te vermijden; wie (welke
laren in de vrije samenleving en in personen/groepen) raken als
detentie; prijs-/kwaliteitsstudie
daders of slachtoffers betrokken
naar de ontwikkelingen van prijs
in situaties waarin fysiek geweld
en kwaliteit van illegale drugs in
wordt gebruikt; wanneer, in welke
Amsterdam; het volgen van
situaties en bij welke vormen en
ontwikkelingen in de Nederlandse gevolgen van fysiek geweldgedrugsbestrijding, met name in
bruik wordt de politie
Amsterdam. Voorafgaand aan het ingeschakeld; hoe reageert de
hoofdonderzoek is een uitgebreide politie op omschrijvingen van
literatuurstudie verricht en is een
fysiek geweldgebruik zoals
statistische analyse uitgevoerd op gegeven door burgers en (andere)
gegevens van de hoofdstedelijke
overheidsdienaren? Onder geweld
Narcoticabrigade. De gegevens
wordt verstaan het daadwerkelijk
van het hoofdonderzoek zijn
toebrengen van fysiek letsel.
voornamelijk kwalitatief van
Participerend onderzoek bij
aard. Daarnaast worden via
Eerste Hulpposten en interviews
veldonderzoek, de prijs-/kwalimet artsen en para-medisch
teitsstudie en bij de drugsbepersoneel zullen inzicht moeten
strijders kwantitatieve data
geven in de ernst van hedendaags
verzameld, die door middel van
fysiek geweld in Amsterdam. Om
multivariate technieken geanalyinzicht te krijgen in de verschilseerd zullen worden.
lende definities van (de ernst) van
Einddatum: 1993.
fysiek geweldsgebruik zal particiPublikatievorm: De resultaten van perend onderzoek worden verricht
de verschillende deelstudies zullen bij de politie en bij een zorgdienst
worden samengevat in een
(Sociale Dienst). Hedendaagse
eindrapport in de zomer van
cijfermatige gegevens worden
1993. Daarnaast zullen tussentijds geinterpreteerd in het licht van
artikelen in (internationale)
kwantitatieve gegevens over een
vaktijdschriften gepubliceerd
langere termijn (vanaf 1945) en in
worden.
het licht van de verkregen kwalitatieve gegevens.
Opzet: Literatuuronderzoek,
participerende observatie, bestudering van politieel, justitieel en
medisch cijfermateriaal.
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Einddatum: December 1996.
Publikatievorm: Artikelen en

dissertatie.
134
Stratbaarstelling van fysiek
geweld
prof dr. E. Lissenberg
Duel: Inzicht krijgen in de vraag

Universiteit van Amsterdam
Seminarium voor strafrecht en
strafrechtspleging Wan Hamel'

Afgesloten onderzoek
135
In de daderstand verheven;
beschouwingen over functioned
daderschap in het Nederlandsc
strafrecht
tar. A. M. van Woensel

of de totstandkoming of verandcring van strafbaarstellingen van
fysiek geweld kan worden
beschouwd als verheffingsproces.
Arnhem, Gouda Quint, 1993
Probleemstelling: Veel strafwetZie JV7, 1992, nr. 126
geving lijkt vanzelfsprekend tot
stand gekomen; deze vanzelfsprekendheid wordt in dit onderzoek
geproblematiseerd in verband met
Lopend onderzoek
strafbaarstellingen van fysiek
136
geweld. De eerste lase van het
Massamoord en motivatic
criminaliseringsproces, de fase
drs. D.W de Mildt (A10)
van de strafbaarstelling kan soms
Promotoren: prof mr. C.F. Ruler
worden gezien als een morele
en prof. dr. H.W. von der Dunk
kruistocht. Ben van de
(RU U).
opbrengsten van een dergelijke
morele onderneming is dat de
Doe!: Onderzoek naar de
motivatie van de in de
betrokkenen belangrijk(er)
worden of blijven en aldus moreel Bondsrepubliek Duitsland sinds
kapitaal vergaren. In verband met 1945 veroordeelde nazi-misdadigers met betrekking tot de door
de effectiviteit van wetgeving is
hen gepleegde levensdelicten.
het van belang vast te stellen
Probleemstelling: De naoorlogse
welke machtsmiddelen (economische, intellectuele of morele) de beeldvorming van de nationaalsocialistische uitroeiingspolitiek
uitkomst van het proces bepalen.
gedurende de jaren 1939 tot 1945
Een machtstrijd is dan gevoerd
is vooral bepaald door het ideeenom duidelijk te maken wat de
historische perspectief waarbinnen
inhoud van de moraal behoort te
zijn en wie boven wie is verheven. de nazi-ideologie als del verklarende factor wordt opgevoerd.
Opzet: Bronnenstudies (notulen
commissievergaderingen, adviezen Die ideologic vormt echter slechts
Can aspect van het complexe
Raad van State, Handelingen
geheel van drijfveren dat het
Eerste en Tweede Kamer);
gedrag van de uitvoerders van die
commentaren en adviezen in
politiek bepaalde. Het onderzoek
vaktijdschriften; literatuurstudie.
richt zich dan ook op een nadere
Einddaruni: Doorlopend project.
empirische bestudering en analyse
Publikatievorm: Artikelen of
van de individuele achtergronden
boek. Reeds gepubliceerd:
van die uitvoerders om zo vast te
Overspel, de wetgever en politick,
stellen welke (andere) factoren
in: J.A. Nijboer (red.)
van invloed waren op hun gedrag.
Criminaliteit als politick problem,
Opzet: Empirisch onderzoek van
Arnhem. Gouda Quint, 1992.
vonnissen uit de BRD met
betrekking tot nazi-misdadigers
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en literatuuronderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikutievorm: Dissertatie.

terie van Justitie.
Einddatum: Augustus 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.

137
Noords internationaal strafrecht
mr. drs. C.F. Mulder
Promotor: prof. mr . C.F. Rilter.
Doe!: Het promotie-onderzoek
betreft een beschrijving en een
analyse van het Noordse internationale strafrecht. De nadruk ligt
daarbij op het internationale
strafrecht van Denemarken,
Noorwegen en Usland. In het
onderzoek komen zowel rechtsmachtproblemen als internationale rechtshulprelaties aan bod.
Wat de internationale rechtshulp
betreft komen zowel de relaties
tussen de Noordse landen
onderling als de relaties met derde
staten aan de orde. Het
onderzoek moet een antwoord
trachten te vinden op de vragen
hoe de regelingen van de
betrokken landen er uit zien en of
dergelijke regelingen ook voor
niet Noordse staten een aantrekkelijk alternatief vormen. Het
onderzoek is niet alleen
beschrijvend en theoretisch van
aard. Ook de praktijk van de
Noordse internationale strafrecht
wordt besproken.
Opzet: Het onderzoek valt uiteen
in twee delen. In het eerste deel
worden de wettelijke regelingen
besproken. Het materiaal
daarvoor bestaat uit literatuur een
wetsteksten, parlementaire
stukken, overheidsnota's en ander
overheidsmateriaal. Het tweede
deel bestaat uit een bespreking
van het feitelijk functioneren van
de regelingen. Het materiaal uit
het eerste deel wordt daartoe
aangevuld met materiaal dat
verzameld is door middel van
gesprekken met functionarissen
die in de regelingen aangewezen
zijn om deze uit te voeren, zoals
de politie, het O.M. en het minis-
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Justiz- und N.S.-Verbrechen
prof mr. C.F. Ritter
Doe!: Het verschaffen van inzicht
in het wezen en de mogelijkheden
van strafrechtelijke reacties op
oorlogscriminaliteit en op van
staatswege georganiseerde
misdrijven (misdrijven tegen de
menselijkheid).
Opzet: Bronnenpublikatie;
databank.
Einddatum: 1998.
F'ublikaties: Volledige, geannoteerde en van registers voorziene
uitgave van de terzake van
nationaal-socialistische levensdelicten door de Westduitse rechter
sinds 1945 gewezen vonnissen.
Tot op heden zijn de tot 1966
gewezen vonnissen verschenen (22
din., elk ca. 800 pag.). Uitgave in
de Duitse taal. De vonnissen
gewezen voor 1-1-1966 zijn
opgeslagen in een databank. De
opslag van de na 1-1-1966
gewezen vonnissen is in voorbereiding.
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Rechterlijke toetsing van het
vervolgingsbeleid
mr. P. G. Wiewel
Promotor: prof. mr . S.A.M.
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 (d.i.
vervolging, transactie, voorwaardelijk sepot) te geven. Het vervolgingsbeleid zal worden geplaatst
in het geheel van rechtshand-
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having op de onderscheiden
terreinen. Vanuit de optick van
rechtsbescherming van de burger
zal de strafrechtelijke aanpak
worden vergeleken met andere
handhavingsmodaliteiten.
Onderzocht zal worden in
hocverre op basis van het huidige
procesrecht de strafrechter in
staat is tot een effectieve toetsing
van het door het O.M. gevoerde
beleid.
Einddatwn: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

Interviews met de belangrijkste
procesdeelnemers.
Einddatwn: 1993.
Publikatievorm: Boek,
142
Daderanalyse in Amsterdam; een
onderzoek naar een groep
roofovervallers in Amsterdam
Zuidoost

prof dr. H. G. van de Bunt en
drs. W.M.E. H. Beijers
Doe!: Nadat twee jongens op
heterdaad werden betrapt en
gearresteerd bij een roofoverval
op een bakkerszaak, leverde
verhoor nog ca. 60 delicten (in
Vrije Universiteit Amsterdam
hoofdzaak roofovervallen) en ca.
Vakgroep criminologie
18 mededaders op. De politic had
op voorhand bij de analyse van
de aangiften van deze zaken noch
Afgesloten onderzoek
de zaken noch de mogelijke
verdachten met elkaar in verband
140
gebracht. Dit leidde bij de politic
Tourisme en onveiligheid
tot de vraag hoe het mogelijk is
H. °omens en .1. von
dat zij niet eerder deze zaken
Wijngaarden
heeft kunnen oplossen. Daarnaast
Arnhem, Gouda Quint IW, 1992
maakt de politic zich zorgen over
Zie .1V7, 1992, nr. 134
het in haar ogen soms excessieve
gebruik van geweld van deze
jongcren. Concreet zijn deze
Lopend onderzoek
vragen vertaald in de volgende
onderzoeksvragen: Hoe zijn de
141
overvallen uitgevoerd? In
De ABP-affaire
hoeverre is bij de (eventuele)
prof dr. H. G. van de Bunt
Doe!: De strafzaak tegen een top- planning en uitvoering rationed
(weloverwogeffi te werk gegaan?
ambtenaar van het ABP is strafrechtelijk en criminologisch bezien Verliepen de overvallen volgens
een vast patroon? In welke
een interessante case. In dit
onderzoek zal worden gepoogd de gevallen en in welke mate werd
geweld toegepast? Is het toegeontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de geruchtmakende paste geweld vooral instrumentedl
of (ook) expressief van karakter?
affaire te beschrijven tegen de
Wat zijn de achtergrondkenachtergrond van de juridische,
merken en criminele carrieres van
organisatorische en sociaalde daders?
politieke context waarin deze
Opzet: Bronnen: politiedossier,
plaatsvond.
Opzet: Onderzoek proces-verbaal, justitiele dossiers en interviews
met relevante derden zoals recherrecherche-logboek en overige
cheurs, officieren van justitie en
schriftelijke documenten.
advocaten. Verwerking: Aan de
hand van een uitgebreid codeboek
zijn de relevante fragmenten uit
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de dossiers en interviews geselecteerd en in het programma
Kwalitan ingevoerd. Hierna volgt
een kwalitatieve, en voor zover
het materiaal het toelaat, een
kwantitatieve analyse.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikel in Tijdschrift
voor
143
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
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in de eerste helft van de 19e eeuw
aan ambtenaren van het O.M.
sporadisch circulaires werden
verzonden met richtlijnen over het
te voeren vervolgingsbeleid. In
sommige ziet men het 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.
144
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 dossierstudie, de selectiviteit nauwkeuriger vast te stellen en te
verklaren. Het onderzoek richt
zich primair op het toepassen van
de transactiebevoegdheid inzake
misdrijfzaken.
Probleemstelling: De probleemstelling is of er verschillen bestaan
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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 dcze
verschillen kunnen worden
verklaard uit delict- en persoonskenmerken (zoals de aard en ernst
van het misdrijf, strafrechtelijk
verleden, arbeidspositie), en de
proceshouding en schikkingsbereidheid van de verdachte.
Opzet: De dossierstudie zal in
totaal 2000 zaken omvatten die
zijn behandeld door de 5 arrondissementsparketten met de
meeste ingeschreven buitenlandse
verdachten en die betrekking
hebben op 5 transigabele misdrijftypen. D.m.v. matching op
belangrijke delict- en persoonsvariabelen worden twee vergelijkbare groepen van allochtone
en autochtone verdachten samengesteld die worden vergeleken op
de proceshouding, de afdoeningsbeslissing door de 0.v.J. en de
schikkingsbereidheid van de
verdachte. Voor de codering van
de dossiergegevens worden registratie-formulieren ontwikkeld. De
onderzoeksgegevens zullen
vervolgens statistisch worden
verwerkt.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapport,
artikelen.

145
Politieregisters
Vacature
Promotoren: prof. mr . 1-1.0. van
de Bunt en prof. mr . H.W.K.
Kaspersen.
Duel: Als gevolg van de automatisering van politieregisters
ontstaan ongekende mogelijkheden voor het opslaan van
gegevens en het koppelen van
bestanden. Ondanks deze ontwikkelingen is nadere (juridische)
reglementering op tal van punten
achtergebleven. De Wet op de
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Politieregisters geeft voor
gegevens bij opsporingsdiensten
een andere regeling dan voor de
Wet Persoonsregistratie, met
name waar het de rechten van de
geregistreerde betreft. Nog onduidelijk is wat de Wet Politicregisters voor de praktijk zal
betekenen, met name wat betreft
de mogelijkheden ten aanzien van
de opslag en bevraging (gebruik
en gegevensverstrekking) van
enkele registers. Verder is het niet
duidelijk welke rechtsbescherming
een verdachte kan genieten tegen
opsporingsmethoden gebaseerd op
onrechtmatig gebruik van
gegevens uit politieregisters. Doel
is het in kaart brengen van de
huidige en in de toekomst te
verwachten knelpunten, het 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 politic
maakt van de bestanden.
Opret: 1-let onderzoek bestaat uit
een normatief-juridische en een
empirische component. Bij enige
tientallen a-select gekozen
korpsen zal een overzicht
gemaakt worden van het grote
spectrum van politieregisters en
reglementen. Door middel van
een participerend observatieonderzoek zullen vervolgens
enkele bestanden van enkele
korpsen gedetailleerd worden
bestudeerd.
Eituldatum: 1996/1997.
Publikatievorm: Artikelen, dissertatie.
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De toepassing en functies van
gratie
mr. J.M.C. Vos
Promotor: prof. dr. H.G. van de
Bunt en dr. S. van Ruller.
Doe!: Jaarlijks worden ruim 5000
gratierequesten ingediend.
Gewoonlijk wordt daarvan 20%
tot 30% ingewilligd. Door gratieverlening wordt door de uitvoerende macht getornd aan
definitieve rechterlijke beslissingen. Het is een soort
`naberechting' zonder openbaarheid en zonder een rechtspositie
van de gratieverzoeker. Doordat
de gratieverzoeker geen recht op
gratie kan laten gelden gaat er in
gratieverlening onvermijdelijk een
element van gunstbetoon schuil.
Hoewel de gratiepraktijk
daardoor enigszins op gespannen
voet verkeert met moderne rechtsopvattingen, wordt er nauwelijks
getwijfeld aan de wenselijkheid
van het gratie-instituut. Het
onderzoek is er in de eerste plaats
op gericht de tot nu toe voor
buitenstaanders onbekende gratiepraktijk in kaart te brengen. Er
wordt geprobeerd antwoord te
krijgen op de volgende vragen:
wat houden de gratieverzoeken in,
welke redenen worden daarin
aangevoerd, hoe verloopt de
adviesprocedure en op welke
gronden worden verzoeken al of
niet ingewilligd? Aan de hand van
de verzamelde gegevens wordt
nagegaan welke functies het
gratieverzoek vervult voor de
strafrechtspleging. Ook wordt de
werking van de hedendaagse
Nederlandse gratiepraktijk vergeleken met andere middelen
waarmee de zwaarte van strafvonnissen wordt gematigd (VI, verlof)
en met de gratiepraktijk in enige
andere Westeuropese landen.
Opzet: Bestudering van gratiedossiers van de afgelopen jaren.
Daarin bevinden zich gratiever-
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zoeken, adviezen van O.M. en
gerechten, commentaren daarop
en gemotiveerde beslissingen;
literatuurstudie, interviews.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.
147
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 stedelijke spreiding
van de criminaliteit in een middelgrote Nederlandse stad (i.c.
Nijmegen). Het verkrijgen van
inzicht in dadergedrag met
betrekking tot het al dan niet
maken van keuzes in de voorbereiding en uitvoering van het
misdrijf en de invloed van justitieel beleid op deze keuzes.
Probleemstelling: Wat is de aard
en de omvang van de criminaliteit
in Nijmegen? In welke wijken van
Nijmegen komt een relatief hoge
criminaliteit voor? Hoe zijn deze
wijken te typeren in termen van
fysieke en demografische
omgevingskenmerken? Wat
beweegt daders (i.c. woninginbrekers, roofovervallers) bij het
kiezen van de plaats van het
misdrijf? Hoe wordt de strategie
voor justitieel beleid van de
Nijmeegse politie bepaald en
welke invloed heeft dit beleid op
het gedrag van daders?
Opzet: Analyse van gegevensbestanden van de politie, archiefonderzoek van politiedossiers,
daderinterviews, casestudy van
een specifiek project van de politie
in Nijmegen.
Einddatum: 1996.
Publikatievorm: Artikelen, dissertatie.
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wijze waarop illegaal gevormde
vermogens effectief, doch zonder
veronachtzaming van de rechtsbeginselen, ontnomen kunnen
worden. Hierbij komen buitenlandse oplossingen voor de onderLopend onderzoek
havige problematiek aan de orde.
Probleemstelling: Het Nederlandse
148
parlement heeft in december 1992
Politiele samenwerking in
de zogenaamde Pluk :e-wetgeving
Europees perspectief
aanvaard, waardoor de ontneming
mr. CM. Joubert en J.A.C.
van het wederrechtelijk verkregen
Severs
voordeel, ook in internationale
Promotoren: prof. mr . T.M.
context, op een ruimere schaal
Schalken en prof. dr. J. Naeye.
mogelijk wordt gemaakt. De
Doe!: Vergelijkende bestudering
nieuwe mogelijkheden grijpen
van het politierecht van
diep in in het bestaande straf- en
Nederland, Belgie, Luxemburg,
strafprocesrecht. Er bestaat een
Bondsrepubliek Duitsland en
spanning tussen enerzijds het
Frankrijk (oorspronkelijke
streven naar een doelmatige
Schengenpartners) met speciale
aandacht voor de rechtsvormende aanpak van wederrechtelijk
verkregen voordeel en anderzijds
en rechtspolitieke implicaties van
het streven de beginselen die de
de geplande intensivering van de
burger bescherming bieden zo veel
politiele samenwerking.
mogelijk te respecteren. Hoe kan
Probleemstelling: Welk geldend
een evenwicht tussen aspecten van
recht is van toepassing op de
doelmatigheid en aspecten van
politiele samenwerking tussen de
oorspronkelijke Schengenpartners rechtsbescherming bereikt
worden?
en hoe functioneert deze samenEinddatum: Lind 1993.
werking in de praktijk van de
misdaadbestrijding? In hoeverre is Publikatievorm: Bock (dissertatie).
cell bredere juridische basis van
deze samenwerking gewenst?
Finchlatum: April 1995.
Vrije Universiteit Amsterdam
Publikatievonn: Dissertatie en
Sectie rechtssociologie
Indschriftartikelen. Eind 1993
verschijnt een interim-rapport.

Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep strafrechtswetenschappen

Lopend onderzoek
149
De ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen
inr. L. F. Keyser-Ringnalda
Promotor: prof. mr . T.M.
Schalken.
Doe!: Het onderzoeken van de
mogelijkheden die verschillendc
rechtssysteinen kennen om wederreehtelijk verkregen vermogens te
ontnemen. Deze mogelijkheden
worden besproken in het
perspectief van elementaire rechtsbeginselen. Het onderzoek zal
uitmonden in een advies over de
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150
Ste!lung des Beschuldigten im
Strafprozess
U. Haider en J. Unger
(Diplonyuristen)
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.
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151
Functioneren bestuurlijke
dwangsom in het milieurecht
prof mi. drs. F.C.M.A.
Michiels, /77r. drs. E. Niemeijer
en mr. K. Nijenhuis
Doe!: Verschaffen van inzicht in
de wijze waarop de bestuurlijke
dwangsom in de praktijk functioneert en de bijdrage ervan aan de
handhaving van het milieurecht.
Opzet: Interviews met bestuurlijke
en ambtelijke functionarissen van
ongeveer veertig instanties,
waaronder twintig gemeenten.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Boek, artikelen.
152
Gerichtliche und aussergerichtliche Regelung von
Verkehrsunfallen
C. Simsa
Promotor: prof. dr. E. Blankenburg.
Sameniverkingsverband: Justizministerium der Bundesrepublik
Deutschland.
Doe!: Rechtsvergelijking van de
regels en de praktijk van schadevergoeding bij verkeersongevallen
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: Rechtsvergelij king, aanvullende interviews met schaderegelaars.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

153
Evaluatie van de Wet Nationale
Ombudsman
Sinzheimer instituut, Universiteit
van Amsterdam (prof A. J.
Hoekema, prof dr. E.
Blankenburg, prof J. Naeye,
mr. drs. E. Niemeijer en drs. J.J.
Timmer
Doe!: Verschaffen van inzicht in
de feitelijke effecten bij burgers en
bestuursorganen van het optreden
van de nationale ombudsman.
Opzet: Schriftelijke enquete onder
900 klagers. Interviews, observatie
en documentstudie bij een aantal
bestuursorganen.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Boek, artikelen.
154
Automatisering bij de politic
drs. W. Stol
Promotoren: prof. dr. E.R.
Blankenburg en prof. mr . Heider.
Samenwerkingsverband: In-pact,
Utrecht.
Opzet: Participerende observatie
van politiekorpsen in Amsterdam
en Wageningen voor en na de
invoering van `computerondersteund politiewerk'.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoekscentrum voor criminologie en jeugdcriminologie
Afgesloten onderzoek
155
Wikken en wegen; een
onderzoek naar de beslissing tot
het wel of niet verlengen van een

terbeschikkingstelling
dr. T.R. Drost
Groningen, Wolters-Noordhoff,
1991
Zie JV7, 1992, nr. 145
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156
Watjes en rages; een longitudinaal onderzoek naar het
verband tussen maatschappelijke
kwetsbaarheid en jeugdcriminaliteit
11B. Ferwerda
Groningen. Wolters Noordhoff
BV, 1992 (diss.)
Zie JV7, 1992, or. 148
157
Ontwikkelingen en achtergronden van criminele carrieres
van jongens
IL B. Ferwerda
Groningen, Onderzoekscentrum
voor criminologie en jeugdcriminologie, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 148
158
Wapenbezit onder jongcren
dr. J. A. Nijboer en H.
Tinunerman
Groningen, Onderzoekscentrum
voor criminologie en jeugdcriminologie, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 154

Lopend onderzoek
159
Onderwijs en delinquentie;
relatie tussen het functioneren op
school en delinquent gedrag
dr. F.P.IL Duksterhuis en dr.
LA. Nijboer
Samettwerkingsverband: Enkele
gemeenten en schooldirecties.
Doe!: Doelstelling van dit
onderzoek is te komen tot een
beschrijving in een integratief
theoretisch model van de factoren
waardoor leerlingen tot het plegen
van delinquent gedrag komen en
met name de invloed van het
onderwijs daarbij. Vooral het
procesmatige karakter hiervan en
de condities waaronder dit proces
plaatsvindt worden onderzocht.
Opret: Uit een grotere steekproef
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van leerlingen wordt een
'purposive sample' getrokken. Dit
panel van leerlingen wordt
gedurende vijf jaar jaarlijks
gelnterviewd. Daarbij warden
kwantitatieve methoden gehanteerd. Door het longitudinale
karakter van het onderzoek kan
een beter inzicht worden
verkregen in het procesmatige
verloop van delinquent gedrag.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm:
Onderzoeksrapporten over alle
onderzoeksronden; artikelen.
160
Tbs en beleid
dr. TR. Drost
Doe!: Binnen dit thema wordt op
basis van empirisch onderzoek het
centraal dan wel lokaal gevoerde
beleid inzake actuele tbs-problematiek geanalyseerd.
°fret: Literatuur- en dossieronderzoek.
Einddatum: Doorlopend onderzoeksproject.
Publikatievorm: Artikelen.
161
Veranderende maatschappelijke
positie van jongeren
drs. 0.J.A. Janssen
Doe!: Ontwikkeling van een
theoretisch model, dat inzicht
moet bieden in macro-sociologische aspecten van deviantie en
criminaliteit onder jongeren.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatutii: 1994.
Publikatievornt: Onderzoeksrapport en artikelen.
162
Herolnegebruik onder jongeren
in maatschappelijke uitzonderingsposities
drs. 0.J.A. Janssen en drs.
van Sinderen
Samenwerkingsverband: Mini sterie
van WVC.
Doe!: Studie van het problema-
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tische heroinegebruik onder
jongeren met non-deviante en/of
non-delinquente levensstijlen.
Opzet: Veldstudie met behulp van
open interviews, opgenomen op
de band. Bij de materiaalverwerking worden de interviews
omgezet in gestructureerde
biografieen. De interpretatie van
het materiaal vindt plaats in een
verklaringskader dat algemeen
maatschappelijke factoren
alsmede factoren uit de dagelijkse
leefwereld van de gebruikers
bevat. De analyse mondt uit in
een typologie van heroinegebruikers.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Onderzoeksrapport en artikel.
163
Ongelijkheid in de straftoemeting; de invloed van sociale
factoren op de inhoud van strafrechtelijke beslissingen
drs. G. Kannegieter
Promotor: prof. dr. R.W.
Jongman.
Probleemstelling: Het doel van dit
onderzoek is inzicht te verkrijgen
in de rol die sociale factoren, met
name werk(loosheid) van de
verdachte, spelen bij de straftoemeting door de politierechter. Het
betreft een nadere uitwerking van
eerder onderzoek, waarin dossierinformatie, zittingsobservaties en
interviews met officieren van
justitie en rechters zijn geanalyseerd en beschreven.
Opzet: Hypothese
toetsend/beschrijvend; gestructureerde interviews, dossieronderzoek, observaties in de
rechtszaal.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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De snelrechter
mr. drs. M. Kremer
Promotor: Vacature hoogleraar
Criminologie. Samenwerking met
Vakgroep strafrecht,
Rijksuniversiteit Groningen.
Doe: Onderzoek naar de
juridische en organisatorische
problemen van de snelrechtprocedure; experimentele invoering
snelrechtprocedure voor
verdachten die zich niet in
voorlopige hechtenis bevinden;
meten van (speciaal- en generaal)
preventieve effecten.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Artikelen en
dissertatie.
165
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
zich in de fase van de jongvolwassenheid bevinden, veelal met een
uitkering, en die met name
afkomstig zijn uit lagere sociaaleconomische strata. Via de reconstructie van hun biografieen en
ontwikkelingen daarbinnen wordt
getracht een typologie van !evensstijlen te ontwikkelen en deze te
plaatsen in de ontwikkelingen
binnen de verzorgingsstaat.
Probleemstelling: Uitgaande van
een biografische benadering wordt
stilgestaan bij de volgende
thema's/probleemvelden: welke
zijn de betekenissen van werk en
werkloosheid, hoe wordt de uitkeringspositie ervaren en welke
oplossingsstrategieen worden
ontwikkeld om aan
problemen/contradicties het hoofd
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Welke groepen lopen bijzondere
risico's om dader of slachtoffer te
worden van geweld?
Opzet: Het gaat om het bestuderen van de daderkant, de
slachtofferkant, de interactie
daartussen en de situaties waarin
geweld (en eventueel gebruik van
wapens) zich afspeelt. Er zullen
interviews gehouden worden met
verschillende actoren in geweldssituaties; zowel met daders,
slachtoffers, omstanders
(getuigen) als met personen of
instanties die vanuit hun functie
invloed hebben op het (geweld166
dadig) gedrag van jongeren, zoals
Het strafkarakter van alternatieve sancties in criminologisch
personecl in uitgaansgelegenheden, sociaal-culturele werkers,
perspectief
mr. J.M.L. van Mulbregt
politic (surveillance-dienst),
onderwijs, ziekenhuizen etc. Er
Promotor: prof. dr. R.W.
zal gebruik gemaakt worden van
Jongman.
Doe!: Passcn alternatieve straffen
meer kwalitatieve methoden van
onderzoek, met name waar het
in het hedendaagse strafbegrip?
Welke ervaringen hebben verschil- gaat om het interviewen van
sleutelrespondenten of 'bevoorlende partijen die bij alternatieve
straffen betrokken zijn?
rechte getuigen'. Naast het
interview als informatiebron, zal
Opzet: Interviews met alternatief
echter ook (participerende) obsergestraften, en andcre bij de alternatieve straf betrok ken partijen
vatie gebruikt worden en zullen
schriftelijke bronnen zoals kranteen analyse van dossiers.
verslagen bestudeerd worden. Er
Eindttatuni: 1994.
zal verder ecn analyse van de
Publikatievorm: Dissertatie.
ontwikkelingen in geweldsmisdrijven uitgevoerd worden op
167
basis van registratiegegevens bij
Jongeren en geweld
politic en zickenhuizen. Het
dr. J.A. Nijimer en dr. H.
onderzoek zal uitgevoerd worden
Tannierman
Doe!: Het doel van dit onderin drie typen wijken: probleemcirculatiewijken met veel geweld,
zoeksproject is het geven van een
beschrijving van aard en omvang probleemcirculatiewijken met
van geweld onder jongeren en het (relatief) weinig geweld en wijken
vinden van een verklaring ervoor. die niet als probleemcirculatiewijk
kunnen worden aangemerkt.
Welke vormen van geweld zijn
van belang? Onder welke omstan- Einddanan: 1998.
Publikatievorm: Dissertatie en
digheden en in welke situaties
ontwikkelt geweld zich, wie zijn
artikelen.
de daders en wat bewecgt hen,
waardoor worden slachtoffers
gekenmerkt, wat is de rol van de
onigcving? Welke strategieen
worden gebruikt om geweld te
vermijden of te kunnen hantercn?

tc bieden. Een van de mogelijke
oplossingen is een of andere vorm
van delinquentie. Door dcze tegen
de achtergrond van levensstijlen
tc analyseren wordt getracht
betekenis en functie daarvan te
interpreteren.
Opzet: Literatuuronderzoek, open
interviews (ca. 25) en kwalitatieve
analyse van de inhoud van
biografieen.
Einddatunr 1993.
Publikatievorm: Artikelen.
On derzoek srapport.
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168
Geweld in Europa
dr. H. Timmerman en I. Mulder
Doe!: Dit onderzoek stelt zich ten
doel een vergelijking te maken
tussen een aantal Europese landen
met betrekking tot: wetgeving ten
opzichte van geweld, statistieken
ten aanzien van geweld, onderzoeksliteratuur ten aanzien van
geweld.
Opzet: literatuur- en wetsvergeEinddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen en
rapporten.

Identiteits Schaal) afgenomen
worden.
Eincklatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie en
artikelen.

Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut
Lopend onderzoek
170

Minderjarigheid, ouderlijk gezag
en EVRM
mr. M.L.C.C. de Bruijn-Liickers
169
Promotoren: prof. mr . Rood-de
De ontwikkelingen van bindingen Boer, prof. mr . H. Schermers.
bij conformistische en delinDoe!: Onderzoek in het kader van
quente adolescenten
het VF-programma Grondrechten
drs. F Weerman
als grondslagen van het recht.
Promotor: Hoogleraar criminoCoordinator is prof. mr . A.M.
Koekkoek. Het onderzoek is
logic (vacature). Het onderzoek
toegespitst op de grondrechten
wordt gesubsidieerd door
van minderjarigen in het EVRM.
NESRO/NWO.
Samenwerkingsverband met sectie Probleemstelling: Hoe verhouden
On twikkelingspsychologie (dr.
zich de wettelijke bepalingen in
H.A. Bosma), Faculteit PPSW,
het Nederlandse recht t.a.v.
Rijksuniversiteit Groningen.
minderjarigheid en het daarmee
gepaard gaande ouderlijk gezag
Doe!: Nagaan of inzichten uit de
ontwikkelingspsychologie ten
tot de grondrechten die in het
aanzien van bindingen beter in te EVRM aan een ieder worden
passen zijn in het binnen crimino- toegekend?
logie RUG ontwikkeld theorePublikatievorm: Naar aanleiding
tisch model dan de theorie van
van dit onderzoek verschenen
Hirschi.
reeds artikelen in verschillende
tijdschriften. Dissertatie.
Probleemstelling: Bestaat er een
verband tussen de sterkte en
Eindclatum: 1993.
invloed van bindingen met delinquent gedrag? Valt vanuit de
171
ontwikkeling in de plaatsbepaling
Achtergronden van criminaliteit
ten opzichte van bindingen een
op macroniveau
verband te leggen met delinquent
prof dr. J.J.M. van Dijk en
gedrag?
medewerkers Crinlinologisch
instituut
Opzet: Drie categorieen jongeren
(zwaar delinquenten, licht delinSamenwerkingsverband: dr. P.
quenten en niet of nauwelijks
Mayhew, Research and Planning
delinquenten) zullen rond het
Unit, Home Office; Max Planck
15e/16e jaar en na anderhalf jaar
Institut, Freiburg; UNICRI.
Doe!: Toetsing van de theorie dat
worden genterviewd. Daarbij zal
ondermeer de GI DS (Groninger
criminaliteit enerzijds voortkomt
uit gelegenheidsstructuren en
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anderzijds uit het nivcau van de
formele en informele sociale
controle. Voor deze toetsing zal
gebruik worden gemaakt van
gegevens die in een groot aantal
landen door middel van een
enquete zullen worden verzameld.
Deze gegevens zullen worden
gekoppeld aan bestaande 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 lien 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 (bij
voorbeeld Eurobarometer); proefonderzoeken in drie landen in
verband met de enquete 1992;
voorbereiding enquetes in
ongevecr 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.
Publikatievortn: Boeken,
tijdschriftartikelen en congrespapers.
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172
Het effect van controle en
toezicht op het voorkomen van
lichtere vormen van criminaliteit

dr. A. Hauber, my. Li Holstra,
drs. L. G. Toornrliet en drs.
J.G.A. 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 c.d. De
zekerheid en de kwaliteit van de
op normafwijkend gedrag gerichte
interventies worden tegenwoordig
mede bepaald door de handhavingsmodaliteit, dat wil zeggen
het type of de typen toezichthouders of controleurs die
worden ingezet. Het ligt dus voor
de hand om nieuw onderzoek te
doen naar de effectiviteit van de
rechthandhaving (vgl. Sherman,
1983). Hierbij zal dan [evens
aandacht kunnen worden besteed
aan de vraag naar de acceptatie
van nieuwe typen van toezichthouders door de justitiabelen en
naar de kosteneffectiviteit ervan
voor overheid en andere
betrokken instanties. Op grond
hiervan is de tweeledige vraagstelling; 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
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174
Achtergronden van spijbelgedrag
dr. A.R. Hauber en drs. L.G.
Toornvliet
Samemverkingsverband: 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
173
gesteld voor dat gedrag. Hoewel
Psychologische factoren in
in ons strafrechtssysteem de
verband met afwijkend gedrag
verantwoordelijkheid voor
van jongeren
spijbelen bij de ouders of
dr. A. R. Hauber en drs. L. G.
verzorgers wordt gelegd, wordt er
Toornvliet
een indirecte relatie tussen
Opzet: Het doel van dit project
spijbelen en ander ongewenst
waarvan het accent ligt op
gedrag verondersteld, in die zin
empirisch onderzoek in wisseldat de niet-doelgerichte aanwewerking met noodzakelijk literazigheid op straat tijdens
tuuronderzoek, is een overzicht te schooluren als het ware uitnodigt
maken van recente ontwikketot het plegen van gedrag dat
lingen in de psychologie die van
door de samenleving niet wordt
belang zijn voor de verklaring van getolereerd. Tevens lijkt het niet
afwijkend gedrag van jongeren.
onwaarschijnlijk dat jongeren die
Tevens zal worden ingegaan op
regelmatig spijbelen soortgelijke
de bezwaren die vanuit de sociopersoonlijkheidstrekken vertonen
logisch georienteerde gedragsweals overtreders van strafrechtelijke
tenschappen zijn geuit tegen
normen; beide categorieen zijn bij
psychologische verklaringen van
voorbeeld bereid risico's te
ongewenst gedrag. Ten slotte zal
nemen. Het onderzoek richt zich
ook aandacht worden geschonken op de volgende vragen: De
aan implicaties die psychologische actuele hoogte van het schoolbevindingen hebben voor
verzuim (dit wordt bepaald aan
bepaalde strafrechtelijke opvatde hand van onderzoek bij
tingen en uitgangspunten. Twee
scholen, zowel bij leerlingen als
groepen theorieen zullen in dit
docenten); de persoonlijkheidskader bijzondere aandacht
achtergronden — inclusief daderkrijgen: de leertheorieen en de
schap en slachtofferschap — van
persoonlijkheidstheorieen.
spijbelaars in relatie tot de nietspijbelaars (notoire spijbelaars
worden gedetecteerd via de
Riagg's in Den Haag en de
schooldirecties).

kiezen lichtere vormen van criminaliteit tot een aanvaardbaar
niveau worden teruggedrongen?
Wat is het korte- en 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.
Elm/datum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
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Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen.
175
Contrale op zwartrijden
dr. A.R. Hauber, drs. L.G.
Toornvliet en drs. I. GA.
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
Rotterdam. Met betrekking tot
dit onderzoek zijn drie deelaspecten te onderscheiden: inventarisatie van het beleid ten aanzien
van de inzet van controleurs;
beschrijving van de activiteiten
van de controleurs; beschrijving
van de interactie tussen de
controleurs en de passagiers.
Enukkaum: 1994.
176
Preventie jeugderiminaliteit
dr. A.R. Hauber, drs. L.G.
Toornvliet en drs. J.G.A.
Zandbergen
Doe!: Vermindering van veel
voorkomende criminaliteit door:
Slachtofferpreventieprojecten voor
jongeren, die tevens door
jongeren worden uitgevoerd; een
slachtofferhulp- en adviesbureau
voor jongeren in combinatie met
het buro Halt in traditionele zin.
Probleemstelling: Toetsing van de
hypothese dat actieve participatie
van de jeugd bij preventieprojecten alsmede aanpak van het
(jeugdige) slachtofferschap leidt
tot vermindering van de jeugdcriminaliteit.
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.
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Publikatievorm: Rapporten (drie
tussenrapporten en eindrapport
zijn verschenen), artikelen.
177
Criminaliteit in en rond
openbaar vervoer-situaties in
internationaal perspectief
dr. A.R. Hauber, drs. L.G.
Toornvliet en drs. J.G.A.
Zandbergen
Samenwerkingsverband: Verschillende buitenlandse openbaar
vervoer bedrijven.
Doe!: Het verkrijgen van informatie over het zwartrijden in een
aantal Europese steden om op
grond hiervan te komen tot
aanbevelingen voor een
toekomstig beleid met betrekking
tot het zwartrijden in Nederland.
Opzet: Het gaat primair om de
beschrijving van de openbaar
vervoer situatie en de gevolgen
met betrekking tot het zwartrijden
in een aantal steden. Door het
verzamelen van gegevens over
zwart- en grijsrijden enerzijds en
de openbaar vervoer situatie
anderzijds bij een aantal 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.
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178
Slachtofferhulp zonder omwegen

dr. A.R. Hauber en drs. A.
Zandbergen
Samenwerkingsverband: Gemeentepolitie van 's-Gravenhage.
Doe!: Evaluatie experiment van
nieuwe werkwijze met betrekking
tot slachtofferhulp bij de Haagse
politie.
Probleemstelling: Toetsing van de
hypothesen dat door deze nieuwe
werkwijze de samenwerking
tussen politie en hulpverleners is
verbeterd, de slachtoffergerichte
houding van de politie is toegenomen en dat er 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.
179
Treinreizigers en onveiligheid

dr. A.R. Hauber, drs. J.G.A.
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
Ho!lands 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
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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. 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 C.S.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten en
artikelen.
180
Sociale beinvloeding, sociale
beinvloedbaarheid en criminaliteit

drs. P.C. Plaizier
Promotor: prof. dr. J.J.M. van
Dijk.
Doe!: Het vaststellen van
affectieve en cognitieve stijlkenmerken van individuen, die
samenhangen met ontvankelijkheid voor pro-sociale en antisociale beInvloeding. Bij affectieve
stijIkenmerken wordt gedacht aan
persoonlijkheidsdimensies als
neuroticisme, extraversie, psychopathisme, dominantie en sociaal
conformisme. De cognitieve stijlkenmerken verwijzen naar attributie van eigen slagen of falen,
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sociaal perspectief innemen,
morele oordelen en dogmatisme.
De nadruk zal komen te liggen op
de mogelijke verbanden tussen
ontwikkelingsstadia van moreel
redencren en de effectiviteit van
poenale en ideele anti-delinquente
voorlichtingscampagnes op
(middelbare) scholieren.
Opzet: Vanuit de sociaal psychologische attributietheorie
(Abrahamson, Seligman, &
Teasdale, 1978) en de cognitieve
ontwikkelingsbenadering van
moreel redenercn 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-,
MAYO-, HAVO-, VW0scholieren).
Methode: Empirisch kwantificerend vragenlijst-onderzoek;
ideeel en poenaal overredingsexperiment ter beinvloeding van
houding en gedrag t.o.v. normoversehrifilingen bij verschillende
groepen van leerlingen met vooren nametingen van zellvermelde
meningen en gedragingen inzake
wetsovertredingen. Data-analyse:
univariate en multi-variate seriele
statistische toetsingen.
Einddatunn 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
181
Aspecten van voorwaardelijke
straffen
air. dr. H.I. Sage/-Grande
Inan.v. J. ran Kesteren en
studenten differentiatiefase,
alsmede Wang Xuepei,
Chongqing, China
Doe': Onderzoek naar de %vettelijke regeling en praktische
toepassing van voorwaardelijke
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straffen in vergelijking met
verschillende Europese landen en
Oostaziatische staten met het doel
tot een effectievere toepassing van
voorwaardelijke straffen bij te
dragen, die een verdere beperking
van de vrijheidsstraf mogelijk
maken.
Opzet: Literatuuronderzoek,
onderzoek naar wetten en interne
richtlijnen in het buitenland,
dossieronderzoek bij de rechtbanken Den Haag, Den Bosch en
Leeuwarden, onderzock naar
reclasseringsprojecten in verband
met voorwaardelijke straffen.
Einddatuni: Voorlopig
doorlopend.
Publikatievorm: Artikelen,
waarvan vier reeds werden
gepubliceerd, en doctoraalscripties.
182
Evaluatie van de `pestmap'
drs. L.G. Toornvliet, dr. A, R.
Hauher, drs. P. C. Plaizier, drs.
R.C.G. Verheek en drs. J.G.A.
Zandhergen
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
maatrcgelen blijken in de praktijk
het beste te realiseren en welke
zijn het meest effectief? Wat is het
korte en wat is het lange termijn
effect van de maatregelen? Leidt
het gebruik van de pestmap mede
tot andere substantiele veranderingen bij leerlingen? Hierbij moet
worden gedacht aan sociale
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onhandigheid, negatief zelfbeeld,
bravourgedrag, spijbelen en kleine
criminaliteit.
Einddatum: 1994.
183
Sociale veiligheid station
Amsterdam CS
drs. L.G. Toornvliet, dr. A.R.
Hauber en drs. J.G.A.
Zandbergen
Samentverkingsverband: Spoorwegpolitie Amsterdam C.S.
Doe!: Onder het motto Teter
Staat Centraal' hebben de
Nederlandse Spoorwegen in de
afgelopen jaren een groot aantal
geintegreerde maatregelen
genomen om het CS in
Amsterdam veiliger te maken. In
dit onderzoek wordt nagegaan in
hoeverre deze maatregelen een
positief effect hebben op de veiligheidsgevoelens van reizigers, NSpersoneel 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
worden 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 continueren. In 1992 werd
opnieuw een meting 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 opinie-
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verandering.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapporten,
waarvan er inmiddels vier zijn
uitgebracht, en artikelen.
184
Maatschappelijk draagvlak en
effecten stadswachten
dr. A. R. Hauber, drs. L. G.
Toornvliet, drs. J. GA.
Zandbergen en mr. L.J. Hofstra
Doe!: In het kader van deze studie
zal achtergrondinformatie worden
verzameld over de organisatie, het
functioneren en de waardering
van stadswachten in het algemeen
en het effect van hun optreden.
Het maatschappelijk draagvlak
van de stadswachten zal op
verschillende niveaus — van
hogere ambtenaar tot burger —
worden bepaald.
Opzet: Door gesprekken aan de
hand van semi-gestructureerde
interviews met sleutelfiguren zal —
los van de eigen observaties — een
kwalitatief antwoord worden
gezocht op de vragen inzake het
maatschappelijk draagvlak en het
effect van het optreden van de
stadswachten. In de gesprekken
met sleutelfiguren komt een van
de belangrijkste doelstellingen van
de stadswacht-projecten aan de
orde, namelijk het creeren van
werkgelegenheid voor langdurig
werklozen. Tevens wordt
gevraagd naar de bijdrage van de
stadswachten ten aanzien van het
terugdringen van de overlast.
Daarnaast vindt een metaevaluatie plaats aan de hand van
reeds geevalueerde stadwachtprojecten. Vanzelfsprekend gaat het
hierbij zowel om de objectieve als
de subjectieve veiligheid. Voorts
vormt de waardering van de kant
van het publiek een belangrijk
criterium met betrekking tot het
effect van stadswachten. De
gebruikte criteria in dit verband
zijn of men op de hoogte is van
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delictsomschrijving wordt vcrvuld,
het bestaan van stadswachten, of
men hen regelmatig tegenkomt en kan het toch niet worden aangenomen dat een strafbaar feit is
of men zich door het optreden
begaan. De vraag is waarom niet.
van deze functionarissen veiliger
Opzet: Literatuur- wetgevings-, en
voelt. Ten slotte wordt in zeven
jurisprudentie-onderzoek.
gemeenten een analyse gemaakt
Einddatum: Eind 1993.
van de verschillende organisatiePublikatievorm: Dissertatie.
structuren waarin stadswachten
zijn ingebed en van hun ambts187
constructies. Een van de centrale
De vrijheidsstraf als ultimum
vragen is: Leiden verschillen in
remedium
organisatiestructuur tot aantoonmr. K. Boonen
bare discrepanties in het maatschappelijk draagvlak? Met name Pronzotoren: prof. mr . A.C.
moet hier worden gedacht aan de 't Hart en prof. mr . C. Belk.
Doe!: Het onderzoek richt zich op
structuur waarbij stadswachten
onder de politie ressorteren en die de vraag naar de betekenis van
het ultimum remedium(-begrip)
waarbij zij in een afzonderlijke
ter zake van de vrijheidsstraf.
organisatie zijn ondergebracht.
Waarom moet de vrijheidsstraf zo
Einddatwn: 1994.
mm mogelijk worden toegepast en
Publikatierorm: Rapport en
uitsluitend als ultieme remedie
artikelen.
functioneren? In het kader van de
vraag hoe ultiem de remedie van
de vrijheidsstraf moet zijn, staat
Rijksuniversiteit Leiden
in het onderzoek centraal de
Afdeling straf- en strafprocesontwikkeling van criteria ter
recht
albakening van de vrijheidsstraf
als ultimum remedium, alsmede
de (onwikkeling van) instrumenten
Lopend onderzoek
om de ultimum remediumgedachte nader vorm ern inhoud
185
te geven. En wat zijn de conseDe positie van de deskundige in
quenties van die criteria voor het
het strafproces, rechtsvergegevangeniswezen bij de tenuitlijkend bezien
voerlegging van de vrijheidsstraf?
A.L0.
Opzet: Literatuur- en jurispruPromotor: dr. J.F. Nijboer.
dentie-onderzoek.
Einddatum: 1996.
Einddatum: Begin 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.
Publikatierorm: Dissertatie.
186
Bevoegdheid tot aanwenden van
geweld door ambtenaren van
politie

mr. J.L.M. Bock
Promotor (evt.): prof. mr . A.C.
't Hart.
Probleemstelling: Wanneer, d.w.z.
in welke gevallen en onder welke
voorwaarden, kunnen ambtenaren
van politic bevoegd geweld
aanwenden? Indien met het
aanwenden van geweld een
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188
De bijzondere opsporingsdiensten

mr. drs. K Ruvuma
Promotor (err.): prof. mr . A.C.
't Hart.
Doe!: Onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot de
controle-activiteiten van statelijke,
niet-politionele opsporingsdiensten en naar de aanvaardbaarheid van de proliferatie van
die activiteiten. In dit kader wordt
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190
De betekenis van internationale
(mensenrechten)verdragen voor
Nederlands materieel strafrecht
mr. F.A. Egter van Wissekerke
Promotor: prof. dr. D.
Schaffmeister.
Doe!: Vanuit enerzijds de toenemende internationalisering van
189
Losbladig commentaar op het
het (straf)recht en anderzijds het
Wetboek van Strafvordering
op nationaal niveau vrijwel
prof dr. C.P.M. Cleiren, mr.
ontbreken van criteria op basis
B.M. Kortenhorst en mr. S.M.
waarvan bepaalde gedragingen al
dan niet strafrechtelijk gesanctioWurzer-Leenhouts
Doe!: Met dit commentaar beogen neerd (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
schiedenis en het sinds W.O.II
van het nationale materiele strafrecht.
ontwikkelde verdragsrecht, de
wetenschappelijke beoefening van Opzet: Literatuur-, wetgevings- en
jurisprudentie-onderzoek.
het strafprocesrecht te bevorderen. Het werk geeft uitdrukking Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
aan het maatschappelijke
Eerder is op dit terrein
verschijnsel, dat de procesrechtelijke aspecten van de rechtsverschenen: mr. F.A. Egter van
pleging voorwerp zijn van een
Wissekerke, De implementatie van
het foheringsverdrag; internaverscherpte (rechts-)politieke
tionaal versus nationaal strafrecht,
aandacht. Naast de materiele
uitkomst worden mede onder
in: NJB, 1988, nr. 4, pp. 113-117.
invloed van het Europese
Mensenrechtenverdrag principiele
191
De administratieve afliankeeisen gesteld aan de justitiele
manieren van doen en de rechterlijkheid van het milieustrafrecht
lijke controle op dwanguitoeI. Koopmans
fening. Het project zal als een
Promotor: prof. dr. D.
Schaffmeister, dr. M. Faure
losbladige uitgave voorwerp
blijven van aanvulling en
(dagelijkse begeleiding).
bewerking in verband met rechtDoe!: Het onderzoek concentreert
spraak, literatuur en nieuwe
zich op de gevolgen van de afhanwetgeving. Op dit moment zijn
kelijkheid van de strafbaarheid
van milieuverontreiniging, van
binnen de vakgroep
straf(proces)recht van de RUL in administratiefrechtelijke
bewerking de artikelen: 1 Sv, 358- voorschriften, zoals vergunningen.
359 Sv, 553, 555-561 lid 1 en 562- Nagegaan zal worden wat de
571 Sv.
rechtvaardigende werking van een
Opzet: Jurisprudentie, literatuur,
vergunning is en in hoeverre de
wetgeving.
strafrechter (zoals de civiele
Einddatwn: Doorlopend.
rechter) gebonden is aan de
Publikatievorm: Losbladig
administratiefrechtelijke
supplement.
voorts aandacht besteed aan de
integratie van strafrechtelijk en
bestuurlijk beleid.
Opzet: Literatuur-, wetgevings-,
en jurisprudentie-onderzoek.
Eincklatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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beschikking of deze autonoom
mag toetsen.
Opzet: Vanuit de rechtsgoederenbeschermende functie van het
strafrecht zal onderzocht worden
in hoeverre deze een grondslag
kan bieden voor een rechtstreekse
bescherming (d.w.z. los van het
administratief recht) van ecologische rechtsgoederen. Het
onderzoek zal rechtsvergelijkend
en strafrechtsdogmatisch worden
opgebouwd, maar ook intradisciplinair, daar de in het civiele
recht en het bestuursrecht aangegeven oplossingen voor de
besproken problemen op bun
strafrechtelijke haalbaarheid
zullen worden getoetst.
Einddatum: 1995.
Publikutievorm: Dissertatie.
192
Rechtspositie van de psychiatrische patient, de psychisch
gestoorde delinquent en de
geestelijk gehandicapte

nut .1. 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
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.
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Publikatievorm: Artikelen,
lezingen en advisering aan wetgevings(advies)instan tics.
193
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/begcleiding voor strafrcchtelijke
interventies. Onderzoek naar de
consequentie op de actuele
ontwikkelingen van de forensischpsychiatrische relevantc
wetgeving.
Opzet: Voornamelijk empirisch.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Artikelen en
lezingen.
194
Strafreehtelijk bewijsrecht, i.h.b.
forensische expertise

dr. IF. Nijboer
Samenwerkingsverband: NlAS/Wassenaar.
Doe!: Publikaties rond 'current
topics on forensic expertise and
expert evidence'.
Opzet: Literatuuronderzoek;
voortzetting eerdere publikaties.
Einddatum: 1996.
Publikatievorm: Bundel.
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195
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.
196
Grondslagen van de
kwalificatiebeslissing in strafzaken
mr. C.M. Pelser
Promotor: prof. mr . A.C. 't Hart.
Doe!: Beschrijving van de wettelijke regeling met betrekking tot
de kwalificatiebeslissing en de
rechtspraak daarover in relatie tot
het legaliteitsbeginsel en de
(formeelrechtelijke) grondslagleer.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
197
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
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
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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.
198
Culpa in causa
mr. L. T. Wemes
Promotor (evt.): prof. mr . A.C.
't Hart.
Doe!: Een studie naar de
betekenis van de eigen schuld bij
beroepen op straffeloosheid,
waarbij onder meer zal worden
ingegaan op de strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor delicten
`onder invloed' begaan.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: Eind 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
199
Cultural defense en strafrechtspleging
mr. H. C. Wiersinga
Promotor: prof. mr . A.C. 't Hart.
Probleemstelling: Welke rot speelt
de factor `cultuur' bij de
berechting van niet-Westerse
verdachten? Het onderzoek zal
worden toegespitst op de positie
van de `cultuurspecialisr als
deskundige in strafzaken.
Opzet: Literatuuronderzoek,
empirisch onderzoek (dossiers).
Einddatum: 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Rijksuniversiteit Limburg
Vakgroep strafrechtkriminologie

vinden bij het administratief
recht.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.

Afgesloten onderzoek
200
Eindevaluatie Gemeenschappelijk
bevciligingsplan Randwijck
Maastricht

W.L.M. Hendriks-Leminens
en dr. G.A.A.J. van de Heuvel
Maastricht, Rijksuniversiteit
Limburg, Vakgroep strafrecht en
criminologie, 1992
Zic 1 3/7, 1992, Nr. 186
'ii,.

201
Uitgaanscriminaliteit in
Maastricht en Heerlen

my. WL.M. Hendriks-Lemmens
en dr. G.A.A.J, van den Heuvel
Maastricht, Rijksuniversiteit
Limburg, Vakgroep strafrecht en
criminologie, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 190

Lopend onderzoek
202
De buitengerechtelijke afdoening
van strafbare feiten door het
Openbaar Ministerie

mr. G.J.M. van den Biggelaar
Promotor: prof. mr . G.P.M.F.
Mols.
Probleemstelling: In toenemende
mate worden strafzaken
zelfstandig door het O.M.
afgedaan o.a. door sepot, transactic of door administratiefrechtelijke handhaving. Deze zaken
volgen dan niet een strafrechtelijke, mar 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
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203
Het onmiddellijkheidsbeginsel in
het strafproces

my. D.M.H.R. Gare
Prontotor: prof. mr . G.P.M.F.
Mols.
Hoek Begripsbepaling, doe],
functie van het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatung 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
201
Strafrechtelijke bescherming van
grenswaarden in het oppervlaktewaterrecht

my. L.E.M. Hendriks
Promotoren: prof.. mr. Th. A. de
Roos en prof. mr . N.S.J.
Koeman.
Hoek Llet onderzoek maakt deel
uit van het onderzoeksprogramma
HAMIL, een multidisciplinair
onderzoeksproject met betrekking
tot 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 oppervlaktewaterverontreiniging zijn op
Europees niveau lozingsgrenswaarden voor bepaalde (verontreinigende) stoffen geIntroduceerd. De vraag is of en in
hoeverre het strafrecht van de
afzonderlijke lidstaten Nederland
en Duitsland (verschillende)
mogelijkheden bicdt om deze
grenswaarden te beschermen en te
handhaven.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
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Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
205
Effecten van ambtelijke
corruptie
dr. G.A.A.J. van den Heuvel
Samenwerkingsverband: Faculte
du Droit, Universiteit Luik.
Doe!: Dit vergelijkend onderzoek
naar aard en effecten van
corruptie in ontwikkelde en
onderontwikkelde landen, wil
uiteindelijk komen tot een
toetsing van de `reintegrative
shaming-theory' van
J. Braithwaite.
Opzet: Literatuurstudie, dossieranalyse en interviews.
Einddatum: Onbepaald.
Publikatievorm: Artikelen.
206
Blokkerende factoren bij het
interregionaal criminaliteitspreventie- en beheersingsbeleid
(Zuid Limburg, Aken en Luik)
dr. G.A.A.J. van den Heuvel
Samenwerkingsverband: Stichting
criminologisch onderzoek
Limburg.
Doe!: Inventariseren en analyseren
van de blokkerende factoren die
bestuur en politie ondervinden in
de drie regio's bij hun streven
naar optimale afstemming in het
criminaliteitspreventie- en beheersingsbeleid.
Opzet: Literatuurstudie, interviews, beschrijvend onderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapport.
207
De controle op ondernemingsgedrag en het ontstaan van
collusie-fenomenen daarbij
dr. G.A.A.J. van den Heuvel
Samenwerkingsverband:
Interuniversitaire onderzoeksgroep Organisatie cruninaliteit.
Doe!: Op basis van dossieranalyses en literatuurstudie

Universiteiten

komen tot een theorie over het
ontstaan van collusie als vorm
van 'corporate crime'.
Opzet: Dossier-analyse en literatuurstudie.
Einddatum: Onbepaald.
Publikatievorm: Naar aanleiding
van dit onderzoek zijn reeds
verschenen: G.A.A.J. van den
Heuvel, Corporate crime in East
and West; in search of collusion,
in: H. Strang en J. Vernon (red.),
International trends in crime; east
meets west, Canberra, Australian
Institute of criminology; G.A.A.J.
van den Heuvel, Onderhandelen
over straffen; over organisatiecriminaliteit en overheidscontrole,
Arnhem, Gouda Quint BV, 1993.
208
De Europese Gevangenisregels:
van aanbevelingen naar
afdwingbaar recht?
mr. L.P.E.C. de Jong
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
Mols en prof. mr . C. Kelk.
Samenwerkingsverband:
RULimburg en NWO (NESRO).
Doe!: Vergelijkend onderzoek
naar het penitentiaire recht en de
praktijk in de landen van de
Raad van Europa. Toetsing van
de diverse nationale penitentiairrechtelijke systemen aan de
Europese Gevangenisregels.
Opbouwen van een correspondentie-netwerk op het gebied van
penitentiair recht.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1995.
Publikatievorm: Dissertatie.
209
Dwangarbeid; strafrechtelijk
gedwongen tewerkstelling in
Nederland
mr. G. de Jonge
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
Mols en prof. mr . A.J.C.M.
Geers.
Probleemstelling: Onderzocht
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wordt op welke rechtsgronden de
arbeidsplicht voor tot vrijheidsstraf veroordeelden berust. Vooral
de verhouding tot het verbod op
dwangarbeid krijgt daarbij de
aandacht. Voorts wordt onderzocht met welk recht de verplicht
arbeidende gedetineerde een
normaal loon wordt onthouden.
De vraag wordt behandeld of
afschaffing van de arbeidsplicht
en normalisering van de arbeidsbeloning kunnen bijdragen tot de
emancipatic van de gedetineerdenpopulatie.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorne Dissertatie.

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: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

211
Voorbereidend onderzoek in
strafzaken
Leden van de vakgroep strafrecht en criminologie at v, prof
mr. G.P.M.F. MoL
Doe!: Net voorbereidend
onderzoek in strafzaken is het
gemeenschappelijk onderzoeksproject van de Vakgroep straf210
Onderzoek van telecommunicatie recht en criminologie, bedoeld om
nader inzicht te verschaffen in de
ten behoeve van justitiele
wenselijkheid en mogelijkheid van
doeleinden
juridisering van een belangrijk
mr. J.H. Klifman
onderdeel van het strafproces. De
Promotoren: prof. mr . G.P.M.F.
juridisering kan voor de verdachte
Mols en prof. mr . Th. A. de
en meer in het algemeen voor de
Roos.
strafrechtspleging nadelige
Doe!: Art. I25g Sv. geeft aan de
gevolgen hebben. Ook daarop
rechter-commissaris de
concentreren zich de onderzoeksbevoegdheid om tijdens het
activiteiten.
gerechtelijk vooronderzoek te
bepalen dat telecommunicatie ten Probleemstelling: Het voorbereidend onderzoek in strafzaken is
aanzien waarvan het vermoeden
een beslissende Case in het strafbestaat dat de verdachte eraan
proces. De toename van de
dcelneemt, door een opsporingsmogelijkheid tot toepassing van
ambtenaar worden afgetapt of
dwangmiddelen en de verwachte
opgenomen. Justitieel onderzoek
ontwikkeling naar vermindering
van telecommunicatie is enkel
toegestaan ter zake van een reeds van de mogelijkheid tot controle
van tenminste een deel van
gepleegd misdrif Doel van het
onderzoek is het in kaart brengen hetgeen zich in het kader van het
voorbereidend onderzoek afspeelt,
van de strafvorderlijke telecomwerpen vragen op naar wensemunicatietap.
Probleemstelling: Welke wettelijke lijkheid en mogelijkheid tot juridisering ter versterking van de
en/of in de rechtspraak ontwikkelde criteria gelden in Nederland rechtspositie van de verdachte.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch
om ten behoeve van de strafvoronderzoek.
dering telecommunicatie te
Publikatievorne Monografie en
kunnen aftappen of opnemen;
tijdschriftartikelen.
met welke waarborgen voor de
afgetapte is de toepassing van het
middel omkleed; in hoeverre is -de
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212
Getuigen in strafzaken
prof mr. G.P.M.F. MoIs
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: Kritische
beschrijving en analyse van de
wettelijke voorschriften en jurisprudentie m.b.t. getuigen in strafzaken.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Najaar 1993.
213
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
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.
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214
Handhaving van het economisch
mededingingsrecht in Nederlands
en Europees verband
mr. H.M.J. Quadvlieg
Promotor: prof. mr . Th.A. de
Roos.
Opzet: Rechtsvergelijkend
onderzoek van relevante
literatuur/empirisch onderzoek.
Einddatum: Januari 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.
Mogelijk deelpublikaties in de
vorm van artikelen.
215
De verantwoordelijkheid van en
de controle op de politie in
Engeland en Wales
mr. C. Royakkers
Promotoren: prof. dr. M.E. Punch
en dr. G.A.A.J. van de Heuvel.
Probleemstelling: Dit onderzoek
wil de spanning tussen controleerbaarheid en onafhankelijkheid
van de politie in Engeland en
Wales analyseren in de periode
van 1960 tot heden.
Opzet: Literatuuronderzoek,
dossieranalyse en interviews.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
216
Algemene normen en
zorgplichten in het milieustrafrecht
mr. M.H.S. Ruegg
Promotoren: prof. mr . M.G.
Faure en prof. mr . Th.A. de
Roos.
Probleemstelling: Kunnen
algemene normen en zorgplichten
in het milieustrafrecht de rechtvaardigende werking van de
vergunning doorbreken en strafrechtelijk directe werking
genieten?
Opzet: (Rechtsvergelijkend)
onderzoek van relevante literatuur
en jurisprudentie in Nederland,
Groot-Brittannie en Duitsland.
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Einddatum: September 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.

219
Resocialisatie van (ex-)gedetineerde vrouwen

mr. M. W. Wolleswinkel
Promo/or: prof. mr. G.P.M.F.
Mols.
Doe!: Nu er in de detentiesituatie
my. T Spronken
Promo/oven: prof mr. G.P.M.F.
van vrouwen steeds meer
differentiatie komt en inrichtingen
Mats en prof mr. A.A.G. Peters
beleidsplannen en huishoudelijke
(RUU).
reglementen ontwerpen die
Doe!: Het verkrijgen van inzicht
specifiek op vrouwen gericht zijn,
in de theorctische achtergronden
is een juridische onderbouwing
van verdediging in strafzaken en
van een materiele invulling van
van advocaten die strafzaken
het gelijkheidsbeginsel gewenst.
doen en hun functioneren in de
Daarbij wordt niet alleen gedacht
strafrechtspraktijk.
Probleemstelling: Welke cal spelen aan sociaal-economische gebieden
(werk, scholing, inkomen) maar
de beginselen die aan het strafproces ten grondslag liggen bij de oak aan zorgverantwoordelijkheden (zwangerschap, opvoeding,
theorievorming over de verdezorgactiviteiten).
diging in strafzaken? Hoe
Probleemstelling: Het opsporen
verhoudt de theorie van verdevan resocialisatiebevorderende en
diging in strafzaken zich tot de
belemmerende factoren. Deze
feitelijke mogelijkheden die de
advocaat in strafzaken heeft bij
reiken verder dan de detentiede verdediging van een verdachte? situatie zell De persoonlijke
invulling en beleving door
Wat is de tank en rolopvatting
vrouwen van de detentiesituatie
van advocaten in strafzaken?
en de eigen verwachtingen en
Opzet: Literatuuronderzoek en
houding t.a.v. de terugkeer in de
empirisch onderzoek (archiefonmaatschappij spelen daarbij oak
derzoek, dossieronderzoek, intereen cal.
views, participerend onderzoek).
Opzet: Historisch overzicht van
Onderzoekspopulatie: advocaten.
beleidsstukken en regelgeving
Einddatum: 1995.
over ervaringen van gedetineerde
Publikatievorm: Dissertatie.
vrouwen in Nederland na de
Tweede Wereldoorlog.
218
Vergelijking met buitenlandse
Het strafvorderlijke dwangstudies. Met name ten aanzien
middel inbeslagneming en de
van de aspecten zorg en
vrijheid van meningsuiting en
opvoeding wordt vervolgens de
drukpers (rechtsvergelijkend)
invulling van family-life en
my. L. Tomesen
private life (art. 8 EVRM lid 1 en
Promo/oven: prof mr. G.P.M.F.
Mols en prof. mr . Th. van Boven. 2) voor gedetineerde vrouwen en
Doe!: Het in kaart brengen van de hun kinderen bestudeerd zowel
vanuit het positieve recht als in
diverse regels en beginselen in
het licht van feministische rechtsverschillende Europese landen
theorieen. Literatuurstudie.
m.b.t. het Sv-dwangmiddel
inbeslagneming en de vrijheid van Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
meningsuiting en drukpers.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
217
Verdediging in strafzaken in
theorie en praktijk

78

Justititile Verkenningen, jrg. 19, nr. 7, 1993

220
Open Universiteit Heerlen
Vrouw en strafrecht
Vakgroep strafrecht
mr. R. H. Wolleswinkel, mr. J.
Serrarens, dr. R.J.S. Schwitters,
mr. M. W. Wolleswinkel en mr.
Lopend onderzoek
J. Woretshofer
Samenwerkingsverband: Vakgroep
221
strafrecht van de Open
Voorrang in het verkeersrecht
Universiteit en de projectgroep
mr. drs. M. P. Bart
Vrouw en recht van de
Promotor: prof. mr . J.M.
Rijksuniversiteit Limburg.
Reijntjes, Open Universiteit.
Doe: Centraal staat de vraag
Doe/sidling: Beoogd wordt een
welke rol 'de vrouw' speelt in het overzicht te geven van de
strafrecht. Vrouwen komen met
verkeerssituaties waarin de
het strafrecht in aanraking zowel
betrokken verkeersdeelnemers
als slachtoffer als als dader van
worden geconfronteerd met de
strafbare feiten. Deze rollen lijken vraag naar de volgorde waarin zij
tegengesteld. Bij nader inzien
mogen doorgaan. De toepasselijke
worden daders en slachtoffers met verkeersregels die in verdragen en
vergelijkbare problemen geconwettelijke regelingen zijn
fronteerd. Pregnant blijkt dit in
neergelegd alsmede de jurispruelk geval bij het battered woman
dentie en literatuur worden
syndrom en bij prostitutie, waar
besproken. Voorts komt het
beide rotten om voorrang lijken te verband tussen voorrang en het
strijden. In de loop der jaren is
verkeersrechtelijke vertrouwensbeover de rot van vrouwen in het
ginsel aan de orde.
strafrecht inmiddels het een en
Onderzoeksopzet: Literatuur- en
ander gepubliceerd. Doel van dit
jurisprudentie-onderzoek.
project is een (redelijk) compleet
Einddatum: Medio 1994.
en samenhangend overzicht te
Publikatievorm: Dissertatie.
geven van het onderzoeksgebied
vrouw en strafrecht, in de vorm
222
als dader: specifieke delicten,
De verwording van vrouwenprostitutie, battered woman
handel
syndrom, strafuitsluitingsgronden
mr. R.H. Haveman
en straftoemeting, detentie en
Promotor: prof. mr . C. Kelk,
hulpverlening; en de vrouw als
Willem Pompe instituut voor
slachtoffer: zedendelicten,
strafrechtswetenschappen, RUU.
vrouwenhandel, prostitutie, voor- Doelstelling: De discussie over
en hoofdonderzoek (getuige),
vrouwenhandel wordt gevoerd in
vervolgingsbeleid.
het spanningsveld tussen principes
Einddatum: Doorlopend project.
en emoties. Enerzijds gaat het om
Publikatievorm: Artikelen, boek.
situaties die wat ernst betreft
dermate tot de verbeelding
spreken, dat een pleidooi voor een
intensieve strafrechtelijke aanpak
verleidelijk is. Anderzijds lijkt een
strafrechtelijke aanpak soms
dusdanige problemen op te
leveren, dat geconcludeerd wordt
dat het strafrecht er maar beter
niet bij gehaald moet worden.
Doel van dit onderzoek is op
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rationele gronden een uitspraak te
kunnen doen over de functie die
het strafrecht voor vrouwenhandel kan hebben. Is vrouwenhandel een maatschappelijk
probleem dat met behulp van het
strafrecht moet worden opgelost?
Centraal bij de bcantwoording
van deze vraag staan de
voorwaarden voor strafbaarstelling. Hieraan wordt het delict
vrouwenhandcl getoetst, zowel de
oude omschrijving zoals deze aan
het begin van deze eeuw tot stand
is gekomen en door jurisprudentie
inhoud heeft gekregen, als de
nieuwe delictsomschrijving clic op
het moment in het parlement
wordt behandeld.
Onderzoeksopzet: Literatuur-,
jurisprudentie en dossieronderzoek.
Einddattim: 1994.
Publikatievorm: Artikelen, proefschrift.

223
Vrouw en strafrecht

my. R.K. Hayman, dr. R.J.S.
Schwitters, my, J.J. Serrarens,
mr. M. W. Wolleswinkel en my.
J. Woretshofer
Samenwerkingsverband: Vakgroep
strafrecht van de Open
Universiteit en de projectgroep
Vrouw en reeht van de
Rijksuniversiteit Limburg.
Doe!: Centraal staat de vraag
welke rol 'de vrouw' speelt in het
strafrecht. Vrouwen komen met
het strafrecht in aanraking zowel
als slachtoffer als als dader van
strafbare feiten. Deze rollen lijken
tegengesteld. Bij nader inzien
worden daders en slachtoffers met
vergelijkbare problemen geconfronteerd. Pregnant blijkt dit in
elk geval bij het battered woman
syndrom en bij prostitutie, waar
beide rollen om voorrang lijken te
strijden. In de loop der jaren is
over de rol van vrouwen in het
strafrecht inmiddels her een en
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ander gepubliceerd. Doel van dit
project is een (redelijk) compleet
en samenhangend overzicht te
geven van het ondcrzoeksgebied
vrouw en strafrecht, in de vorm
van capita selecta. Aan bod
komen ender andere in theorie en
praktijk: a) de vrouw als dader:
specifieke delicten, prostitutie,
battered woman syndrom, strafuitsluitingsgronden en straftoemeting, detentie en hulpverlening:
en b) de vrouw als slachtoffer:
zedendelicten, vrouwenhandel,
prostitutie, voor- en hooldonderzoek (getuige), vervolgingsbeleid.
Einddatuni: Doorlopend project.
Publikatievorm: Artikelen, boek.

224
Vademecum Strafzaken

prof my. J.M. Reijntjes
Onderzoeksinstelling: Open
universiteit, vakgroep strafrecht.
Dock Medewerking aan de
bewerking van het Vademecum.
Binnen de vakgroep strafrecht
van de Open Universiteit is in
bewerking: hoofdstuk 28, Bewijs.
Onderzoeksopzet: Literatuur- en
jurisprudentieonderzock.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Losbladig,
supplementen.

225
De Nederlandse Strafvordering

prof my. JM. Reijntjes ( Open
Universiteit) my. drs. M.P. Bart
( Open Universiteit) en
my. .I.A.W Lensing (Katholieke
Universiteit Nijmegen)
Doe!: Bewerking/verzorging van
nieuwe druk van het bock De
Nederlandse Strafvordering van
mr. A. Minkenhof, onder leiding
van prof. mr . J.M. Refintjes.
Onderzoeksopzet: Literatuur- en
jurisprudent ieonderzoek.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Bock.
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226
Melai, Losbladig commentaar
op het Wetboek van
Strafvordering voortgezet onder
redactie van prof. mr . M.S.
Groenhuijsen, prof. mr . Th.A. de
Roos, prof. mr . A.H.J. Swart
prof mr. J.M. Reijntjes en mr.
J. Woretshofer
Doe!: Medewerking aan de
bewerking van dit commentaar.
Binnen de vakgroep strafrecht
van de Open Universiteit zijn in
bewerking de artt. 7 t/m 11; 57
t/m 115; 134; 139 t/m 167; 242.
Einddatum: Doorlopend project.
Onderzoeksopzet: Onderzoek van
jurisprudentie, literatuur en
wetgeving.
Publikatievorm: Losbladig supplementen.

waarvan het optreden van de
hulpofficier van justitie afhankelijk is.
Einddatum: Januari 1998.
Publikatievorm: Dissertatie en
onderzoeksrapport.

Katholieke Universiteit
Nijmegen
Criminologisch instituut

Katholieke Universiteit
Nijmegen
Sectie straf- en strafprocesrecht

228
Straftoemeting in tweede
instantie
Student -assistent
Begeleiding: dr. J.P.S. Fiselier en
mr. J.A.W. Lensing.
Doe!: Nagaan hoe de strafvordering in tweede instantie zich
verhoudt tot de strafvordering in
eerste instantie en het vonnis van
de rechtbank.
Einddatum: December 1994.
Publikatievorm: Onderzoeksverslag.

Lopend onderzoek
Lopend onderzoek
227
Van aanhouding tot voorlopige
hechtenis
A.1.0.
Begeleiding: prof. mr . G.J.M.
Corstens, dr. J.P.S. Fiselier en
mr. J.A.W. Lensing.
Probleemstelling: Het onderzoek
bevat een juridische en een
sociaal-wetenschappelijke
component. De juridische
component betreft het onderzoek
naar de voorwaarden waaronder
de dwangmiddelen aanhouding,
ophouding voor verhoor en ter
identificatie en de inverzekerinstelling kunnen worden toegepast,
alsmede naar de rechtsmiddelen
die de verdachte heeft. De sociaalwetenschappelijke component
betreft onderzoek naar de feitelijke gang van zaken op het
politiebureau en naar de factoren
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229
Onderneming, strafrecht en
mensenrechten
Al. 0.
Promotor: prof. mr . G.J.M.
Corstens
Doe!: De centrale vraag van het
onderzoek is of rechtspersonen
zich als verdachte in het strafproces op mensenrechten kunnen
beroepen? De vraag wordt onderzocht voor recht van Nederlandse
herkomst, het EVRM, het EGrecht en een aantal vreemde
rechtsstelsels, waaronder de VS.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.
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230
Strafrechtelijke sancties

mr. J.P. Balkema, prof 111r .
G.J.M. Carstens en mr. F. C.
Vegter
Doe!: Het onderzoek is primair
gericht op een analyse van de
rechtsregels die de tenuitvoerlegging beheersen van de strafrechteluke vrijheidsbenemende
maatregelen, te weten de plaatsing
in een krankzinnigengesticht en
de terbeschikkingstelling.
Prableemstelling: 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 worth nagegaan
hoe de praktijk werkt in aangelegenheden waarvoor geen
geschreven rechtsregels gelden.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Eine/datum: Doorlopend.
Publikatievorm: De onderzoeksresultaten worden regelmatig
gepubliceerd in de vorm van
supplementen op de losbladige
editie Het Penitentiair Becht
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.
231
Evaluatie van wetgeving inzake
de voorwaardelijke veroordeling
en de vervroegde invrijheidstelling

leerd. Levens zal worden onderzocht in hoeverre alternatieven
voor het huidige stelscl aanwezig
zijn.
Opzet: Literatuuronderzoek.
onderzoek wetsgeschiedenis, interviews in praktijk.
Einddatum: April 1997.
Publikatievarm: Dissertatie.
232
De dwang van de tenlastelegging
all'. J. Bakson
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
warden gezet en eventuele alternatieven zullen worden onderzocht.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 1994.
Publikatierorm: Dissertatie.

233
Dutch criminal law and
procedure

prof mr. G.J.M. Carstens en
'vi. J.A.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: Deel in
Encyclopedia of Law.

F. W, Bleichrodt
Promotoren: prof. mr . G.J.M.
Corstens en mr. J.P. Balkema
(KUN).
Doe!: De Wet inzake de herziening
234
van de voorwaardelijke veroarDetentierecht in vergelijkend
deling en de roorwaardelijke invrijperspectief
heidsstelling uit 1986 zal worden
F. ran Deutekom
getoetst aan de uitgangspunten,
Promotor: prof. mr . G. Corstens
die de wetgever in de Memorie
en mr. J. Balkema (K UN).
van Toelichting heeft geformuDoe!: Vergelijking van de rechts-
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positie van gedetineerden in
Frankrijk, de Bondsrepubliek en
Nederland.
Einddatum: 1993/1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
235
Belastingfraude versus socialezekerheidsfraude
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.
236
Dwangmiddel van de inbeslagneming
mr. R. M. Vennix
Promotor: prof. mr . G.J.M.
Corstens.
Doe!: Herijking van het dwangmiddel van de inbeslagneming
(mede) gezien: bevoegdheid tot
conservatoire inbeslagname (94a
Sv.) op grond van Wet tot
verruiming van mogelijkheden tot
toepassing van de maatregel van
ontneming van ivederrechtelijk

Universiteiten

verkregen voordeel; bevoegdheid
tot vergaren en opnemen van
gegevens (Wet Computercriminaliteit); onderzoek naar
verbetering teruggaveregeling.
Opzet: Onderzoek van wetgeving,
rechtspraak en literatuur.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.

Erasmus Universiteit
Rotterdam
Vakgroep strafrecht en criminologie
Afgesloten onderzoek
237
Op zoek naar veiligheid; ontwikkeling bij de basispolitie
dr. C.F.H.M. Hogenhuis
Delft, Uitgeverij Eburon, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 222, (diss.)

Lopend onderzoek
238
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
mr. J. uit Beijerse
Promotor: prof. mr . C.P.M.
Cleiren en prof. dr. C.J.C.F.
Fijnaut.
Probleemstelling: De vraag die in
deze studie centraal staat is of de
huidige regeling van de inverzekeringstelling en de voorlopige
hechtenis, bezien in het licht van
geldende beginselen, wijzigingen
moet ondergaan. Centraal staan
daarbij het `praesumptio
innocentiae'-beginsel, het `nemo
tenetur seipsum prodere'-beginsel
en het 'habeas corpus'-beginsel.
Hiertoe is een studie gemaakt van
de ontstaansgeschiedenis van de
huidige regeling rond inverzekeringstelling en voorlopige
hechtenis, vanaf het eerste
Wetboek van Strafvordering van
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1838. De tijdens deze periode
gevoerde discussies over beginselen en bevoegdheidsverdeling
vormen de basis voor een analyse
van de huidige discussie en
beleidsvoorstellen.
Ethddatum: 1994.
Publikatierornz: Dissertatie.
239
Decriminalisering van actieve
euthanasic; een exemplarisch
onderzoek naar de betekenis van
decriminalisering voor abolitionisme en strafrechtstheorie
inn J.R. Blad

Promo/or: prof C.J.C.F. Fijnaut.
Doe!: In dit theoretisch georien- •

teerd onderzoek wordt het
vraagstuk van de sociale controle
op levensbeeindigend handelen
om sociaal-medische redenen,
behandeld als testcase voor de
abolitionistische sidling dat
primaire criminalisering (strafbaarstelling) beschadigend is voor
processen van sociale controle
van onderaf en dat de samenleving er zonder strafrecht beter
aan toe zou zijn. Voor wat betreft
het abolitionisme wordt het
gedachtengoed van Hulsman aan
een integrale analyse onderworpen; dit wordt behandeld als
een produkt van rechtsdenken en
kritisch onderzocht aan de hand
van het exemplarische probleem,
de sociale beheersing van levensbeeindigend handelen.
Probleemstelling: In hoeverrc kan
decriminalisering worden
begrcpen als een adequate
strategic van het abolitionisme en
welke andere betekenissen kunnen
aan dit fenomeen worden
verleend?
Opzet: Literatuuronderzoek naar
Hulsman's abolitionisme, decriminalisering in het algemeen en het
decriminaliseringsproces met
betrekking tot de euthanasie in
het bijzonder. Ook is reeds
onderzock gedaan naar beleids-
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opvattingen aangaande euthanasie
in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen.
Einddatum: 1994.
Puhlikatievorm: Dissertatie. In
1990 is het bovenvermelde deelonderzoek gepubliceerd in Tussen
lots- en zellbeschikking, Arnhem,
Gouda Quint BV.
240
EVRM en opiumzaken

T Blom
Promo/or: prof mr. H. de

Doe!der.
Doe!: Het vervaardigen van een

kritisch commentaar op de justitiele politicpraktijk in
Opiumzaken aan de hand van
uitspraken van de Europese
Commissie en het Europese Hof
voor de rechten van de mens.
Prohleemstelling: Onderzocht
wordt wat de consequenties zijn
van de uitspraken van de
Europese Commissie en het
Europese Hof voor de rechten
van de mens, wegens de schending
van de artikelen 6 (fair trial) en 8
(recht op privacy) EVRM voor de
Nederlandse opsporingspraktijk
in Opiumwetzaken. Het gaat in
dit onderzoek met name om de
consequenties voor de bijzondere
opsporingsmethodes, die in het
kader van de bestrijding van deze
wet worden gebruikt zoals de
observatie, de infiltratie en de
telefoontap en die een grote
inbreuk op iemands priveleven
inhouden.
Opzet: Participerende observatie,
literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Publikatievorm: Dissertatie.
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241
De rechtsbetrekking als gemeenschappelijke noemer van
bestuursrecht, strafrecht en
privaatrecht; theorie, methode en
praktijk van gelintegreerde
rechtswetenschap

242
Grootsteedse criminaliteit

prof mr. H. de Doelder, prof
dr. C.J.C.F. Fijnaut e.v.a.
Opzet/doel: Het onderzoek is
thans opgedeeld in de volgende
vier deelprojecten:
prof mr. C. P.M. Cleiren, mr.
Gokcriminaliteit: Het gokwezen in
PA. M. Mevis, mr. G. van
een stad als Rotterdam is een
Le/en en M. Dane
gecompliceerd geheel van legate,
Samenwerkingsverband:
extra legate en illegale activiteiten.
Samenwerking met prof. Foque
Binnen dit deelonderzoek wordt
en prof. R.M. van Male.
in een eerste fase vanuit de
Doe!: De rechtswetenschap wordt perspectieven van producenten,
in toenemende mate geconfronconsumenten en overheden
teerd met de behoefte aan
gekeken naar het gehele fenomeen
integratie van de verschillende
van het gokwezen. In een tweede
juridische disciplines onderling.
fase zal n.a.v. het terreinverkennende eerste fase onderzoek
De vraag is of een gemeenschappelijk referentiekader voorhanden vanuit de verschillende perspectieven gericht onderzoek plaatsis dat de verschillende deeldisciplines met elkaar delen en dat
vinden naar de specifieke problehun eigen specifieke ontwikkematiek. Drugscriminaliteit: Bij de
lingen stuurt. Het onderzoekspro- opsporing van drugsdelicten stuit
gramma betreft een samenstel van de politie veelal op grenzen die
onderzoeken die zijn toegespitst
gesteld zijn door internationale
op de betekenis van het begrip
verdragen, meer in het bijzonder
het EVRM. Als belangrijkste
rechtsbetrekking en de draagwijdte daarvan voor de verdere
bepaling hieruit zal het recht op
ontwikkeling van de traditionele
privacy (art. 8) in relatie tot het
rechtsgebieden bestuursrecht,
politie-optreden worden gezet.
strafrecht en privaatrecht,
Geweldsbeheersing: Het onderzoek
alsmede de algemene rechtstheorie richt zich vooralsnog op de
en rechtsfilosofie. De strafrechtevolgende algemende probleemstellijke onderzoeken spitsen zich toe lingen: een analyse van politieop de volgende thema's: Het
geweld bij de getiniformeerde
strafvorderlijk legaliteitsbeginsel;
dienst van een grote stad; een
toesting van en sancties op
analyse van de reactie op het
(on)rechtmatig overheidsoptreden; politiegeweld; een onderzoek naar
vormen, vormverzuimen en
de wijze waarop op de werkvloer
rechtsgevolgen in intern en extern naar het functioneren van de
rechtsvergelijkend perspectief;
klachtenprocedure m.b.t. geweldschadevergoeding voor ondergane gebruik wordt gekeken en een
of voorlopige hechtenis.
analyse van de wijze waarop
Opzet: Literatuur en rechtspraak- politiegeweld zo goed mogelijk
onderzoek. Veel interne rechtverbeheerst kan worden. Preventie
gelijking.
jeugdcriminaliteit: Enerzijds is dit
Einddatum: Lopend onderzoek.
een criminografisch onderzoek
Voor de dissertaties vier jaar.
waarin de samenhang tussen
Publikatievorm: Twee dissertaties, demografische, sociaal-econoartikelen.
mische en institutionele factoren
naast de omvang, soort en aard
van de jeugdcriminaliteit centraal
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staat. Anderzijds omvat het
onderzoek een analyse van de
achtergronden van jeugdcriminaliteit in verschillende wijken,
waarbij het microniveau als
uitgangspunt wordt genomen: een
etnografische studie van jeugdcriminaliteit, waarin de achtergronden van de criminaliteit
worden bestudeerd vanuit de
leefwereld van de jongeren.
Einddatum: Onbepaald.
Publikatievorny Dissertaties,
artikelen, rapporten.
243
Bestuursstrafrecht
prof. mr. H. de Dodder, Inn A.
Hartmann, mr. dr. J. 14". van der
Hu1st, mr. L.J.J. Rogier en mr.
P.M. van Russen Groen
Doe: De laatste jaren komt men

in de juridische literatuur regelmatig de term lbestuursstrafreche
tegen. Uit de hantering van deze
term blijkt evenwel dat omtrent
de inhoud en omvang van het
desbetreffende begrip geen
overeenstemming bestaat. Er
hebben zich in de afgelopen
decennia zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht, maar
ook in het internationale recht
verschillende ontwikkelingen
voorgedaan waardoor de
contouren van een bestuursstrafrecht zich beginnen af te tekenen.
Doel van het onderzoek is om
aan de hand van die ontwikkelingen tot een beschrijving en een
verklaring van de bedoelde
juridische fenomenen te komen
waardoor eenduidige plaatsbepaling van dit gedeelte van het
recht mogelijk wordt. Bovendien
wordt onderzocht of het bestuursstrafrecht eigen materiele beginselen kent en welke beginselen ten
grondslag liggen aan de processuele afdoening van de gedragingen die door het bestuursstrafrecht worden gesanctioneerd.
Opzet: Het onderzoek valt uiteen
86

in een aantal deelonderzoeken. De
kennis en inzichten die in deze
onderzoeken vergaard worden
moeten leiden tot theorievorming
met betrekking tot het karakter
van het bestuursstrafrecht en de
verhouding tot het strafrecht
enerzijds en het bestuursrecht
anderzijds.
Einddatum: Geen.
Publikaties: Dissertaties,
artikelen, symposiumbundels,
rapporten.
244
Bewijs in het bestuursstrafrecht
'iii. A.R. Hartmann
Promotor: prof. mr . H.

de

Dodder.
Het
onderzoek vindt plaats in het
kader van het algemene onderzoekprogramma Bestuursstrafrecht. Inzichten opgedaan in dit
onderzoek kunnen een bijdrage
leveren aan een verdere plaatsbepaling van het bestuursstrafrecht.
Doe: Het bewijs speelt een
belangrijke rol in iedere juridische
procedure. Inzicht in de rol die
het bewijs speelt in een bepaalde
procedure geeft aan hoe de
vaststelling van rechtsfeiten in
concreto dient te verlopen. In de
tweede plaats geeft het in het
algemeen ook inzicht in aard,
doelstellingen en karakter van de
desbetreffende procedure. Het
onderzoek naar het bewijs in het
bestuursstrafrecht sal zich richten
op de fonnele en inhoudelijke
aspecten van dc vaststelling van
rechtsfeiten in procedures die als
bestuursstrafrechtelijk zijn te
kenschetsen. Daartoe worden
onder meer de bewijsvergaring en
bewijsvoering in het bestuurs- en
strafrecht onderzocht. Voorts zal
gekeken worden naar bewijsrechtelijke aspecten van in andere
landen functionerend bestuursstrafrecht, zoals het
Ordnungswidrigkeitengesetz in
Samentverkingsverband:
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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.

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.

245
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.

248
Vormen, vormverzuimen en
rechtsgevolgen in het strafproces
ter terechtzitting in intern en
extern rechtsvergelijkend
perspectief
mr. G. van Leijen
Promotor: prof. mr . C.P.M.
Cleiren.
Probleemstelling: Rechtvaardigt
het specifieke karakter van de in
het strafproces aan de orde zijnde
rechtsbetrekking tussen burger en
overheid een specifiek karakter en
een specifieke functie, waardering
en sanctionering van de in dat
proces voorgeschreven vormen die
gelden ter terechtzitting t.o.v. de
voorschriften die bestaan in
andere rechtsgebieden?
Doe!: Met het onderzoek wordt
enerzijds beoogd een licht te
werpen op de speciale positie die
het strafprocesrecht inneemt t.o.v.
andere vormen van procesrecht.
In de debatten omtrent harmonisatie van procesrecht blijkt het
strafproces onbesproken te
blijven, hetgeen de yraag opwerpt
waarin de eigenheid die aan de
vormgeving van het strafproces
wordt toegeschreven precies
gelegen is. Anderzijds wordt
gepoogd enige duidelijkheid te
brengen in de huidige stand van
zaken met betrekking tot de
betekenis die in de praktijk van
de strafrechtspleging aan
vormvoorschriften die gelden ter
terechtzitting wordt gehecht en de
wijze waarop verzuimen al of niet
worden gesanctioneerd.
Opzet: Het onderzoek zal bestaan

246
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: Nog niet bekend.
Publikatievorm: Dissertatie.
247
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 strafrecht vervult ten aanzien van
seksueel misbruik van minderjarigen.
Probleemstelling: Onderzocht
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uit analyse van wetgeving, jurisprudentie en literatuur.
Einddatunr 1997.
Publikatievornr Dissertatie.
249
Rechtsbescherming in het
hestuursstrafrecht

tor. P. M. van Russen Gwen
Promotor: prof. mr . H. de

Dodder.
Samenwerkingsverband: Het

onderzoek vindt plaats in het
kader van het algemene enderzoekprogramma
Bestuursstrafreeht. Inzichten
opgcdaan in dit onderzoek
kunnen een bijdrage leveren aan
een verdere plaatsbepaling van
het bestuursstrafrecht.
Doe!: Net strafrecht words steeds
nicer 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
worden 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 Cr in
dit verband theoretische overwegingen aan de keuze voor een
bepaald rechtsgebied ten
grondslag? Hoe 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?
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Einddatum: Voorjaar 1995.
Publikaties: Dissertatie, ztrtikelen.
250
Critical criminology and the
politics of rights

drs. R. van Siwaningen
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 heeft het een theoretischc
relevantie, hetgeen zich openbaart
in het feit dat het een eerste systematische inventarisatie beoogt te
bieden van de actuele Europese
literatuur op het gebied van strafrechtshervorming, en dat daarnaast beoogd wordt een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling
van een meer continentaal
georienteerde kritische criminologic — waar de huidige kritische
criminologie sterk Angelsaksisch
gekleurd is. Daarnaast heeft het
onderzoek ook een praktische
relevantie, doordat, op grond van
een empirische analyse van de
activiteiten van de diverse
Europese gedetineerdenbewegingen en verenigingen voor strafrechtshervorming, 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 grond van confrontatie met
empirische resultaten van hervormingspogingen, noodzakelijk om
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
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252
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht
dr. C.G.M. van Warne/en
Doe!: Bestudering van de geschiedenis van het jeugd(beschermings)recht.
Opzet: Literatuurstudie, interviews en ander bronnenonderzoek.
Publikatievorm: De komende tien
jaar zullen er deelpublikaties
verschijnen, te weten (werktitels):
1995 (De kinderbescherming in
oorlogstijd), 1996 (Honderd jaar
Pro Juventute), 1997 (75 jaar
Kinderrechtspraak), 2001
251
(Honderd jaar Kinderwetten.
De beheersing van geweld in de
Dee! 1: 1900-1940), 2005
interactie politie-publiek
(Honderd jaar Kinderwetten.
mr. N. Uildriks
Samenwerkingsverband: Ministerie Deel II: 1945-2000).
van Binnenlandse Zaken.
Doe!: Het onderzoek richt zich op
vier probleemstellingen: Hoe
Rijksuniversiteit Utrecht
ondergaat de politie de confronMolengraaff instituut voor
tatie met (toenemend) geweld en
privaatrecht
agressie vanuit de samenleving?
Welke factoren zijn van invloed
op het gebruik van geweld door
Lopend onderzoek
de politie? Hoe wordt politie253
geweld door burgers ervaren? Hoe
Een vergelijkend onderzoek naar
kan geweld tussen burgers en
de beantwoording van een aantal
politie zo goed mogelijk worden
familierechtelijke vragen in de
beheerst? Doel van het onderzoek
rechtspraktijk van de Verenigde
is in de eerste plaats door een
Staten en Nederland
analyse van deze vragen beleidsmr. G. Docter-Kleykamp
makers een empirische basis te
Promotor: prof. mr . J. de Ruiter.
bieden voor de beheersing van
Doe!: Het doel is te komen tot
geweld in de interactie politieeen systematische en analytische
publiek.
beschrijving van de rechtsstelsels
Opzet: Klachtendossier-analyse;
van de V.S. en Nederland,
analyse dag- en nachtrapporten;
waardoor zij in hun structuur en
interviews; participerende obsergrondslagen vergelijkbaar worden,
vatie; selfreport enquete.
en waarbij onderzocht zal worden
Einddatum: 1995.
of de betekenis van de Constitutie
Publikatievorm: Rapport, disservan de V.S. voor de afzonderlijke
tatie.
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

onderzoek, m.n. wat betreft de
Nedcrlandse situatie, een
(beperkte) historische component
ingebouwd. Het onderzoek
bestaat overwegend uit literatuurstudie. Empirisch onderzoek van
verschillende aard (participerende
observaties, open interviews)
wordt gedaan naar het huidige
functioneren van diverse van de
bedoelde pressiegroepen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie en
tussentijdse publikaties in vaktijdschri ften.
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staande vragen naar de
doorwerking van mensenrechten
bij afstamming en ouderlijk
gezag.
Opzet: Onderzoek vindt plaats in
de V.S. door middel van bestudering van wetgeving, case law en
wetenschappelijke literatuur. Ook
zijn er contacten met een aantal
vooraanstaande professoren op
familierechtelijk gebied.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

Rijksuniversiteit Utrecht
Willem Pompe instituut voor
strafrechtswetenschappen

256
Recente ontwikkelingen
straf(proces)recht

dr. P.J Baauw
Duel: Katern-bijdrage Strafrecht.
Einddatunr Doorlopend project.
Publikatievorm: Katernen
Strafrecht Ars Aequi.
257
Recente straf(proces)rechtelijke
jurisprudentie

dr. P.J. &maw
Doe!: Bijdrage cursus Nieuw
Recht II (NOvA) en specialistenopleiding strafrecht (NOvA/WPI).
Einddatum: 1991.
Publikatievorm: Doorlopend
project.
Publikatievorm: Reader.

Afgesloten onderzoek
254
Liberalisierung der
Sexualgesetzgebung in der
Niederlanden und Deutschland

air. R. H. Haveman
Monatschrift für Kriminologie
und Strafrechtsreform, 75e jrg.,
nrs. 2/3, 1992, pp. 147-158
Zie JV7, 1992, nr. 247

Lopend onderzoek
255
Commentaar Wetboek van
Strafvordering

dr. P. J. &taw
Duel: Medewerking aan de
bewerking van A.L. Melai (red.):
Het Wetback van Strafvordering
(losbladig).
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Supplementen.
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258
Ne bis in idem

dr. P. J. Baauw
Doe!: Analyse ne nis in idembeginsel in het internationale
strafrecht.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Boek over
International Criminal Law in the
Netherlands.
259
De rechten van de mens en het
Nederlandse straf(proces)recht

dr. Pi. Luau ii en prof mr.
A.H.J. Swart
Doe!: Analyse van de
doorwerking van mensenrechtverdragen in de nationale rechtspleging.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Serie Ars Aequi
Libri.
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De oplossingen zijn te onderSummary proceedings in penal
scheiden in processuele en `buitenmatters
processuele' oplossingen. Tot
dr. P.J. Baauw en prof mr.
eerstgenoemde groep behoort het
A.H.J. Swart
accepteren van anonieme getuiDoe!: Analyse van verkorte proce- genverklaringen als bewijsmiddel.
dures in het strafprocesrecht.
De tweede doelstelling is het
Einddatum: 1993.
verkrijgen van inzicht in de
Publikatievorm: Nationale bundel rechtstheoretische en rechtspoliten behoeve van Congres
tieke overwegingen voor en tegen
Academie Internationale de Droit het aanvaarden van anonieme
Compare, (AIDP), Athene en
getuigen. De verschillende keuzen
Delphi 1994.
die in de verschillende landen
worden gemaakt, zullen in
261
verband worden gebracht met
Strafprocesrecht: De rol van de
meer algemene kenmerken van
rechter/Bewijsrecht
het strafproces in die landen.
dr. P.J. Baauw e.a.
Probleemstelling: Hoe worden
Doe!: Onderwijsboek betreffende
getuigen in de Nederlandse,
het geIntegreerde (burgerlijk-,
Duitse en Amerikaanse strafstraf- en administratief) procesrechtspleging tegen bedreiging
recht.
beschermd? Welke samenhang is
Einddatum: 1994.
er tussen de gekozen wijze van
Publikatievorm: Procesrecht-boek bescherming en de algemene
Rijksuniversiteit Utrecht,
kenmerken van de nationale strafRijksuniversiteit Limburg,
rechtspleging?
Katholieke Universiteit Brabant.
Opzet: Het voorgaande brengt
mee dat het onderzoek rechtsver262
gelijkend van opzet is. Bronnen:
Een afzonderlijke procedure voor wetgeving, rechtspraak, literatuur
de bekennende verdachte
en interviews met personen die bij
dr. P.J. Baauw e.a.
de dagelijkse praktijk van de
Doe!: Bijdrage symposium
strafrechtspleging in een land
24-6-1993, Leiden.
betrokken zijn.
Einddatum: 1993.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Symposiumbundel. Publikatievorm: Dissertatie.
263
De bescherming van getuigen in
het strafproces
A. Beijer
Promotoren: prof. mr . A.H.J.
Swart, dr. P.J. Baauw. Subsidie
NWO.
Doe!: Doel van het onderzoek is
tweeledig. Het gaat er in de eerste
plaats om, meer inzicht te krijgen
in de wijze waarop in verschillende rechtsstelsels getuigen tegen
bedreigingen worden beschermd,
welke constructies daarvoor zijn
ontworpen en welke voor- en
nadelen hieraan verbonden zijn.

Universiteiten

264
Maatregelen in het belang van
het onderzoek in strafzaken en
de rechtspositie van de verdachte
mr. A.M. Berkhout-van
Poelgeest
Promotoren: prof. mr . C. Kelk en
dr. P.J. Baauw (co-promotor).
Doe!: Het onderzoek richt zich op
een beschrijving van de `maatregelen' (art. 62.2 jo 76 Sv jo art.
222, 225 Invoeringswet Sv) in
historisch en constitutioneel
perspectief, in verband met hun
plaats in het strafprocesrecht en
het detentierecht. Per periode
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worden vanaf 1838 de beginselen
van strafprocesrecht en detentierecht aangegeven die bij
tocpassing 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.
Einddatuta: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
265
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de positie van jeugdigen in
het jeugdstraf(proces)recht in
Nederland, Belgie en het
Verenigd Koninkrijk

Fur. 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.
Eitu!datum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie en
artikelen.
266
Gedragskundige rapportage aan
justitie in het jeugdstrafrecht

nip. J. M. Bruins
Pronwtor: prof. mr . C. Kelk.
Doe!: Systematisch onderzoek

naar plaats en functie van de
gedragskundige rapportage in
jeugdstrafzaken en met name de
juridische implicaties.
Einddaturn: 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.
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267
Politic, allochtonen en
conflictbeheersing

drs. R. Coppes, drs. F. de Groot
en drs. A. Sheerazi
Begeleiding: prof. dr. F.

Bovenkerk (Willem Pompe
Instituut) en G. Horstmann
(M.S.) (Hoofdcommissaris te
Lelystad).
Doe!: Evalueren van experimenten
in politie-optreden ten aanzien
van Marokkaanse jongens.
Methode: Actie-onderzoek; al
onderzoekend wordt het geleerde
in praktijk gebracht.
Einddatum: September 1996.
Publikatievorm: Rapporten,
briefings, artikelen en bock.
268
De handhavingsplicht

tar. R.M.A. Guldenmund
Promotor 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 gemeenschapsrecht in bun
nationale rechtsorde. Ontwikkelen
van toetsingscriteria: effectiviteit,
proportionaliteit, assimilatie,
kenbaarheid, rechtsbescherming.
Beoordeling van het Nederlandse
wetgevingsbelcid aan deze criteria.
Opzet: Onderzoek van de jurisprudentie van het Hof van Justitie
van de EG en van het geldende
Nederlandse recht.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
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269
Beroving van voorbijgangers in
de Randstad
dr. W.J.M. de Haan
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek 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 'Lilt 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)misdrijven).
Einddatum: November 1992.
Publikatievorm: Artikelen,
monografie. W. de Haan, Even
een kroket uit de muur trekken;
straatroof als . vorm van diefstal
met geweld, in: C. Brinkgreve, H.
Franke e.a. (red.), Alledaags en
ongewoon geweld, Amsterdams
sociologisch tijdschrift, WoltersNoordhoff, 1991, pp. 47-75. W.
de Haan, Straatroof als probleem
van orde en veiligheid, in: J.
Nijboer (red.), Criminaliteit als
politiek probleem, Arnhem,
Gouda Quint, 1993, pp. 393-404.
W. de Haan, Beroving van voorbijgangers; rapport van een
onderzoek naar ..ctraatroof in 1991
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in Amsterdam en Utrecht, Den
Haag, ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1993.
270
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de strafrechtelijke afhandeling van arbeidsongevallen
(VS-Nederland)
inr. N. Jeirg
Sameniverkingsverband: Western
Illinois University, School of
Business Management.
Doe: Appreciatie van overeenkomsten/verschillen van bestuurseq. strafrechtelijke handhaving
van arbeidswetgeving t.z.v.
(preventie van) ongevallen in
respectievelijk de VS en
Nederland.
Opzet: Literatuur-, wetgeving-,
jurisprudentie-onderzoek,
praktijkinterviews, dossieranalyse.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Tijdschriftartikel.
271
Ontwikkelingen in het economisch strafrecht
mr. N. Jeirg
Einddatum: Doorlopend project.
272
Het beklagrecht van gedetineerden
prof mr. C. Kelk
Doe/: Het kritisch evalueren van
de uit het beklagrecht van gedetineerden voortvloeiende jurisprudentie als een van de middelen tot
rechtmatigheidscontrole op de
Nederlandse detentiesituatie.
Opzet: Bestudering van
desbetreffende uitspraken.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek.
Publikatievorm: Annotaties bij
uitspraken, editorial in
tijdschriften en commentaren.
Herdrukken van Kort begrip van
het cletentierecht.
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273
Rechten van opgenomen psychiatrische patienten

prof rnr. C Kelk
Elm/datum Doorlopend project.
274
Actualiteiten rond detentieproblematiek

prof mr. C. Kelk en dr. my . M.
Moerings
Lint/datum: Doorlopend project.
275
Getuige in de internationale
rechtshulp in strafzaken

my. A.H. Kelp
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.
Einddatunt: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.

Gevangeniswezen (prof. dr.
A.W.M. Mooij).
Doe/: Aan de hand van actuele en
historische processen inzichtelijk
maken hoe in de Nederlandse
strafrechtspleging de aandacht
voor de persoon van de dader
vorm heeft gekregen.
Opzet: Onderzoek naar huidige en
oude (van rond de eeuwwisseling)
forensische psychiatrische
rapporten. Het materiaal bestaat
o.m. uit: de huidige rapporten (uit
het Pieter Baan Centrum); de
oude rapporten (deze worden
onderzocht in de Rijksarchieven
van voornamelijk Haarlem en
's Hertogenbosch). Daarnaast
literatuurstudie.
Einddatum: Lopend onderzoek.
Publikatievorm: Naar aanleiding
van dit onderzoek verschenen
reeds en zullen nog verschijnen
een aantal artikelen.
278
De positie van minderjarigen op
het terrein van de geestelijke
gezondheidszorg

my. A.P. van der Linden
(Co-)Promotoren: prof dr. H.
van Engeland, prof. mr . C. Kelk
en dr. J.J.P. Hendrickx.
Dock Onderzoek naar het gebruik
van juridische en medische
drs. FA.M.M. Koenraach
maatregelen om jeugdhulpverPronzotoren: prof. mr . C. Kelk en lening mogelijk te maken dan wel
prof. dr. F. Beyaert.
te optimaliseren. Het maatschapProbleemstelling: Empirisch
pelijk probleemgebied dat onderzoek naar dwang en drang
voorwerp van deze studie is, is de
bij de psychiatrische opneming en geestelijke gezondheidszorg.
behandeling in de algemene en
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
forensische psychiatric.
een beknopt historisch gedeelte en
Einddatum: Doorlopend project.
een analyse van de vigerende
Publikatievorm: Artikelen.
regelingen met betrekking tot de
positie van jeugdigen in het GGZ277
circuit. Op grond van literatuurForensisch psychiatrische
onderzoek zijn kwantitatieve
rapportage
gegevens verzameld en met
drs. FA.M.M. Koenraadt
behulp van interviews is gepoogd
Sanzenwerkingsverband: Het Pieter zicht to krijgen op de praktijk.
Baan Centrum, Psychiatrische
Deze gegevens zijn beperkt tot het
Observatiekliniek van het
arrondissement c.q. gezondheids276
Gedwongen psychiatrische
opneming en dwang bij de
behandeling in de algemene en
forensische psychiatrie
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zorgregio 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.

landse strafvonnissen. Van recente
datum zijn de verdragen die
voorzien in de tenuitvoerlegging
van buitenlandse beslissingen tot
confiscatie. Nederland is bij een
groot aantal van deze verdragen
reeds partij, of staat op het punt
daartoe toe te treden. Behandeld
worden de materiele voorwaarden
279
voor de tenuitvoerlegging van
Aids and prisons
buitenlandse strafvonnissen in
dr. mr. M. Moerings
Nederland en de tenuitvoerlegging
Samenwerkingsverband: P. Thomas, van Nederlandse strafvonnissen in
Universiteit Wales, Cardiff.
het buitenland. Het onderzoek wil
Doe!: Hoe wordt in diverse landen een juridisch analyse geven van de
omgegaan binnen het gevangenis- verdragen die Nederland heeft
wezen met seropositieven en Aids- bekrachtigd en van de
patienten? Dit om te laten zien in Nederlandse uitvoeringswethoeverre verworvenheden (rechten geving.
van gedetineerden) onder druk
Einddatum: 1993.
komen te staan onder invloed van Publikatievorm: Dissertatie.
de Aids-problematiek.
Opzet: Literatuur, empirie.
282
Einddatum: 1993.
Automatisering en strafrechtsPublikatievorm: Boek, onder
pleging
redactie van M. Moerings en P.
mr. drs. J. Rademaker
Thomas.
Promotor: prof. mr . C. Kelk.
Doe!: Onderzoek naar de begin280
selen van straf- en strafprocesRechtspositie gedetineerden:
recht in het licht van de automativergelijking Nederland en Wales sering van de strafrechtspleging.
dr. mr. M. Moerings
Einddatum: 1993.
Samenwerkingsverband: Gillian
Publikatievorm: Dissertatie.
Douglas, Universiteit van Wales,
Cardiff.
283
Doe!: Vergelijkende studie rechtsRasdiscriminatie op de arbeidspositie gedetineerden.
markt
Opzet: Literatuurstudie.
mr. D. Ramsoedh en drs.
Einddatum: 1993.
M. Gras
Publikatievorm: Hoofdstuk in
Begeleiding: prof. dr.
rechtsvergelijkend boek
F. Bovenkerk.
Nederland-Wales.
Doe!: Het gaat hier om een
project van het International
281
Labour Office (ILO) te Geneve en
De tenuitvoerlegging van buiten- is onderdeel van een internalandse strafvonnissen
tionale vergelijking in circa 13
mr. D.J.M.W. Paridaens
landen naar rasdiscriminatiebij
Promotoren: prof. mr . A.H.J.
het aannemen van personeel.
Swart en dr. P.J. Baauw.
Onderzoeksmethode: Natuurlijk
Doe!: In de laatste decennia zijn
experiment of situatie-test.
diverse verdragen tot stand
Einddatum: September 1994.
gekomen die voorzien in de
Publikatievorm: Rapporten en
tenuitvoerlegging van buitenonderdeel van vergelijkend boek.
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284
Ontwikkelingen in het penitentiaire recht
mr. drs. A. van Vliet
Doe!: Bijdrage aan katernen
(penitentiair recht) van Ars Aequi
en aan het Crimineel Jaarboek
van de Coornhert-Liga.
Opzet: Bestuderen van literatuur,
wetsontwerpen, rechtspraak, enz.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Bijdrage aan
katcrnen van Ars Aequi, vier
maal per jaar en bijdrage aan het
Crimineel Jaarboek van de
Coornhert Liga, eenmaa1 per jaar.
285
Rechtspositie jeugdigen in jeugdbeschermingsinrichtingen
'in. drs. A. van Vliet
Promotor prof mr. C. Kelk.
Doe!: Studie naar de
(rechts)positie van minderjarigen
in jeugdbeschermingsinrichtingen.
Opzet: Het onderzoek bestaat
onder meer 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 rechtspositic van minderjarigen in rijksinrichtingen met die in particuliere
inrichtingen.
Einddatum: 1995.
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.

286
Turken en de Nederlandse strafrechtsprocedure
mr. K YesiIgaz
Bege!eiders: 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 politicen justitie-ambtenaren, raadsman
en rechter enerzitds 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 lase;
gesprekken met beide `partijen'.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie en
artikelen.

Katholieke Universiteit
Brabant
Vakgroep strafrechtsvietensehappen
Afgesloten onderzoek
287
Het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding
mr. W.E.C.A. Valkenburg
Arnhem, Gouda Quint, 1993
Zie 1V7, 1992, nr. 279
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Lopend onderzoek
288
Internationale samenwerking en
de overdracht en overname van
strafvervolging
mr. Y. Baayens- Van Geloven
Promotoren: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen en prof. mr . A.H.J.
Swart.
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 barachtigd. Naar
aanleiding van die bekrachtigingen is de Nederlandse strafwetgeving gewijzigd en aangevuld. Te
noemen zijn m.n. de art.
552t-552hh Sv, waarin zowel de
overdracht als de overname van
strafvervolging door Nederland is
geregeld en verder art. 4a Sr, art.
68 Si- en art. 77bis Sr. Het
onderzoek bestaat hoofdzakelijk
uit het becommentarieren van de
artt. 552t-552hh Sv, het bloot
leggen 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 samenwerlcing de
Nederlandse strafwetgeving en het
strafrechtelijk klimaat zal gaan
beInvloeden.
Einddatum: Doorlopend project.
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Publikatievorm: Het commentaar
op de art. 552t t/m 552hh Sv zal
worden opgenomen in het
losbladige commentaar op het
Wetboek van Strafvordering en
als dissertatie worden verdedigd
in 1994.
289
Aanwenden, intrekken en
afstand doen van rechtsmiddelen
in strafzaken
mr. H.K. Elzinga
Promotor: prof. mr . J. de Hullu.
Doe/: Het doel van het onderzoek
is een inventarisatie te geven van
de wettelijke regeling met
betrekking tot rechtsmiddelen in
strafzaken en de toepassing
daarvan. Ook wordt gekeken of
de wettelijke regeling het stelsel
nog wel adequaat weergeeft,
gezien de moderne technieken.
Daarnaast wordt gekeken of het
zinvol is rond het instellen van
rechtsmiddelen bepaalde drempels
op te werpen om niet-serieuze
beroepen tegen te gaan (bij
voorbeeld verplichte schrifturen
of zekerheidstelling).
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: December 1996.
Publikatievorm: Dissertatie.

290
Differentiatie in de afdoening
van strafbare 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
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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
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 um bepaalde categorieen
van delicten — bij voorbeeld op
het terrein van de verkeersovertredingen — te depenaliseren. Deze
feiten worden niet meer langs 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 leven 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 strafvorderlijke 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
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klassieke rechtsbeginselen zoals
die ten grondslag liggen aan het
Wetboek van Strafvordering.
Einddatum: Dissertatie september
1993, artikelen 1993-1994.
Publikatievorm: Wetenschappelijke artikelen en eventueel een
monografie. Ten aanzien van mr.
A.A. Franken geldt dat het
onderzoek is uitgemond in een
dissertatie over Voeging ad informandum in strafzaken.
291
De rol van het kort geding in
straizaken
mr. E.S.G.N.A.I. van tie Griend
Promotor: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen.
Doe!: De laatste jaren is de
rechter in kort geding met
regelmaat geconfronteerd met
problemen van strafrechtelijke
aard. De vraag is nu of dit een
wenselijke ontwikkeling is.
Wellicht moet Cr in het strafrechtelijke systeem zelf een algemene
rechtsgang voor spoedeisende
situaties worden geschapen zoals
ook in het Ontwerp Wetboek van
Strafvordering Nederlandse
Antilien is gebeurd. In dit
onderzoek zal tevens in kaart
worden gebracht in welke
situaties er blijkbaar behoefte is
aan het oordeel van de rechter in
kort geding. Wie partij zijn in het
geding alsmede van wie de aangevochten beslissing aflcomstig is
zijn daarbij belangrijke aspecten.
De verhouding tussen privaatrecht en strafrecht ligt aan het
onderzoek ten grondslag.
Opzet: Grotendeels literatuur- en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
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292
Losbladig commentaar op het
Wetboek van Strafvordering
onder redactie van M.S.
Groenhuijsen (hoofdredacteur),
A. Krikke, Th. A. de Roos en
A.H.J Swart
Onderzoekers binnen de KUB:
prof mr. M. S. Groenhuijsen,
prof mr. J. de HuIlu, mr. J. de
Vries-Leemans, mr. Y. Baaijensvan Geloven, mr. J. Simmelink,
mr. D. van der Landen en tnr.
F.P.E. Wiemans en mr.
W.E.C.A. Valkenburg
Doe/: Met dit commentaar wordt
beoogd door middel van een
kritische behandeling van rechtspraak en literatuur omtrent het
betreffende onderwerp de wetenschappelijke beoefening van het
strafprocesrecht te bevorderen.
Het werk geeft uitdrukking aan
het maatschappelijke verschijnsel,
dat de procesrechtelijke aspecten
van de rechtspleging voorwerp
zijn van een verscherpte rechtspolitieke aandacht. Naast de
materiOe uitkomst worden, mede
onder invloed van het Europees
Mensenrechtenverdrag, principiele
eisen gesteld aan de justitiele
manieren van doen en de rechterlijke controle op dwanguitoefening. Het project zal als een
losbladige uitgave continu
voorwerp blijven van aanvulling
en bewerking in verband met
rechtspraak, literatuur en nieuwe
wetgeving. Binnen de vakgroep
strafrechtswetenschappen van de
KUB zijn in bewerking de artt.
21-26, 125i-125n, 250 t/m 255;
332-337; 361; 362-365; 427-444,
449-455; 528 t/m 530; 552a, 552t
t/m 552hh en 572 t/m 578, 592.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Losbladig
supplement.

Universiteiten

293
Bedrogs- en valsheidsdelicten
mr. P.J. van den Hout
Promotor: prof. mr . drs. W.
Nieboer.
Doe/: Analyse van de inhoud en
rubricering van — met name de
commune — bedrogs- en valsheidsdelicten vanuit strafrechts-dogmatisch oogpunt met het oog op
maatschappelijke ontwikkelingen,
met nadruk op het delict
`oplichting'.
Opzet: Wetsgeschiedenis, rechtspraak, literatuur.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
294
Verschuivingen in de strafrechtelijke aansprakelijkheid
prof mr. J. de Hu//u
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 zijn alleen al van
belang voor het beoordelen van
recente, omstreden activiteiten
van de strafwetgever om bepaalde
voorbereidingshandelingen en
vormen van collectief optreden
strafbaar te stellen. Een vergelijking met andere rechtsstelsels en
met andere rechtsgebieden lijkt
zinvol.
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Einddrauta: Doorlopend project.
Publikatievorne
Wetenschappelijke artikelen en/of
een monografie.
295
De strafzaak Giessen-Nieuwkerk

prof arr. J. de HuHu
Doe': In 1923 vend er in GiessenNieuwkerk 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 Amsterdamsc
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 Iering te trekken?
Dc 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.
Einddattan: 1994.
Publikallevorar NI onogralie.
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296
De noodzakelijkheid en vvenselijkheid tot verandering van het
traditionele Nederlandse stelsel
van strafvordering tegen de
achtergrond van het EVRIVI en
het IVBPR

prof tar. J. de Huila en tar.
WE. CA . Valkenburg
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 betreffen vaak essentiele
onderdelen van de procedure,
zoals de toepassing van dwangmiddelen (voorlopige hechtenis en
de telefoontap bij voorbeeld), de
regeling van de terechtzitting
(positie van de getuigen,
verhouding tussen 0.M., 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.
Publikatievortn: Wetenschappelijke artikelen en/of een
monografie.
297
Differentiatie in strafoplegging
en strafuitvoering

drs. A. M. van Kaflatboat
Doe!: De toename in dc omvang
en diversiteit van de criminaliteit
heeft geleid tot een druk op het
Nederlandse gevangeniswezen.
Die druk kon niet alleen warden
opgelost door vergroting van de
capaciteit van de justitiele inrich-
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tingen. 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. Een 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 het terrein
van het sanctierecht staat de
balans tussen de diverse bij de
strafoplegging en strafuitvoering
betrokken instanties —
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.
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Community Service in WesternEurope
drs. A.M. van Kalmthout
Promotoren: prof. mr . P.J.P. Tak
en prof. mr . M.S. Groenhuijsen.
Doe!: In het onderzoek wordt
nagegaan hoe binnen de landen
van de Raad van Europa de
nieuwe strafsanctie dienstverlening zich heeft ontwikkeld.
Tevens wordt de juridische
vormgeving van deze sanctie in
verschillende landen met elkaar
vergeleken en 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 wettelijke regelingen zich tot elkaar?
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsvergelijkend) literatuuronderzoek en
interviews.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
Enkele monografieen zijn reeds
verschenen.
299
Gedragsvoorschriften in het
wegverkeer
mr. M. Otte
Promotor: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen.
Doe!: In dit onderzoek staat de
betekenis van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
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1990 centraal. Er zal een
zal het onderzoek van 'het cassaafbakening plaatsvinden van de
tierecht' in de praktijk worden
beginselen en uitgangspunten die
beschreven.
ten grondslag liggen aan deze
Einddatum: Het onderzoek zal
gedragsregeling. Deze omlijning
vermoedelijk worden afgerond
zal vervolgens worden geposititussen maart en december 1997.
veerd aan de hand van een aantal Publikatierorm: Dissertatie.
verkeersvoorschriften. Bijzondere
aandacht wordt geschonken aan
301
de verhouding tussen de specifieke
De stratbepalingen en politiebevoorschriften in het RVV en de
voegdheden in de WVW 1992
algemene gevaarsbepaling in de
mr. J. &nonelink
Wegenverkeerswet.
Promoter: prof. mr . M.S.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Groenhuijsen.
Einddatum: 1993.
Doe!: In de artt. 4 Um 10
Publikatierorm: Dissertatie.
WVW'92 zijn de belangrijkste
delicten uit de huidige WVW
300
1935 overgenomen, zij het dat de
De toegankelijkheid tot de
bewoordingen van de delictsomhoogste rechterlijke instantie in
schrijving, in de terminologie van
strafzaken
de wetgever, zijn gemoderniseerd.
mr. drs. M. E. PlaneIls
In dit onderzoek zullen de consePromator prol mr. de HuIlu.
quenties van de door de wetgever
Doe!: In dit onderzoek staat het
aangebrachte wijzigingen worden
gewone cassatieberoep in strafgeinventariseerd. Deze bevinzaken centraal. In de studie
dingen zullen worden afgezet
behelst een onderzoek naar de
tegen algemene materieelrechtemogelijkheid de grieven op inhou- lijke leerstukken. Op dezelfde
delijke gronden door de Hoge
wijze zullen de in de WVW'92
Raad te doen toctsen.
opgenomen politiebevoegdheden
Opzet: Het onderzochte instituut
worden onderzocht.
zal in het eerste deel van de studie Einddatunz: 1994.
worden vergeleken met
Publikatievorm: Dissertatie.
Bijzondere cassatieregelingen'
(men denke aan Antilliaanse, het
302
economische en het militaire strafDe fiscale boete
procesrecht) en met de situatie op
Inn
Valkenburg
andere rechtsgebieden. In het
Doe!: De steeds complexer en
hierop volgend deel zal worden
ondoorzichtig wordende fiscale
ingegaan op actuele problemen in regelgeving en de daarbij
het cassatierecht (met name de
behorende fiscale verplichtingen
overbelasting van het hoogste
hebben tot gevolg dat het risico
rechtscollege) en op de mogelijke
onder fiscale delictsomschrijoplossingen. In het derde deel zal vingen (artt. 68 en 69 AWR) te
de situatie in Nederland worden
vallen, voor de burger steeds
vergeleken met de regelingen en
groter wordt. Deze ontwikkeling
de problemen in enkele buitenvereist een adequate rechtsbelandse stelsels. De eerste drie
scherming. GeYnspireerd op het
delen zullen geent zijn op
Oztiirk-arrest van het Europese
literatuur- en jurisprudentieHof voor de rechten van de mens,
onderzoek. Het laatste gedeelte
heeft de Hoge Raad in 1985
van de studie zal echter een
beslist dat de fiscale verhoging bij
empirisch karakter hebben. Hierin een navorderings- of
102
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naheffingsaanslag moet worden
gezien als een criminal charge in
de zin van art. 6 EVRM zodat de
in het verdrag genoemde
minimumgaranties in de
procedure van toepassing zijn.
Deze beslissing heeft in de
literatuur en de jurisprudentie tot
discussie geleid over de vraag in
hoeverre deze strafrechtelijke
beginselen doorwerken in het
fiscale boetegebeuren. De
wetgever is inmiddels tot de
conclusie gekomen, dat de
bestaande regeling in de Algemene
Wet inzake Rijksbelastingen op
wezenlijke punten tekort schiet.
Wetsvoorstel 21058 tracht de
minimumgaranties van het
verdrag in de AWR te implementeren. Met het onderzoek wordt
beoogd deze ontwikkelingen van
commentaar te voorzien. Hierbij
kan de Wet administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften — waarin de minimumgaranties van het Verdrag geacht
worden te zijn gerealiseerd — een
goede vergelijking bieden.
Einddatum: Doorlopend project.
Publikatievorm: Monografie en
artikelen.
303
Het onpartijdigheidsvereiste van
de rechten van art. 6 EVRM en
de Nederlandse strafvordering
mr. M.I. Veldt
Promotor: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen.
Doe!: De centrale probleemstelling
van dit onderzoek is de vraag
welke consequenties voor het
Nederlandse strafprocesrecht zijn
verbonden aan de jurisprudentie
van het Europese Hof voor de
rechten van de mens omtrent het
in art. 6 EVRM voorkomende
vereiste van onpartijdige rechtspraak.
Opzet: Literatuuronderzoek en
jurisprudentie-onderzoek.
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Einddatum: Maart 1997.
Publikatievorm: Dissertatie.
304
Art. 140 Sr.
mr. M.J.H.J. de Vries-Leemans
Promotoren: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen.
Doel: In het onderzoek staat
centraal de deelneming aan
organisaties die het plegen van
misdrijven tot oogmerk hebben
(140-1). Aandacht zal worden
besteed aan de ontstaansgeschiedenis van art. 140 Sr., aan de
uitleg van de delictsbestanddelen
in rechtspraak en wetenschap,
alsmede aan de relatie tussen art.
140 Sr. en enkele bijzondere strafbepalingen als samenspanning, de
strafbaarstelling van groepsgeweld
en art. 51 Sr. Ook het grensoverschrijdend aspect van georganiseerde criminaliteit zal in het
onderzoek worden betrokken:
onderzocht zal worden of art. 140
Sr. van toepassing is op
Nederlandse organisaties die in
het buitenland misdrijven plegen
of — omgekeerd — op buitenlandse
organisaties die in Nederland
misdrijven plegen. Ten slotte zal
getracht worden een antwoord te
geven op de vraag of recente
voorstellen tot uitbreiding van
art. 140 Sr. navolging verdienen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
305
Commentaar op de Wet
Computercriminaliteit
mr. F.P.E. Wiemans
Promotoren: prof. mr . M.S.
Groenhuijsen en prof. mr .
H.W.K. Kaspersen.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Recht en Informatisering,
Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, KUB.
Doe!: Op 1 maart 1993 is de Wet
Computercriminaliteit in werking
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getreden. Deze regeling voorziet
in een aantal substantiele wijzigingen in de wetboeken van
Strafrecht en Strafvordering die
nodig werden geacht in verband
met de voortschrijdende
toepassing van de informatietechnick. Deze studie beoogt een
bespreking van en commentaar
op de (ver)nieuw(d)e bepalingen
in de genoemde wetboeken. Voor
een goed begrip van de concrete
bepalingen is de wctsgeschiedenis
onontbeerlijk. Veel van de te
bespreken artikelen hebben — op
grond van kritiek in de literatuur,
kamervragen en amendementen —
in de loop der tijd een aantal
wijzigingen ondergaan of zijn
later toegevoegd. Naast de
toelichting van de regering zelf zal
een bespreking van deze mutaties
in relatie tot de eerste tekst (en de
voorstellen van de Commissie
Computercriminaliteit, zie ook
hierna) al veel duidelijk kunnen
maken over wat de werkgever
precies heeft willen regelen en
over de lgrenzenlvan deze
bepalingen. Doe van het boek is
niet alleen het verschaffen van
tekst en uitleg over een nieuwe
wcttelijke regeling. Tevens wordt
een inhoudelijke kritiek, die kan
uitmonden in aanbevelingen,
beoogd.
Opzet: Bcspreking van en
commentaar op de recente
bepalingen, mede aan de hand
van de wetsgeschiedenis en
(overige) literatuur. Evaluatie van
de opsporingspraktijk (in relatie
tot de nieuwe wet); internationale
aspecten; synthese; beantwoorden
de Nederlandse bepalingen aan
eisen van rechtmatigheid en
doelmatigheid en sluiten zij aan
bij internationale aanbevelingen
voor wetgevingsprojecten?
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Katholieke Universiteit
Brabant
Sectie jeugdrecht

Lopend onderzoek
306
Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht

prof. mr. J.E. Dock en tar.
P. Vlaardingerbroek
Doe!: Studieboek over
jeugd(straprecht, jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulpverleningsrecht.
Opzet: Beschrijving van het jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht
aan de hand van wet, literatuur
en jurisprudentie.
Einddatum: Najaar 1993.
Publikatievorm: Bock (verschijnt
bij VUGA-uitgeverij BV te Den
Haag).
307
In het belang van het kind: de
rechtsbescherming van de
minderjarige

tar. E.A.M. Schey
Promotor: prof. mr . M. Rood-de
Boer.
Doe!: Onderzocht wordt of de
door het klachtrecht geboden
eigen rechtsingang mogelijkheden
biedt voor een verbetering van de
(zwakke) positie van minderjarigen in de jeugdbescherming.
Tevens wordt onderzocht in
hoeverre de bestaande rechtspositieregelingen bijdragen aan een
verbetering van de positie van de
minderjarigen toy. bun wettelijke
vertegenwoordigers.
Probleemstelling: Vormen de
diverse beklagregelingen op het
terrein van de jeugdbescherming
een effectieve rechtsbescherming
van minderjarigen?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1993/1994.
Publikatievorm: Dissertatie.
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Universiteit Twente
Vakgroep staat en politiek

310
Zelfregulering in data-beschermingswetgeving; een rechtsvergelijkend onderzoek

Afgesloten onderzoek

mr. H. van Schooten-van der
Meer
308
Promotor: prof. H.D. de Jong
Informatisering en rechtsstaat
(Vakgroep recht).
dr. B. R. Dorbeck-Jung
Doe!: Onderzoek naar de normaZie JV7, 1992, nr. 289
tieve voorwaarden van het
concept zelfregulering in de
databeschermingswetgeving van
Lopend onderzoek
Nederland, Duitsland en GrootBrittannie. Daarbij ook
309
onderzoek naar methoden van
Politiek-ambtelijke betrekkingen rechtsvergelijking.
en het beginsel van de machtenOpzet: Literatuurstudie en interscheiding; een politiek-theoreviews met deskundigen in
tische, juridische en empirische
Nederland, Duitsland en Grootstudie
Brittannie.
drs. H. Reussing
Einddatum: 1996.
Promotor: prof. mr . H.M. de Jong Publikatievorm: Dissertatie en
(vakgroep staat en politiek).
eventueel artikelen.
Doe!: Het verschaffen van inzicht
in de juridische aspecten van
politiek-ambtelijke betrekkingen.
Universiteit Twente
De probleemstelling is: hoe dienen Vakgroep bestuur en beleid
de juridische vormgeving en het
feitelijke verloop van politiekambtelijke betrekkingen te
Afgesloten onderzoek
worden beoordeeld aan de hand
van de staatkundige grondslagen
311
van de democratische rechtsstaat
De levensloop van problemen en
Nederland, in het bijzonder het
beleid rond alcohol en drugs
beginsel van de machtenscheiding,
drs. F. Joldersma
en welke aanpassingen in de
Enschede, Universiteit Twente,
machtenscheidingsleer zijn op
1993
grond van deze beoordeling
Zie JV7, 1992, nr. 292
noodzakelijk?
Opzet: Literatuurstudie, jurisprudentie-analyse, veldwerk (caseLopend onderzoek
study-methode).
Einddatum: 1995.
312
PublikatieV01711: Dissertatie,
Internationale minimumstaneventueel artikelen.
daards betreffende de vragen van
vrede en veiligheid en de rechten
van de mens

mr. I. F. Dekker
Doe!: Het onderzoek betreft de
ontwikkelingen van fundamentele
normen die door de internationale
rechtsgemeenschap als geheel zijn
aanvaard en de juridische
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gevolgen bij schending daarvan
voor stiffen. 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: Bock, artikelen.
313
Beleidsontwerp en beleidsprestatie in bet randgroepjongerenbeleid

drs. 0. van Heffen
Promotnr: prof. dr. A.
Hoogerwerf.
Duel: 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: Eind 1993.
Publikatievorm: Dissertatie.
314
Rechtsbescherming en overheidsbesluitvorming

mr. dr. E. Helder
Duel: Onderzoek naar de vraag
welke invloed voorzieningen van
rechtsbescherming (inclusief
klachtenvoorziening) op de
kwaliteit van de overheidsbesluitvorming hebben. Hierbij heeft de
spanning tussen doelmatigheid en
klantgerichtheid aan de enc 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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Publikatievorm: Artikelen en
eventueel een bock.

Universiteit Twente
Vakgroep psychologie
Lopend onderzoek
315
Een samenwerkingsproject in
Overijssel-Oost gericht op
voorlichting en beInvioeding van
het publiek am de nadelige
effecten van criminaliteit te
bestrijden

drs. Al. 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 criminalitcit
door de politic en een wetenschappclijk onderzoek naar de
effecten hiervan door de UT.
Doel van de voorlichting was de
bevolking een reed beeld te geven
van de criminaliteit, met name die
vormen die frequent voorkomen,
en van de wijze waarop politic en
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.
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Probleemstelling: Wat is het effect
Lopend onderzoek
van informatie over criminaliteit
en over het functioneren van de
317
politie, in het bijzonder m.b.t.
Betrouwbaarheid en validiteit
procedures en preventiegerichte
van de methode van zelfrapactiviteiten, die het publiek via
portage
diverse media bereikt, op kennis,
dr. G.J.N. Bruinsma
attituden, gevoelens van onveiDoe: Inzicht te verkrijgen in de
ligheid en preventief gedrag.
betrouwbaarheid en validiteit van
Opzet: Er is sprake van een
de methode van zelfrapportage
veldexperiment waarbij 900
van delicten. Bijzondere aandacht
respondenten betrokken zijn.
krijgt de test-hertestbetrouwOmdat de voorlichtingscampagne baarheid. Tevens wordt nagegaan
een regionaal karakter heeft, zijn
of de verschillende vormen van
respondenten uit de experimentele criminaliteit een homogene set
regio (politieregio Overijssel-Oost) van gedragingen binnen een
vergeleken met die uit Arnhem en schaal uitmaken.
omstreken.
Opzet: Verschillende cohorten van
Einddatum: 1994.
studenten hebben met een
Publikatievorm: Een aantal publi- tussenpoze van twee weken en een
katies over dit onderwerp zijn
jaar een schriftelijke vragenlijst
verschenen in Aspekt 17, 23 en
over negenentwintig delicten en
24, 32, 36, Enschede, Universiteit enkele achtergrondvariabelen
Twente, Vakgroep psychologie.
ingevuld. Met behulp van deze
Daarnaast: M. Kuttschreuter en
panels en met diverse analyseJ. Severijn, Het bereik van de
technieken worden de methovoorlichtingsactiviteiten van het
dische onderzoekvragen beantsamenwerkingsproject in
woord.
Overijssel-Oost; een interimrapEinddatum: Lopend project.
portage, Enschede, Vakgroep
Publikatievorm: Diverse artikelen.
psychologie, 1989. Er zal nog een
318
dissertatie verschijnen.
Internationaal self-report
onderzoek
dr. G.J.N. Bruinsma
Universiteit Twente
Satnenwerkingsverband: InternaInternationaal Politie Instituut
tional Research Group on
Twente
Selfreported Crime and
Delinquency en het WODC van
het ministerie van Justitie.
Afgesloten onderzoek
Doe: Het verrichten van een
316
internationaal en nationaal vergeKengetallen schade criminaliteit; lijkend onderzoek naar de crimieen schatting van schadekengenaliteit onder jongeren met
tallen van enkele vormen van
behulp van een identieke vragencriminaliteit voor de gemeenten
lijst. Voorts wordt geprobeerd op
Enschede, Haarlem en Nijmegen grond van de gegevens schatG.J.N. Bruinsma, .J.H.A. Crijns tingen te maken van de
en L. Kroes
hoeveelheid criminaliteit van
Enschede, IPIT, 1993
jongeren in de gemeenten
Zie JV7, 1992, nr. 297
Enschede en Hengelo.
Opzet: Aan de hand van een
gezamenlijk geconstrueerde
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vragenlijst wordt door middel van
een self-report en vele achtergrondvariabelen een onderzoek
verricht naar de criminaliteit
onder jongeren in de leeftijd van
14 tot en met 21 jaar. Dit
onderzoek wordt gelijktijdig
uitgevocrd in 25 landen door vele
criminologen en in Nederland bij
random steekproeven in 15
steden. De Universiteit Twente
neemt de dataverzameling in de
steden Enschede en Hengelo voor
haar rekening. In het voorjaar
van 1992 is bij 620 jongeren uit
een a-selecte steekproef de
vragenlijst afgenomen.
Einddatunr 1994.
Publikatievorm: Diverse artikelen
en bock.
319
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 testhertestbetrouwbaarheid van de
methode van zelfrapportage die
wordt gebruikt in het grote internationale onderzoek onder
jongeren.
Opzet: Bij 67 jongeren die in het
kader van het vorige project zijn
ondervraagd wordt na een
periode van een maand opnieuw
dezelfde vragenlijst afgenomen
om daarmee de betrouwbaarheid
van de gebruikte meetinstrumenten vast te kunnen stellen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Diverse artikelen
en bijdragen in boeken.
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320
De toetsing van twee rivaliserende criminologische theorieen
dr. G.J.N. Bruinsma
Doe!: Het empirisch testen van

twee theorieen van crimineel
gedrag, te weten de differentieleassociatietheorie en de sociale
controletheorie. Voorts wordt de
validering van enkele meetinstrumenten uit eerder theorietoetsend
onderzoek nagegaan.
Opzet: Aan de internationale
vragenlijst over self-report (zie
voorgaande projecten) zijn vele
vragen toegcvoegd afkomstig uit
eerder verricht onderzoek,
waarmee de sociale controletheorie van Hirschi en de
differentiele-associatietheorie van
Sutherland/Opp opnieuw gelijktijdig kunnen worden getest.
Tevens zal met behulp van schaaltechnieken de validiteit van de
gebruikte meetinstrumenten
worden nagegaan.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Diverse artikelen
en bock.
321
Een model voor sturing en
evaluatie van politiezorg
IPIT met de regiopolitiekorpsen
van Gelderland-Zuid,
Kennemerland en Twente
(FO BA)
Doe!: De doelstelling is te komen

tot een handzaam model waarmee
de politiezorg van korpsen kan
worden gestuurd en geevalueerd.
Opzet: Met het basismodel voor
sturing en evaluatie van
poliliezorg wordt beoogd de
centrale hypothesen achter de
Bestuursafspraken tussen de
centrale overheid en de drie
korpsen te onderbouwen en nit te
werken. Met behulp van het
evaluatiemodel is de politie en
(bestuurlijke verantwoordelijkheden) in staat om: verschillen en
overeenkomsten tussen korpsen te
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onderzoeken; een evaluatie op
korpsniveau door de tijd uit te
voeren; na te gaan in hoeverre
bijzondere projecten een bijdrage
leveren aan de politiezorg. Voor
het model, bestaande uit de
elementen input, throughput,
output, outcomes en incomes en
de maatschappelijke omgeving
van een korps zijn diverse indicatoren en kengetallen ontwikkeld.
De komende periode zal worden
gebruikt om het model te verbeteren en kwalitatief betere indicatoren en kengetallen te construeren. Er wordt voor het model
gebruik gemaakt van diverse
gegevens die afkomstig zijn van
geautomatiseerde gegevensbestanden van de politie, de
Politiemonitor en van
Gemeentelijke instellingen (zie
ook Bruinsma, 1993).
Einddatum: 1996.
Publikatievorm: Artikelen en
rapporten. Reeds verschenen:
G.J.N. Bruinsma, Sturing en
evaluatie van politiezorg,
Enschede, IPIT, 1993.

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
322
Misdaad- en daderanalyse in
woninginbraak over buurten,
Enschede
doelwitten en tijdstippen kan
worden beschreven en verklaard
drs. E. R. Kleemans
aan de hand van het keuzegedrag
Promotoren: prof. dr. P.B.
van daders.
Boorsma (promotor, UT), prof.
Onderzoekmethoden:
mr . dr. H.G. van de Bunt (copromotor, VU), dr. G.J.N.
Literatuurstudie, analyse van
Bruinsma (assistent-promotor,
processen-verbaal en daderinterUT).
views.
Einddatum: September 1995.
Samenwerkingsverband:
Internationaal Politie Instituut
Publikatievorm: Dissertatie en
Twente (Universiteit Twente) en
artikel(en). Reeds verschenen:
Centrum voor PolitiewetenE.R. Kleemans, Misdaadanalyse
schappen (Vrije Universiteit
en de rationele keuzebenadering,
Amsterdam).
in: G.J.N. Bruinsma en H.G. van
Doe!: Het inzichtelijk maken van
de Bunt (red.), Rationele keuze en
criminaliteit, Tijdschrift voor
de aard, de omvang en de
spreiding over buurten, doelwitten criminologie, 35e jrg., juli 1993.
en tijdstippen van het delict
woninginbraak in de gemeente
Enschede gedurende enkele jaren
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Politic en omgeving; een
effectevaluatie van de bestuursafspraak bij de politie Enschede
(Twente-Zuid)
drs. L. Kroes
Samenwerkingsverband:

Internationaal Politic Instituut
Twente (IPIT) en de Gemeentepolitie 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 I
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 politic invloed uitoefent op
haar omgeving, dat wil zeggen op
onder meer maatschappelijke
verschijnselen als slachtofferschap,
onveiligheidsgevoelens. Tevens is
als yraag aan de orde of de
politie-organisatie wordt
beinvloed door de omgeving. Dit
proces van reprociteit wordt
onderzocht door onder meer
ontwikkelingen van maatschappelijke verschijnselen te relateren
aan veranderingen in het
Enschedese korps. Voorts worden
vergelijkingen gemaakt met
gegevens uit Haarlem en
Nijmegen.
Ondergoeksmethoden: Literatuurstudie, multi-variate analyses op
grond van gegevens uit bevolkingsonderzoek, politiestatistieken
en gemeentedienst.
Einddatum: I januari 1996 en
tussenrapportages vanaf I januari
1993.

110

Tussentijdse
rapporten, eindrapport en
artikelen.
Publikatievorm:

324
Proces-evaluatie bestuursafspraak gemeentepolitie Enschede
drs. L.L. Meiberg
Samenwerkingsverband:

Internationaal Politic Instituut
Twente (WIT) en de Gemeentepolitie Enschede. De politiekorpsen Haarlem en Nijmegen en
het ministerie van Binnenlandse
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 nr. 323.
Meer concreet gaat het bier o.a.
om proces-evaluatie van de
volgende, zogenaamde 4inzoomprojecten': de korpsbrede aanpak
van autokraken en woninginbraken; hulpverlening aan
Marokkaanse jongeren die in
contact komen met de politic.
Deze hulpverlening geschiedt
samen met andere organisaties,
met als doe de jongeren van het
criminele pad af te brengen en ze
meer maatschappelijk perspectief
te bieden; de efficithite en
effectieve inzet van medewerkers
van de politic, binnen de
bestaande organisatiestructuur.
Naast deze inzoom-projecten
vindt een (minder intensieve)
proces-evaluatie plaats van
projecten op gebieden als
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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.
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Overige onderzoeksinstellingen

juristen, niet-juristen, onderzoekers, beleidsmakers) verschillende voorkeursbenaderingen
Lopend onderzoek
hebben (bijv. meer of minder
325
accent op regelgeving, persoonCriminaliteitspreventie
lijkheid daders of concrete
mr. dr. D. Ruimschotel
situatie) ten aanzien van verschillende delicten (bijv. verkeersdelict
Achtergrond: Tijdens participatie
aan het project Rechtshandhaving vs. inbraak vs. belastingfraude).
van de Wetenschappelijke Raad
Einddatum: Continu onderzoek.
voor het Regeringsbeleid is een
Voorlopig opgeschort vanwege
analyse gemaakt van de verschilverblijf van de onderzoeker in het
lende benaderingen ter voorbuitenland.
koming of bestrijding van diverse Publikatievorm: Criminele gedravormen van criminaliteit.
gingen, overheid en samenleving:
DeeIs is deze analyse gebaseerd
een drieluik, Rapport W36 van de
Wetenschappelijke Raad voor het
op de rapporten Roethof en
Samenleving en Criminaliteit,
Regeringsbeleid (herziening in
deels op meer algemene criminovoorbereiding), 1988.
logische literatuur.
Probleentstelling: Valt Cr een
326
systematisch, sluitend overzicht te
Fraude als indicator voor de
geven van alle belangrijke crimikwaliteit van regelgeving en
naliteit beinvloedende variabelen?
beleid
Volgens welke criteria zijn verklaK. Slootman en drs. T van Dijk
ringen van algemene fenomenen
Samenwerkingsverband: In
of concrete gebeurtenissen te
principe gaat het om aanvullingen
of uitbreidingen op het gebied
beoordelen? Hoe is het relatief
gewicht van verschillende benade- van empirisch bedrijven- of persoringen en factoren aan te geven?
nensurvey, van EG-fraude
Opzet: Het onderzoek is enerzijds onderzoek opgezet door
een desk-research waarbij een
D. Ruimschotel aan het Europees
conceptuele analyse van de claims Universitair lnstituut te Florence.
van de diverse criminaliteitsbena- Samen met AGB Engeland en
deringen wordt gecombineerd met andere AGB vestigingen in
een kritisch-methodologische
Europa wordt gewerkt aan interevaluatie van empirische
nationaal toepasbare instrumenliteratuur. Anderzijds zal via
tenontwikkeling op dit terrein.
enquetes en inhoudsanalyse van
Doe: Op welke empirische
gepubliceerd materiaal geInventa- methoden is bij doelgroepen van
riseerd worden in hoeverre
burgers, bedrijven of bestuurders
verschillende groepen (bijv.
een schatting te krijgen van de
AGB/Nederland
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aard en omvang van fraude op
sociaal-economisch gebied (belastingfraude, subsidiefraude, milieufraude).
Opzet: In principe gaat het om
een aanvulling van het AGBinstrumentarium op het gebied
van slachtofferonderzoek.
Aangezien het bij fraude in
principe om slachtofferloze
delicten gaat, moet de omvang
van daderschap op 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
lokale/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.

B&A Groep beleidsonderzoek
& advies BV

328
Reorganisatiemonitor; een
onderzoek in opdracht van de
stuurgroep Reorganisatie Politie
A. van den Berg, J. Geerlof,
J.A. Lameris, J. Meijer en drs.
R. Schouten
Den Haag, NSS Beleidsonderzoek
en Advies, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 304

329
Reorganisatiemonitor II
A. van den Berg, J. Geerlof
J.A. Lameris en R. Schouten
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 304

330
Pretest voorlichtingsfolder
Amsterdam en Noordwijk
E. Fleur, J. Geerlof en H.
Nouens
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek en Advies, 1992
Niet eerder in JV opgenomen
geweest

331
Veiligheid parkeergarages in en
rond Hoog Catharijne
J. Geerlof, J.A. Lameris en M.
Lemmink
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies, 1992
Niet eerder in JV opgenomen
geweest

Afgesloten onderzoek

332
Beleidswijzer Politie
327
J.A. Lameris en R. Schouten
Reorganisatiemonitor HI
Den Haag, ministerie van
A. van den Berg, E. Fleur, H. de Binnenlandse Zaken, 1992
Jong, J.A. Lameris, M.
Niet eerder in JV opgenomen
Lemmink en L. van der Vis
geweest
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 304
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333
Politiemonitor bedrijven en
instellingen; handbock

T Spapens en J. Geerlof
Den Haag, B&A Grocp
Belcidsonderzoek & Advies, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 306
334
Politiemonitor bedrijvcn en
instellingen; landelijk rapport

T Spapens. J. Geer/of en L. van
der Vis
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies 1992
Zie JV7, 1992, nr. 306

Lopend onderzoek
335
Evaluatic invoering Wet Mulder

drs. E. Asscher, drs. J. A.
Lanais en drs. K Schouten
Doe: De invoering van de Wet
Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Stb. 1989, 300) heeft in
projectvorm plaatsgevonden in de
jaren 1988-1992, onder leiding
van een projectteam. Om de
ervaringen die met deze werkwijze
zijn opgedaan maximaal te
benutten, heeft B&A Groep in
1993 cell onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek betreft een
evaluatie van het projectteam
Invoering Wet Mulder en heeft tot
doel de succes- en faalfactoren in
het functioneren van het
projectteam in hun context aan te
geven.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
een documentenstudie, een aantal
diepte-interviews en een expertmeeting.
Einddatuni: September 1993.
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336
De politiemonitor bevolking

drs. A. van den Berg, drs. E.
Fleur, drs. J. Geerlof drs. R.
Schouten en drs. T. Spapens
Doe: De laatste jaren bestaat een
groeiende aandacht voor de
kwaliteit en effectiviteit van het
politie-optreden. Deze ontwikkeling spoort met de toenemende
belangstelling voor de kwaliteit
van de overheidsdienstverlening in
het algemeen. Wanneer de politic
een effectief anticiperend beleid
wil voeren, dan is een grondig
inzicht gewenst in de wijze
waarop de bevolking denkt over
het politiele functioneren op
lokaal niveau. Hiervoor is het
instrument Politiemonitor
ontwikkeld. De Politiemonitor is
in eerste instantie uitgevoerd
onder de bevolking in 25 korpsen.
De gegevens zijn verwerkt tot een
landelijk rapport en zes deelrapporten naar gemeentegrootteklasse. Aanvullend hierop is de
Politiemonitor Bevolking in een
groot aantal politieregio's en
-korpsen uitgevoerd (o.a.
Zandvoort, Haarlem, Drenthe,
Helmond, Rotterdam; Kennemerland, Deurne, Zaanstreek, Haren,
Utrecht). In 1993 is gestart met de
eerste landelijke uitvoering van
De Politiemonitor Bevolking. In
alle 25 politieregio's worden
hiertoe in totaal meer dan 50.000
interviews afgenomen. Eind 1993
zullen de resultaten van deze
grootschalige meting bekend zijn.
Opzet: De basis voor de Politiemonitor Bevolking 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
warden gebruikt. Twee regio's
hebben bij voorbeeld besloten,
naast het in kaart wijze brengen
van het maatschappelijk
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doelbereik met de Politiemonitor,
een intern onderzoek te laten
uitvoeren. Het interne onderzoek
richt zich met name op de
bedrijfsvoering van de politie. Het
resultaat van deze koppeling
(interne en externe gegevens)
bestaat uit bouwstenen voor de
bedrijfsvoering en hebben een
positieve bijdrage in de discussie
om te komen tot een omgevingsgerichte regionale politiefunctie.
Einddatum: Doorlopend
onderzoek
Publikaties: A. van den Berg, J.
Geerlof, P. Renon en R.
Schouten, Politiemonitor; landelijke uitkomsten van gestandaardiseerd bevolkingsonderzoek, Den
Haag, NSS Beleidsonderzoek &
Beleidsadvies, januari 1991. Bevat
6 deelrapporten met de
uitkomsten van gestandaardiseerd
bevolkingsonderzoek in
gemeenten met respectievelijk tot
25.000, van 25.000 tot 50.000, van
50.000 tot 75.000, van 75.000 tot
100.000, van 100.000 tot 200.000
en met meer dan 200.000
inwoners.
Voor de rapporten die ten
behoeve van de diverse regio's
zijn samengesteld verwijzen wij
naar de desbetreffende regio.
337
Verandering bedrijfsvoering
politie

drs. A. van den Berg en drs. J. A.
Lameris
Doe!: Het vergroten van het
lerend vermogen van politieorganisaties door het benoemen
van succesfactoren en van
mogelijke knelpunten in
projecten, gestart in de jaren
negentig, die gericht zijn op het
verbeteren van de bedrijfsvoering
met het oog op verhoging van de
kwaliteit van de politiezorg. De
beschreven projecten kunnen
dienen als voorbeeld voor diverse
regio's. Zij vormen een aanzet tot
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innovatieve veranderingen in
regionale politiekorpsen.
Opzet: Het onderzoek kent een
praktisch en een meer theoretisch
gedeelte. Het theoretisch gedeelte
richt zich op een beschrijving van
projectmanagement. Het praktijkgedeelte omvat de beschrijving
van een aantal innovatieve
projecten.
Elm/datum: Eind 1993.
338
Kwaliteitsmonitor dienstver!ening politie-organisaties

drs. A. van den Berg en drs. J. A.
Lameris
Doe!: Kwaliteit is een begrip dat
de laatste jaren een steeds grotere
rol is gaan spelen in de dienstverlening van de overheid. Ook
politie-organisaties hebben steeds
meer oog gekrgen voor de
kwaliteit van hun dienstverlening
aan het publiek. Om beleid te
voeren gericht op verbetering van
deze kwaliteit, is het noodzakelijk
over informatie te beschikken
over de huidige service-kwaliteit.
Komen de verwachtingen en
verlangens van de klant overeen
met hetgeen deze klant daadwerkelijk waarneemt?
Opzet: Om deze informatie te
verkrijgen, werkt B&A Groep aan
de ontwikkeling van een
instrument om de service-kwaliteit
van een politiedistrict in de
politieregio Utrecht in kaart te
brengen. Dit instrument zal een
systematische informatieverzameling mogelijk maken waarmee
de organisatie zelf periodiek de
kwaliteit van haar dienstverlening
kan meten.
Einddatum: Eind 1993.
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339
Evaluatie binnenstad Den Haag
drs. J. Geerlof en drs. J. A.
Lanett
Duel: De gemeente Den Haag

drs. R. Schouten
Duel: De herziening

is

gestart met een project dat de
binnenstad bcter leefbaar moet
maken. Een van de onderdelen
van het project betreft een
integrate 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 bet
toepassen van alternatieve straffen
en van het snelrecht.
Opzet: B&A Groep is gevraagd
het hele project te evalueren. De
evaluatie heeft een meerdimensionaal karakter. Enerzijds is dat
gelegen in de proceskant en de
effeetmeting van de evaluatie.
Anderzijds heeft het betrekking
op de vele onderdelen waarover
uitspraken zullen worden gedaan.
Een greep daaruit: effect van
bewaking van parkeergarages,
doeltreffendheid van cursussen
aan winkeliers, niveau samenwerking tussen de verschillende
participanten en het effect van de
dadcrgerichte aanpak op daderschap.
Einddatum: Najaar 1993.

116

340
Ronde tafel-conferentie politic
van het
politiebestel, in 1989 tijdens de
kabinetsformatie op gang
gebracht, zal eind 1993 zijn beslag
vinden. Hiermee is cen knappe
prestatie geleverd: het project
Reorganisatie politic is voor wat
betreft omvang, complexiteit en
opzet een buitengewone operatie
binnen de overheid. Bij de
afronding van een dergelijke
operatic dringt de vraag zich op:
wat heeft het nieuwe bestel aan
innovaties te weeg gebracht, maar
ook, en misschien zelfs vooral:
wat zijn de uitdagingen voor de
toekomst.
Opzet: Hiertoc is een project
gestart met als doe te reflecteren
op de reorganisatie van de politic
en de uitdagingen voor de
politiezorg binnen het nieuwe
bestel. Het project moet leiden tot
concrete aanbevelingen gericht op
de politick en beleidsmatig
verantwoordelijken.
Elm/datum: Eind 1993.
Publikatie: Het project zal resulteren in een eindverslag.
341
Advies organisatieontwikkeling
Halt
drs. R. Schouten en drs. H. de
Jong
Duel: Bureau Halt Nederland

maakt op dit moment een ontwikkeling door. Het aantal formatieplaatsen is gestegen van drie naar
vijf. Omdat dit organisatorische
consequenties met zich meebrengt, is de wens ontstaan een
moment van bezinning in te
bouwen op de organisatie-ontwikkeling van het bureau.
Onderwerpen als bureau-organisatie, werkzaamheden en extern
contactennetwerk dienen opnieuw
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geformuleerd te worden in het
licht van de nieuwe randvoorwaarden.
Opzet: Kernpunt in het advies is
op welke wijze Halt Nederland de
komende jaren intern en extern en
dan in het bijzonder in relatie met
de regionale Halt-bureaus, haar
werkzaamheden zal gaan organiseren. Hiertoe zal ondermeer een
beschrijving worden gemaakt van
de taken van het bureau en van
de prioriteiten die hieraan de
komende jaren gegeven zullen
worden, waarna aanbevelingen
gedaan zullen worden over de
organisatorische randvoorwaarden die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit zal uitmonden in
een advies werkplan beleidsontwikkeling Halt.
Einddatum: Eind 1993.

Onderzoeks- en adviesbureau
Van Dijk, Van Soomeren en
partners BV
Afgesloten onderzoek
343
Evaluatie van de Bres-aanpak
inzake criminaliteitspreventie
drs. M. van der Gugten en drs.
E. P. Lagendijk
Amsterdam, Van Dijk, Soomeren
en partners, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 328

Lopend onderzoek
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Evaluatie voorbeeldprojecten
aanpak winkelcriminaliteit
drs. A.E. van Bunk, drs. A. G.
342
van Dijk en drs. M.J.J. Lopez
Toeristenmonitor
Onderzoeksinstelling: Opdrachtdrs. T. Spapens en drs.
gevers: Ministerie van Justitie,
J. Geerlof
Ministerie van Economische
Doe!: Om het instrument De
Zaken en het HBD.
Politiemonitor te completeren
Doe!: Het opdoen van ervaringen
wordt gewerkt aan de opzet van
met een gemeenschappelijke
een derde module: De Politiepreventieve aanpak van de
monitor Toeristen. In eerste
winkelcriminaliteit door de
instantie zal deze monitor in de
samenwerkende detailhandel,
zomer van 1993 in Zeeland
afgestemd op de inspanningen
worden uitgevoerd.
van de lokale overheid (gemeente,
Opzet: In een aantal kustgepolitie en justitie); het verkrijgen
meenten en toeristische locaties in van inzicht in de effecten van een
de provincie Zeeland zullen zowel dergelijke aanpak op de omvang
dagjesmensen als verblijfstoeristen en de beheersbaarheid van crimigevraagd naar hun ervaringen met naliteit, alsmede inzicht in de
criminaliteit en met de politie.
kosten en baten van criminaliEinddatum: Najaar 1993.
teitsbestrijding 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
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(slachtoffer)enquete onder winkehers 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
gebruik gemaakt worden van:
registraties van vernielingen aan
openbaar bezit (indien de lokale
overheid daarover beschikt);
slachtofferenquetes onder
bewoners en/of winkelend
publiek; gegevens van winkelbedrijven die over een goed systeem
van registratie van derving door
winkeldiefstal beschikken.
Procesevaluatie: In alle projecten
zal de procesevaluatie in ieder
geval bestaan uit: inhoudsanalyse
van schriftelijke stukken (vergaderverslagen, correspondentie
tussen betrokkenen, etc.); eens per
kwartaal een telefonisch vraaggesprek met de projectleider;
enquete onder winkeliers over de
beoordeling van de maatregelen;
een schriftelijke vragenlijst voor
alle betrokkenen van winkeliersverenigingen, gemeente, politie,
begeleiders van projectgroep en
overige direct betrokkenen
ongeveer een half jaar na de start
van het project; een schriftelijke
vragenlijst voor dezelfde betrokkenen medio 1993. In sommige
projecten zullen als aanvulling
interviews worden gehouden, met
name als dat met het oog op de
ontwikkeling van een van de
gcstandaardiseerde projectonderdelen van belang is.
Einddatum: Najaar 1993.
Publikatievorm: Tussenrapportage
is verschenen in januari 1993,
eindrapportage is gepland in het
najaar van 1993.
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345
Perspectiefproject
drs. N. C. Hithorn en tirs. R. W
van Overbeke
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 lever( 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: Len 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.
Len 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.
346
Rapportage preventieproject
voor Marokkaanse jongeren
Osdorp
mr. drs. C. A. van 't Hoff
Onderzoeksinstelling:
Onderzoeksbureau Van Dijk, Van
Soomeren en Partners,
Amsterdam in opdracht van
Stadsdeel Osdorp, Amsterdam.
Doer Beschrijven van het verloop
en de effecten van een project

Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 7, 1993

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: Eind 1993.
Publikatievorm: Rapportages.

348
Effectevaluatie van de projecten
`Sociale veiligheid in het
openbaar vervoer' te Rotterdam
in opdracht van de RET
drs. C.J. Loef en drs. R. W. van
Overbeke
Doe!: Doel van het onderzoek is
een effectevaluatie uit te voeren
van diverse maatregelen ter
verhoging van de veiligheidsbeleving in het Rotterdamse
openbaar vervoer (onder meer
openbaar vervoer-surveillanten,
wagenbegeleiders, metrobeheerders, technische maatregelen).
Hierbij gaat het om een evaluatie
van zowel het totale maatregelenpakket als van elke maatregel
afzonderlijk.
Opzet: Analyse van publieksengates en registratiegegevens.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Diverse tussenrapportages, eindrapportage.

347
Evaluatie Halt-afdoening winkel349
diefstal Amsterdam (werktitel)
Risco Breda; een proefproject op
drs. C. Loef drs. A.J.E. van
wijkniveau
Hoek en drs. P. de Savornin
drs. R. W. van Overbeeke en drs.
Lohman
C. Loef
Samenwerkingsverband: In
Onderzoeksinstelling: Onderzoeksopdracht van Bureau Halt
en adviesbureau Van Dijk, Van
Amsterdam.
Soomeren en Partners te
Doe!: Tot voor kort konden
Amsterdam in opdracht van de
alleen vandalen in de leeftijd van
gemeente Breda.
12-17 jaar bij Bureau Halt
Doe!: Risco staat voor `registratieterecht. Per 1 april 1993 is Halt
en informatiesysteem veel voorkoAmsterdam een experiment
mende criminaliteit en overlast'.
gestart om ook winkeldieven uit
Het doel van dit project is het
die leeftijdscategorie af te
verkennen wat de mogelijkheden
handelen. Van dit experiment
zijn om met bestaande registratievindt zowel een proces- als een
en informatiebronnen een crimieffectevaluatie plaats.
naliteits- (en leefbaarheids)analyse
Opzet: Analyse projectadminite maken op wijkniveau en
stratie, enquetes experiment- en
eventueel aanbevelingen voor
controlegroep (voor- en
verbetering te geven (beleidsvoornameting), interviews winkeliers,
bereiding). Tevens wordt geadvipolitie, 0.M., Halt.
seerd over te nemen preventieve
Einddatum: 1995.
maatregelen in enkele buurten
Publikatievorm: Tussenrappor(beleidsuitvoering).
tages, eindrapportage.
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Opzet: Kwantitatieve gegevensverzameling op wijkniveau met
behulp van politiegegevens,
slachtofferenquetes en de gemeentelijke vernielregistratie; kwalitatieve gegevensverzameling met
behulp van buurtnetwerken.
Elm/datum: Eind 1993.
Publikatievonn: Criminaliteitsatlas
op wijkniveau voor heel Breda
(verwacht medio 1993);
Verkenning van de criminaliteits-,
onveiligheids- en overlastsituatie
in Brabantpark en
Kesteren/Muizenberg (gereed);
projectplannen voor twee nader te
selecteren buurten.
350
Procesevaluatie van de projecten
`Criminaliteitspreventie via
buurtbeheer'

R. W. van Overbeeke, P. van
Soomeren, J.E. Bruinink en M.
van der Gugten
Onderzoeksinstelling: 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 worth verleend van 1991
tot en met 1993. Buurtbeheer
wordt daarbij omschreven als een
integrale aanpak op wijk- en
buurtniveau van criminaliteit,
onveiligheid en leefbaarheidsproblemen. De integrale aanpak
houdt in dat alle relevante
beherende instanties van een
buurt (bijv. gemeentelijke
diensten, (wijk)politie, woningcorporaties, opbouwwerk, welzijnswerk, bewonersorganisaties) de
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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
een
`midden-' en een `zware' variant.
In de lichte variant (II 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 nit de
middenvariant actieve ondersteuning, advisering en extra
rapportage plaats tijdens de
looptijd van de projecten.
Publikatievorm: Rapportage over
voormeting (uitgave ministerie
van Justitie, Directie
Criminaliteitspreventie, maart
1993), diverse tussenrapportages
voor de gemeenten Dordrecht en
Amsterdam, rapportage over
nameting (verwacht medio 1994).
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351
Beveiliging en bedrijfsvoering;
naar een geIntegreerde aanpak
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? Op welke manier kan de
bedrijfsbeveiliging profiteren van
de ontwikkelingen op het gebied
van kwaliteitszorg (ISO 9000,
Total Quality Management),
certificatie en Arbo-wetgeving?
Opzet: Literatuurstudie.
Gesprekken met sleutelfiguren.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Verslag.
352
Effectmeting preventiebeleid
Wetsendiefstal
mr. C. Vermeulen, drs. A. G. van
Dijk, drs. C. Loef en drs. J.E.
Bruinink
Onderzoeksinstelling: Onderzoeksen 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,
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eindrapport, brochure op basis
van bevindingen.

Gemeentepolitie Den Haag
Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek
Afgesloten onderzoek
353
Dienstverlening bij woninginbraken; de mening van de
aangever over het optreden van
de gemeentepolitie Den Haag bij
woninginbraken
drs. 0.P. Huurdeman
Den Haag, Gemeentepolitie Den
Haag, Bureau sociaal wetenschappelijk onderzoek, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 316

Lopend onderzoek
354
Evaluatie integrale aanpak van
winkelcriminaliteit in de Haagse
binnenstad
B&A groep, Den Haag
Doe!: Hoe verliep de samenwerking 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. Aan het onderzoek zijn
gekoppeld een evaluatieonderzoek m.b.t. winkel-Halt en
een in de Haagse binnenstad
uitgevoerd straatjunkenproject.
Beide projecten maken deel uit
van het totale evaluatie-project.
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Opzet: Voor- en nametingen
onder winkelend publiek, ondernemers, daders en participanten,
participerende observaties, dossierstudies en analyse criminaliteitsgegevens.
Einddatum: 1993.
Publikatievorm: Rapport.

355
Effect-evaluatie van het project
`Spoorwijk op de rails'
Bureau AGB/Intomart
Doe!: Inzicht geven in de effec-

tiviteit van een integrate aanpak
van leetbaarheidsproblematiek in
een Haagse achterstandswijk.
Opzet: Telefonische enquete
(standaardenquete bevolking)
gecombineerd met face to face
interviews van Turkse en
Marokkaanse bewoners.
Einddatum: 1994.
356
Posttraumatische stress-stoornissen
prof dr. B.P.R. Gersons
(verbonden aan de Anzhulante
en Sodale psychiatric 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
uitgeyoerd in opdracht van 4
politiekorpsen, te weten Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en de Rijkspolitie.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapport.
357
Strategische misdaadanalyse
drs. P. Kruize
Doe!: Vergroten van kennis

omtrent diverse vormen van
geweldscriminaliteit. Doe is een
betere beheersing van de geweldscriminaliteit.
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Opzet: Er is sprake van vijf
deelprojecten: Verschijnings- en
uitingsvormen; daderprofilering;
slachtoffertypering; motivatie;
maatschappelijke context.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Rapport.
358
Omgevingsscan 1993 (pilot-Ease)
drs. D. J. 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.
Opzet: Literatuurverkenning,
interviews, secundaire analyse,
reeds verricht onderzoek, trendanalyse.
Einddatum: 1993.
Puhlikatievorm: (Interne)
rapportage.

Intraval, buro voor onderzoek
en advies
/agestoren onderzoek
359
In grote lijnen; een onderzoek
naar aard en omvang van coralnegebruik in Rotterdam
B. Bieleman en E. de Bie

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 321
360
Between the lines; a study of the
nature and extent of cocaine use
in Rotterdam
B. Bieleman en E. de Bie

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1992
Zie JV7, 1992, nr. 321
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364
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).
Doel: Informatie verkrijgen over
362
spelers op kansspelautomaten en
Over last; inventarisatie crimina- de invloed van de maatregelen
liteit en onveiligheid in
inzake het Haagse convenant
Oosterpark, Beijum en
kansspelautomaten op hun
Lewenborg (Groningen)
gedrag. Er zal onder meer
B. Bieleman en J. Snippe
aandacht worden besteed aan:
Groningen/Rotterdam, Stichting
achtergrondkenmerken spelers;
Intraval, 1992
gokken; typen spelers/gokkers;
risicogroepen; reacties op maatreZie JV7, 1992, nr. 325
gelen; relatie met criminaliteit;
afhankelijkheid van gokken;
hulpverlening; preventie en interLopend onderzoek
ventie.
363
Opzet: Literatuurstudie en verzaCocaTnemarkten op consumenmelen van gegevens over hulpverlening, aantallen vergunningen
tenniveau
drs. B. Bieleman en drs. E. de
voor automaten en dergelijke;
interviews met sleutelinformanten;
Bie
Satnenwerkingsverhand: prof. dr.
observaties in de horeca; diepteCh.D. Kaplan, APC/IPSER
interviews met spelers op
(wetenschappelijk adviseur).
kansspelautomaten; steekproef
Doe: Uit eerder onderzoek van
door middel van snowball
Intraval is gebleken dat in
sampling en targeted sampling;
Rotterdam (vijf) verschillende
analyse onder andere met behulp
markten kunnen worden ondervan minimale-maximale vergelijscheiden. Verondersteld wordt dat kingsmethode. Er wordt gebruik
de verkoopwijze, de prijs en de
gemaakt van zogenoemde kwalikwaliteit van de cocaine per
tatieve en kwantitatieve ondermarkt sterk verschilt. Nagegaan
zoeksmethoden. De onderzoekswordt waaruit de verschillen en
populatie bestaat uit spelers op
overeenkomsten bestaan en in
kansspelautomaten in Den Haag.
hoeverre er sprake is van toe- of
Einddatum: 1993.
afname van bepaalde gebruiksva- Publikatievorm: Voortgangspositie
rianten (met name de zogenoemde en eindrapport. Het rapport geeft
`gekookte coke').
een beschrijving van de populatie
Opzet: Secundaire analyse, obser- spelers op kansspelautomaten in
vaties en gesprekken met
Den Haag. Er wordt aandacht
gebruikers.
besteed aan kenmerken als
Eindelatum: 1993.
leeftijd, geslacht, etniciteit en
Publikatievorm: Rapport.
dergelijke. Verder worden
frequentie, afhankelijkheid en
relatie met criminaliteit
besproken. De kern wordt
361
Lines across Europe; nature and
extent of cocaine use in
Barcelona, Rotterdam en Turin
B. Bieleman, A. Diaz, G. Merlo
en Ch. D. Kaplan (red.)
Amsterdam/Lisse/Berwyn, PA,
Swets and Zeitlinger, 1993
Zie JV7, 1992, nr. 324
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gevormd door een typologie van
spelers. Het rapport besteedt
[evens aandacht aan preventie- en
interventie-mogelijkheden.
365
Evaluatie Haagse convenant
kansspelautomaten
drs. B. Bielonan, des. C. ten
Den en des. E. de Bie
Samenwerkingsverband: drs. H.

Brandsma (OCTO; Universiteit
Twente), prof. dr. Ch. Kaplan
(Rijksuniversiteit Limburg).
Doet Nagaan op welke wijze het
invoeren van maatregelen in het
kader van het convenant plaatsvindt en of het gebeurt overeenkomstig de oorspronkelijkc opzet.
Bovendien moet worden vastgesteld of de interne doelstellingen
van het convenant zijn bereikt. Er
zal onder meer aandacht worden
besteed aan: het nakomen van
afspraken uit het convenant;
problemen bij de invoering van
het convenant; de samenwerking
tussen de gemeente. horeca- en
automatenexploitanten; de
mening over het gezamenlijk
bereiken van doelstellingen; de
mening over participanten;
eventuele noodzakelijke aanpassingen van het convenant.
Opzet: Verzamelen infonnatie
betreffende gok ken e.g. 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, politic, hulpverlening,
jongerenwerkers en automaten
exploitanten. Er wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De onderzoekspopulatie bestaat primair uit
participanten van het Haagse
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convenant kansspelautomaten.
Einddatum: 1993.
Puhlikatierortn: 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.

Nederlands centrum Geestelijke
volksgezondheid
Lopend onderzoek
366
Juridische aspecten van dwangbehandeling in de psychiatrie
nut C. J. van de Klippe
Promotor: prof. mr . J.K.M.

Gevers, Universiteit van
Amsterdam, juridische faculteit.
Het 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.
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
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een semi-gestructureerde vragenlijst, af te nemen aan ± 30
psychiaters/psychologen; literatuuronderzoek en literatuuranalyse; rechtsvergelijking.
Einddatum: 1995.
Publikatievorm: Dissertatie,
tussentijdse artikelen.

tersysteem, dat daarmee kan
redeneren. Een procesmodel richt
zich op de entiteiten (d.i.
objecten), op de relaties daartussen en op de operaties die
betrekking hebben op beide. Tot
de categorie van procesmodellen
behoren, onder andere stochastische simulaties en kennissystemen. Het prototype systeem zal
uitgerust worden met een
Nederlands Studiecentrum
abstracte representatie van elke
Criminaliteit en
zaak, de operaties die de OvJ
Rechtshandhaving
daarop uitvoert en het resultaat,
zoals de beslissing (sepot, strafeis,
enz.). Het systeem wordt daarmee
Lopend onderzoek
een soort kennisbank over hoe de
367
OvJ bepaalde zaken afgehandeld
Strafrechtelijk beslissen: naar
heeft. Dit geeft de OvJ in principe
een procesmodel van beslissen
de mogelijkheid de nieuwe zaken
door de officier van justitie in
in het licht van eerdere, door
strafzaken
hem/haar afgehandelde, zaken te
drs. A. Akin:trek
zien.
Doel: In strafzaken is het de
Opzet: Hierbij moeten allereerst
officier van justitie (OvJ) die de
de redeneer-stappen
inverzekeringstelling verlengt, de
geklentificeerd worden. Verder
instelling van gerechtelijk vooron- moet onderzocht worden welke
derzoek en/of bewaring vordert en informatie bij het nemen van de
uiteindelijk beslist tot al dan niet
beslissingen wordt gebruikt en
vervolgen. Tegelijkertijd met de
welke beslissingen worden
beslissing tot vervolging, formugenomen. De hiervoor benodigde
leert de OvJ ook een (voorlopige) data worden verzameld door
strafeis. In de praktijk blijkt de
middel van hardop-denk protostraf, die de rechter oplegt, vaak
collen. De data, gecombineerd
dicht in de buurt te liggen van
met het dossier waarop deze
hetgeen door de OvJ is geeist.
betrekking hebben, zullen bewerkt
Over de factoren die de beslissing worden voor het ontwerpen van
tot strafvervolging sturen en
een procesmodel, uitgedrukt als
bepalen is betrekkelijk weinig
een productiesysteem (Newell,
bekend. Albonetti (1987) en Gertz 1990). Hierbij zal ook een analyse
en Myers (1990) noemen in dit
plaatsvinden teneinde tot een
verband de karakteristieken van
vocabulaire van entiteiten en
de verdachte, van het delict en
concepten te komen die geschikt
van het slachtoffer, de relatie van is om strafzaken en beslissingen
de verdachte tot het slachtoffer,
van de OvJ te representeren. Deze
de reeds genomen beslissingen tot 'me is van belang voor een
voorlopige hechtenis en gerechcomputersysteem dat met het
telijk vooronderzoek. Het doel
model kan redeneren.
van het onderzoek is het formali- Eindclatum: 1994.
seren van diens strafrechtelijke
Publikatievorm: A rtikelen.
beslissingen in een procesmodel
en om dit model vervolgens weer
te geven in een prototype compu-
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368
Onderzoek naar de mogelijkheden van daderprofilering bij
woninginbraken
drs. A. Akyiirek, dr. J. L.
Jackson, prof dr. IA. Michon
en drs. J.C.M. Herbrink
Doe!: Daderprofilering is een

369
Alternatieve sancties
dr. IL. Jackson, prof dr. J.A.
Michon en drs. J. 14'. de Keijser
Doe!: Onderzoek in het kader van

alternatieve sancties is uitgebreid
en complex. Om een goed
overzicht te krijgen, zal getracht
techniek die ontwikkeld is om de worden een meta-analyse te
verrichten op alle eerdere onderpolitic te helpen bij de opsporing
zoeken. Door middel van metavan daders. Hiertoe wordt
analyse kunnen de resultaten van
gebruik gemaakt van karakteriseerdere onderzoeken op een
tieken van het plaatsdelict, de
statistisch adequate wijze worden
modus operandi, de soort
gestolen goederen, kenmerken van gecombineerd en geanalyseerd.
Hiertoe dienen alle vindbare
het slachtoffer en verklaringen
onderzoeken uit binnen- en
van slachtoffers en getuigen, om
buitenland opgezocht en geanalyde kenmerken van de mogelijke
seerd te worden. De tweede
dader te voorspellen. Het doel
onderzoekslijn is een onderzoek
hicrbij is om de range van
mogelijke daders zo veel mogelijk waarbij wordt nagegaan wat de
achterliggende redenen zijn voor
te beperken. Dit onderzoek heeft
het mislukken van de dienstvertot doe een systeem voor
lening. De vragen die wij willen
daderprofilering op te zetten,
beantwoorden zijn de volgende:
waarbij gebruik gemaakt wordt
van technieken uit de kunstmatige Welke redenen zijn er te geven
voor het mislukken van de alterintelligentie.
natieve sanctie? Na wat voor
Opzet: Het onderzoek zal uitgeproces komt iemand die zich niet
voerd worden in het westen van
aan de afspraken van de dienstons land. De benodigde data,
verlening houdt in de gevangenis
waaronder bewijsmateriaal van
terecht?
het plaatsdelict, de soort gestolen
Opzet: Meta-analyse; case-studies.
goederen en kenmerken van de
Einddatum: 1994.
daders zoals leeftijd, levensstijk
Publikatievorm: Artikelen.
criminele carriere etc. wordt op
drie manieren verzameld: Uit
370
analyse van processen verbaal, het
Daderprofielen
registreren van de observaties van
dr. IL. Jackson, dr. P. J. van
de politic op het plaatsdelict, en
Koppen, drs. J.C.M. Herbrink
gestructureerde interviews met
(NSCR) en drs. P. van den
rechercheurs. Een lerend compuEshof (CRI)
terprogramma wordt vervolgens
Doe!: In het onderzoek zal
gebruikt om een computergeworden nagegaan hoe succesvolle
stuurde profiler te maken, die de
daderprofielen te construeren zijn,
opsporingsambtenaren
welke factoren daarin kunnen
behulpzaam kan zijn bij bun
worden meegewogen en, ten
onderzoek.
slotte, welke gemeenschappelijke
Einddatum: 1994.
kenmerken succesvolle
Publikatievorm: Artikelen.
daderprofielen van elk der drie
typen — predictieve, postdictieve
en post hoc — bezitten. In een
eerste slap richten wij ons op de
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door de FBI ontwikkelde
profielen voor seksuele delicten en
seksueel getinte moorden. Het
eerste doel is inzicht in het
functioneren van deze methode en
de meerwaarde ten opzichte van
leken, rechercheurs en ervaren
rechercheurs te krijgen. Deze
profielen zijn uiteraard geen
einddoel, al was het alleen maar
omdat dit soort misdrijven in
Nederland relatief weinig
voorkomt.
Opzet: `Hardopdenkprotocollen'
van zaakanalyse door leken,
rechercheurs en profileurs.
Onderzoek bij rechercheteams die
gebruik maakten van
daderprofielen.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen.
371
Getuigenverhoor
dr. J.L. Jackson, dr. P.J. van
Koppen (NSCR) en drs. R.
Sylbing (Rechercheschool)
Doe!: Onderzoek naar methodes
die gebruikt worden bij het horen
van getuigen die zich spontaan
weinig herinneren van een
misdrijf: cognitieve interviews en
geleide herinnering.
Opzet: Experimenteel onderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikelen.
372
Waarachtige en liegende
getuigen
dr. J.L. Jackson (NSCR) en
prof dr. W.A. Wagenaar
(Rijksuniversiteit Leiden)
Doe!: Een veelvoorkomend
probleem in de forensische
praktijk komt voort uit de vraag
of men door vergelijking van twee
getuigenverklaringen kan
vaststellen of die twee getuigen de
waarheid spreken, dan wel liegen.
In het onderzoek zal de
eenvoudige regel dat sterke
overeenstemming wijst op
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waarheid, terwijl grote discrepanties wijzen op leugen, getoetst
worden.
Opzet: Experimenteel onderzoek.
Einddatum: 1994.
Publikatievorm: Artikel.
373
Accidents and crime
dr. M. Junger (NSCR) en prof
R. Tremblay (Universite de
Montreal
Samenwerkingsverband: Universite
de Montreal, Groupe de
recherches sur l'inadaptation
psycho-sociale chez l'enfant.
Doe!: Het onderzoek heeft als
doel de relatie te bestuderen
tussen ongevallen en criminaliteit
en achtergronden hiervan. De
achtergrondvariabelen betreffen:
sociale achterstand, aspecten van
socialisatie in het gezin, en individuele kenmerken.
Opzet: De gegevens zijn afkomstig
uit een groot longitudinaal
onderzoek waarbij groep jongens
(n=1034) zeven jaar is gevolgd.
Informatie is verzameld bij de
jongens zelf, bij hun ouders en
hun leraren (n=814).
Einddatum: Oktober 1993.
Publikatievorm: Congresbijdrage;
artikel in voorbereiding.
374
Zelfbeheersingstheorie (Selfcontrol-theory)
dr. M. Junger
Doe!: Het onderzoek heeft als
doel empirische ondersteuning
van de zelfbeheersingstheorie te
onderzoeken en eventueel relaties
naar andere theorieen te leggen.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: Oktober 1993.
Publikatievorm: intern rapport;
artikel in voorbereiding.
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375
Ongevallen en probleemgedrag

dr. M. Junger, prof dr. J. A.
Michon, drs. J. W. de Keijser
(NSCR) en P.A. Wiegersnia
(GGD Groningen)
Doe!: Het onderzoek heeft als
doel de relatie te bestuderen
tussen ongevallen en probleemgedrag en eventueel daarmee
samenhangende factoren.
Opret: Het gaat om self-report
gegevens van jongeren in de regio
Groningen. De gegevens zijn
ancomstig van de GOD.
Einddatum: Lind 1993.
PuNikatievortn: Intern rapport;
artikel in voorbereiding.
376
De psychologie van financiele
straffen

dr. P.J. van Kopper,. dr. M.
Anger ( NSCR), prof dr. D.J.
Hessing (Eramus. Universiteit en
Rijksuniversiteit Leiden) en
prof mr. H. de Dodder
( Erasmus Universiteit)
Doe!: De rechter kan naast het
opleggen van een straf ook
maatregelen opleggen. Len van de
tegenwoordig populaire maatregelen is het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordelen uit
misdrijven. Dat is in menig
opzicht een curieuze maatregel,
niet in de laatste pIaats omdat de
omvang van deze voordeelontneming het strafeffect van de
eigenlijke straf verre kan
overschrijden. Er is nog een ander
en misschien groter probleem met
dit soort maatregelen annex
bijkomende straffen: Wordt het
door de veroordeelde crimineel
wel als ecn straf ervaren? Het is
niet onwaarschijnlijk dat de
vobrdeelsontneming door criminelen eerder als een soort belastingmaatregel of ruilhandel met
de overheid gezien wordt. In die
termen wordt de voordeelsontneming, eventueel vermenig-
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vuldigd met de kans dat zulks zal
optreden, ervaren als een kostenpost; misschien wel op dezelfde
manier als belastingen, de kosten
van het witwassen van zwart geld
of een zeker percentage van de
handeI die door het oppakken
van drugkoeriers verloren gaat. In
dit onderzoek wordt geprobeerd
dergelijke en andere psychologische effecten van financiele
straffen in kaart te brengen.
Opzet: Zowel experimented
onderzoek als veldonderzoek.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie,
artikelen.
377
De financiele huishouding van
criminelen

dr. P.J. van Koppen, dr. M.
Junger (NSCR), prof dr. Di
Hessing ( Eramus Universiteit en
Rijksuniversiteit Leiden) en
prof nut H. de Doelder
( Erasmus Universiteit)
Doe!: In de financiele huishouding
van criminelen bestaat nauwelijks
enig inzicht. Het onderzoek van
de BFO's levert dat soort
gegevens ook niet voor criminele
organisaties. De BFO's richten
zich op het ogenblik immers
uitsluitend op criminelen die voor
grote zaken gepakt zijn. Hun
rapporten bevatten alleen
gegevens over achterhaald geld;
daarnaast is Cr vaak wel een
vermoeden van meer, maar dat is
nauwelijks boven water te krijgen.
Tot slot is de benadering van de
BFO's vooral gericht op precieze
informatie over specifieke criminelen. Onze benadering zou een
andere moeten zijn. Voor een
goed kwantitatief overzicht van
de financiele huishouding van
criminelen is niet op individueel
niveau grote precisie vereist; wel
een ruimere benadering dan door
de BFO's gehanteerd.
Opzet: Voor inzicht in de
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financiele huishouding van criminelen is een benadering van
verschillende kanten nodig.
Daarbij kan gedacht worden aan
interviews met gepakte — en dus
minder succesvolle — criminelen;
interviews met BFO-ambtenaren;
schattingen op basis van dossiergegevens bij BFO's en Criminele
Inlichtingen Diensten (CID's);
van slachtofferenquetes; schattingen op basis van macro-economische gegevens; schattingen op
basis van bedrijfsgegevens van bij
voorbeeld banken en winkelketens; en, voor de drugshandel,
schattingen op basis van gegevens
van drugshulpverlening.
Einddatum: 1997.
Publikatievorm: Dissertatie,
artikelen.
378
Meningen over afluisteren
dr. P.J. van Koppen, drs. A.
Akyi,irek (NSCR), mr. J. Boek
en mr. H. Korthof-Matze
(Rijksuniversiteit Leiden)
Doe!: In dit onderzoek is de
mening van Nederlanders aan de
orde, mede in het licht van
binnenkort komende wetgeving.
Dat is gebeurd door een representatieve steekproef onder de
Nederlandse bevolking en onder
advocaten.
Opzet: Experimenteel veldonderzoek.
Einddatum: Oktober 1993.
Publikatievorm: Artikel.

veerd. Vastgesteld wordt hoe in
deze fase de beeldvorming
omtrent een gepleegd strafbaar
feit tot stand komt en in hoeverre
cognitief psychologische theorieen
omtrent 'information processing'
en 'decision making' stroken met
deze bevindingen. Hierbij gaat het
met name om de 'schema theorie'
en meer specifiek Pennington en
Hastie's Story Model. Hiervoor
zullen technieken uit de cognitiewetenschap, zoals de protocol
analyse worden aangewend. In
een vervolg hierop zullen cruciale
elementen in de taakuitvoering
door magistraten worden onderzocht door middel van meer
gecontroleerde laboratoriumexperimenten.
Opzet: Veldstudie, gevolgd door
laboratorium-experimenten.
Einddatum: December 1996.
Publikatievorm: Dissertatie,
eventueel voorafgegaan door
enkele artikelen.

Programmerings College
Onderzoek Jeugd
Lopend onderzoek

379
Beeldvorming en besluit in de
eerste fase van de afhandeling
van strafzaken
drs. F.J. Pakes, prof dr. J.A.
Michon, dr. J. L. Jackson
(NSCR) en prof dr. WA.
Wagenaar (R(ksuniversiteit
Leiden)
Doe!: Officieren van Justitie en
rechters-commissarissen worden
tijdens de `weekdienst' geobser-

380
De afhandeling van meldingen
van lichamelkike en seksuele
kindermishandeling door politie
en Raad voor de Kinderbescherming
mr. drs. A.J. van Montfoort
(projectleider)
Promotor: prof. dr. J.E. Doek en
prof. dr. H.E.M. Baartman, Vrije
Universiteit Amsterdam (onderzoeksinstelling).
Doe!: Het onderzoek heeft tot
doe 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
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Raden en bij dc politic en op
welke wijze gemelde zaken
worden afgehandeld, via civielrecht, strafrecht of hulpverlening.
Opzet: Bij de drie Raden voor de
Kinderbeseherming 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
vcrzameld 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.
Einddatunr 1993.
Publikatievorm: Onderzoekverslag
(bock), diverse artikelen, lezingen.

Sociaal Cultureel Planbureau

Lopend onderzoek
381
Politie, gemeente en criminaliteit

drs. C.J. Maas-de Waal
Doe!: In dit onderzoek wordt
nagegaan hoc de criminaliteitspreventie en beheersing in de praktijk
vorm krijgt en uitwerkt, zowel
wat betreft de bestuurlijkc en
organisatorische aspecten (beleidsplannen, samenwerking van
instantics) als de ervaringen van
burgers en hun houding ten
opzichte van criminaliteit als
maatschappelijk problem.
Publikatievorm: Nog onbekend.
In ieder geval in Sociaal en
Cultured Rapport. Aan het
onderwerp werd eerder een
paragraaf in het Sociaal en
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Cultured Rapport 1990 gewijd.
Einddatum: 1994.
382
Ontwikkeling en aanpak van de
jeugddelinquentie

drs. C.J. Maas-de Waal
Duel: De wijze waarop afwijkend
gedrag van jongeren wordt
benaderd is sterk in ontwikkeling:
het ontstaan van Halt-bureaus,
alternatieve sancties en initiatieven op het terrein van de
reclasseringshulp. Ondcr invloed
van de bevolkingssamenstelling
zal de omvang van de jeugddelinquentie vermoedelijk afnemen; het
karakter van het afwijkend gedrag
zal mogelijk veranderen. Doe van
het onderzoek is deze ontwikkelingen op elkaar te betrekkcn.
Opzet: [en analyse van bestaand
materiaal, aangevuld met
empirisch onderzoek op lokale
schaal.
Einddatum: find 1993.
Publikatievorm: SCP-cahier.
383
Een economisch model van
politic en justitie

drs. EP. van Dikter
Prommor: prof. J. Hartog
(Universiteit van Amsterdam).
Duel: 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 maatregelen om de pakkans of strafmaat
te verhogen. Tevens aanzet tot
een kosten-baten-analyse van
enige vormcn van criminaliteitsbestrijding.
Opset: Gebaseerd op theoretische
literatuur van economics of
crime/economics of law;
empirische analyses van diverse
databestanden (bevolkingsenquetes, CBS-statistiek).
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Einddatum: Voorjaar 1994.
Publikatievorm: SCP-studie.
384
Toekomstverkenning kwartaire
sector

dr. M. P. Tummers en 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, bij voorbeeld
door automatisering, in de
ramingen te betrekken.
Publikatievorm: SCP-cahier.
Einddatum: Voorjaar 1994.

Overige onderzoeksinstellingen

131

Register onderzoeken en
trefwoorden
Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet
afgedrukt de complete titels van de onderzoeken.
Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels
zijn cursief weergegeven. De nummers achter de titels
en titelwoorden verwijzen naar de betreffende
nummers van de onderzoeken.

227
294

Aanhouding
Aansprakelijkheid
Aanvvenden, intrekken en afstand doen van
rechtsmiddelen in strafzaken
Aard en omvang van hedendaags fysiek
geweldgebruik

133

239

Abolitionisme
Abolitionisme in de jaren twintig van deze
eeuw in Nederland
ABP-affaire
ABP-strafzaak
Accidents and crime
Achtergronden van spijbelgedrag
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau
Actualiteiten rond detentieproblematiek
Administratieve alhankelijkheid van het
milieustrafrecht

245
141
80
373
174
171
274
191

Adolescenten

169

Advies organisatie-ontwikkeling Halt

341

Advocaat
Advocatuur
Afdoening
Ajhandeling

132

289

57
37
83, 202, 63, 290, 347
270, 379

Albandeling van meldingen van lichamelijke
en seksuele kindermishandeling door politie
en Raad voor de Kinderbescherming

380

Afluisteren
Afivijkend gedrag

378
173

Afzonderlijke procedure voor de bekennende
verdachte
Aids en prisons

262
279
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311
Alcohol
Alcohol- Verkeersprojecten
114
Alcohol verkeersproject in de provincie Drenthe
3
Algemene Wet Bestuursrecht
113
Algemene normen en zorgplichten in het
milieustrafrecht
216
Algemene wet gaat voor de bijzondere wet
68
Allochtone groepen
94
Allochtonen
267
166, 369
Alternatieve sancties
AMAL
22
Ambtelijke betrekkingen
309
Ambtelijke corruptie
205
Amsterdam
183, 347, 142, 16, 330
Antilliaanse jongeren
77
Arbeidsmarkt
283
Arbeidsomstandighedenwet
61
Arbeidsongevallen
270
Arrondissementsparketten
19
304
Artikel 140 Sr.
77
Arubaanse jongeren
Asielprocedure
107
Aspecten van voorwaardelijke straffen
181
54
Attitude
282
Automatisering en strafrechtspleging
Automatisering bij de politie
154
71
Autosnelwegen
237
Basispolitie
Bedrijfsinbraken
40
Bedriffssancties
213
351
Bedrijfsvoering
Bedrigsvoering politie
337
Bedrijven
333, 334
Bedrogs- en valsheidsdelicten
293
Beeldvorming en besluit in de eerste fase
379
van de afhandeling van strafzaken
72, 276
Behandeling
19, 20, 21
Behandelinrichtingen
Beheersing van geweld in de interactie
politie-publiek
251
Beheersingsbeleid
206
Bekennende verdachte
67, 262
Beklagrecht van gedetineerden
272
Belastingfraude versus sociale zekerheidsfraude
235
Beleid
160, 326
Beleid en praktijk van de strafvervolging in het
Koninkrijk der Nederlanden
108

Register onderzoeken/trefwoorden

133

Beleidsontwerp en beleidsprestatie in het randgroepjon
313
gerenbeleid

Beleidsproces

118

Beleidswijzer Politie
Beleving van de Halt-afdoening
Beroep op rechtsbijstandsvoorzieningen
Beroving van voorbijgangers in de Randstad
Bescherming van de uitgeefprestatie
Bescherming van getuigen in het strafproces

332
83
36
269
69
263

Beschuldigten
Bestuursafspraak
Bessuursrecht

150
323, 324
113, 241

Bestuursstrafrecht

243

Bestuursstrafrecht

244, 249

95
Betekening van gerechtelijke mededelingen
Betekenis van internationale (mensenrechten)
verdragen voor Nederlands materieel strafrecht 190
Betekenis van rechtsvergelijking voor de wetgeving 85
Betrouwbaarheid en validiteit van de methode
317
van zelf-rapportage
Between the lines; A study of the nature and
360
extent of cocain use in Rotterdam
Beveiliging en bedrijfsvoering; naar een
351
geintegreerde aanpak

Beveiligingsplan

200

Bevoegdheid tot aanwenden van geweld door
ambtenaren van politie
Bewijs in het bestuursstrafrecht

186
244

Bewaskracht
Bewijsrecht
Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
Bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen; de huidige situatie onder de
Krankzinnigenvvet
Bijzondere opsporingsdiensten

287

Bioethies

120

Blokkerende factoren bij het interregionaal
criminaliteitspreventie- en beheersingsbeleid
(Zuid-Limburg, Aken en Luik)

206

Bode
Bres-aanpak

302
343

34
188

64

Budgettaire consequenties van leefvormen
Buitengerechtelijke afdoening van stra1bare
feiten door het O.M.

202

Buitenlandse strcifvonnissen

281

Buitenlandse wetgeving erfrecht

Buurtheheer

134

112
194, 261
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59

31, 350

Cashba Rotterdam
29
Civiele kantongerechtsprocedure
26
Civiele zaken
55
Co-educatie in 't Poortje
5
Cocain
360, 361
Cocarnegebruik
359
CocaInemarkten op consumentenniveau
363
Collusiefenomenen
207
Commentaar op de Wet Computercriminaliteit
305
Commentaar Wetboek van Strafvordering
255
Commercial crime
117
Community service in Western-Europe
298
Comparative drug policy study
30
Computer
119
Computercriminaliteit
305
Conflict en cooperatie in de rechtszaal
130
Conflict beheersing
267
Controle op ondernemingsgedrag en het
ontstaan van collusie-fenomenen daarbij
207
Controle op zwartrijden
175
Corpus luris Civilis
125
Corruptie
205
Crime
373
Criminal law
233
Criminal procedure
233
Criminalistische bewijskracht van de
sorteerproef met de speurhond
112
Criminaliteit in en rond openbaar vervoersituaties in internationaal perspectief
177
Criminaliteit onder Arubaanse en Antilliaanse
jongeren
77
Criminaliteitspreventie
325
Criminaliteitspreventie
350, 343
Criminaliteitspreventie via buurtbeheer
31
Criminaliteitspreventiebeleid
206
Criminele carrieres
157
Criminologische theorieen
320
Critical criminology and the politics of rights
250
Culpa in causa
198
Cultural defense en strafrechtspleging
199
Daderanalyse
142, 147, 322
Daderanalyse in Amsterdam; een onderzoek
naar een groep roofovervallers in AmsterdamZuidoost
142
Daderprofielen
370
Daderprofilering
368
Daderschap
135
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135

Dagtrainingscentrum
6
Dagvaarding
287
Data-heschermingswetgeving
310
Deconcentratie
53
Decriminalisering
239
Decriminalisering van actieve euthanasie;
een exemplarisch onderzoek naar de betekenis
van decriminalisering voor abolitionisme en
strafrechtstheorie
239
Deelonderzoek privaatrechtelijke afdoening
van vorderingen betreffende algemene
produktveiligheid
63
Delictscenario's
72
Delinquente adolescenten
169
Detentie
90
Detentieprohlematiek
274
Detentierecht in vergelijkend perspectief
234
Dienstverlening
338
Dienstverlening bij woninginbraken; de mening
van de aangever over het optreden van de
gemeentepolitie Den Haag bij woninginbraken 353
Dienstverlening meerderjarigen 49
Differentiatie in de afdoening van stra1bare feiten 290
Differentiatie in strafoplegging en strafuitvoering
297
Discrimination
123
Doelgroepanalyse van spelers op kansspelautomaten
in Den Haag
364
Drug policy
30
Druggebruikers
90
Drugs
311
Drugshestrijding
132
Drugsgebruik
131
Drugshandel
132
Drugshandel en drugsbestrijding
92
Drugstoerisme in de grensstreek
101
Drugsverslaafde gedetineerdetz
81
Drukpers
218
Dutch criminal law and procedure
233
Dwang
276
Dwang van de tenlastelegging
76, 232
Dwangarbeid; strafrechtelijk gedwongen
tewerkstelling in Nederland
209
Dwanghehandeling
366
Dwangmiddel
218, 236
Dwangmiddel van de inbeslagneming
236
Dwangmiddelen
238
Dwangsom
151

136
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Dynamiek tussen drugsbestrijding en illegale
drugshandel
132
Economisch model van politie en justitie
383
Economisch strafrecht
271
Effect van controle en toezicht op het voorkomen
van lichtere vormen van criminaliteit
172
Effect van handhavingsactiviteiten op rijsnelheid
op autosnelwegen; deel II: Eindrapportage
optimalisatie van toezicht
71
Effecten van ambtelijke corruptie
205
Effecten van slachtofferschap van misdrijven
111
Effectevaluatie van de projecten `Sociale
veiligheid in het openbaar vervoer' te Rotterdam
in opdracht van de RET
348
Effectevaluatie van het project `Spoorwijk op
de rails'
355
Effectiviteit van sancties
23
Effectmeting preventiebeleid fietsendiefstal
352
Eigen rechtsingang voor minderjarigen
4
Eindevaluatie Gemeenschappelijk beveiligingsplan
Randwijck Maastricht
200
Erfrecht
59
Ervaringsleren
43
Ethnic minorities
123
Europa
97, 148, 168, 214, 361
Europese Gevangenisregels; van aanbevelingen
naar afdwingbaar recht?
208
Euthanasie
239
Euthanasiebeslissingen
106
Evaluatie binnenstad Den Haag
339
Evaluatie deconcentratie-operatie Nederland
gevangeniswezen
53
Evaluatie druggebruikers in detentie
90
Evaluatie Fraude Informatie Systeem
78
Evaluatie gewijzigde civiele kantongerechtsprocedure 26
Evaluatie Haagse Convenant Kansspelautomaten 365
Evaluatie integrale aanpak van winkelcriminaliteit
in de Haagse binnenstad
354
Evaluatie Intercultureel Motivatie Centrum
104
Evaluatie invoering Wet Mulder
335
Evaluatie militair straf- en tuchtrecht
66
Evaluatie NMP (Politie, 0.M.)
18
Evaluatie 'Plukze'-wetgeving
46
Evaluatie resocialisatieproject Norgerhaven
50
Evaluatie RETour-project Helmond
51
Evaluatie richtlijnen voor opsporing en vervolging
van vrouwenhandel
74

Register onderzoeken/trefwoorden

137

Evaluatie Vakopleidingen HvB Havenstraat
Evaluatie van de Bres-aanpak inzake crimina
iteitspreventie
Evaluatie van de testmap'
Evaluatie van de Wet Nationale Ombudsman
Evaluatie van wetgeving inzake de voorwaardelijke
veroordeling en de vervroegde invrijheidstelling
Evaluatie voorbeeldprojecten aanpak
winkelcriminaliteit
Evaluatie Wet-Mulder
Evaluatie Wet Terwee
Evaluatie-onderzoek AMA L
Evaluatie-onderzoek experimentele samenwerkings
verbanden in de bestrijding van sociale
zekerheidsfraude
Evaluatie-onderzoek Sociale Vernieuwing

EVRM

52
343
182
153
231
344
93
121
22

87
122

170, 296, 303

EVRM en opiumzaken

240

Ex-gecletineerde vrouwen
Ex-terbeschikkinggestelden

219
44
39

Experimentele vuurwapenbureaus

253
352

Familierechtelyke vragen
Fietsendiefytal

377
Financiele huishouding van criminelen
Financiele middelen vereiste inzake gezinshereniging 13

Financiele straiten

376

Fiscale boete
Forensisch psychiatrische rapportage

302
277

Forensische expertise
Forensisehe psychiatric

194
193, 276

Formele en informele regulering van drugsgebruik 131
Fragmentatie: nationaal, internationaal (scenario62
onderzoek Justitie en Politie
Fraude als indicator voor de kwaliteit van regel326
geving en beleid

Fraude Informatie Systeem
Fraudezaken

78
24

Fries in het rechtsverkeer
Functioneren bestuurlijke dwangsom in het
milieurecht

65
151

Fysiek geweld

134

Gebruik van delictscenario's in de behandeling van
seksuele delinquenten

Gedetineerde overvallers
Gedetineerden
Gedragsbeinvloeding

138
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72

12
272, 280
47

Gedragskundige rapportage aan justitie in het
jeugdstrafrecht
266
Gedragsvoorschriften in het wegverkeer
299
Gedwongen psychiatrische opneming en dwang
bij de behandeling in de algemene en forensische
psychiatrie
276
Geestelijk gehandicapte
192
Geestelijke gezondheidszorg
278
Gemeenten en de Algemene Wet Bestuursrecht
113
Gemeentepolitie
353, 324
Georganiseerde milieucriminaliteit
17
Georganiseerde misdaad in de horeca
75
Gerechtelijke mededelingen
95
Gerichtliche und aussergerichtliche Regelung von
Verkehrsunfallen
152
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht
252
Geschilbeslechters (interactie advocaat-client)
57
Getuige in de internationale rechtshulp in
strafzaken
275
Getuigen
263, 372
Getuigen in strafzaken
212
Getuigenverhoor
371
Gevangenisregels
208
Gevangeniswezen
53
79, 129, 133, 134, 167, 186, 251
Geweld
168
Geweld in Europa
13
Gezinshereniging
146
Gratie
Grensoverschrijdende misdaadondernemingen in
Nederland
28
Grensstreek
101
Grondslagen van de kwalificatiebeslissing in
196
strafzaken
Grootsteedse criminaliteit
242
Haagse Con venant
365
Haalbaarheid Alcohol-Geweldsprojecten
114
Halt
83, 341, 347
Handhaving van het economisch mededingingsrecht
214
in Nederlands en Europees verband
Handhavingsactiviteiten
71
Handhavingsplicht
268
Heenzendingen
38
Herolinegebruik onder jongeren in maatschappelijke
uitzonderingsposities
162
Herziening Rechterlijke Organisatie
91
Hoge Raad
70
Hoge Raad in eerste aanleg
246
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Hoger beroep
Horeca
Huis van Betvaring

55
75
52

Buismeesters; stand van zaken onderzoek
ILO-project combatting discrimination against
migrant workers and ethnic minorities in the
world of work
In de daderstand verheven; beschouwingen over
functioneel daderschap in het Nederlandse
strafrecht
In de naam der wet; observatie-onderzoek bij
stadswachten, politie-assistenten en toezichthouders in bet openbaar vervoer
In grote lijnen; een onderzoek naar aard en
omvang van cocaInegebruik in Rotterdam
In het belang van het kind: de rechtsbescherming
van de minderjarige

32

Inbeslagneming
Incassoprocedure

135
88
359
307

218, 236
86

Indicatoren voor politieprestaties
Informatietechnologie en recht
Informatisering en rechtsstaat

41
105
308

Intercultureel Motivatie Centrum

104

Internationaal Commercial Crime Survey
(vooronderzoek)
Internationaal onderzoek naar self-report
jeugddelinquentie
Internationaal self-report research

35
318

Internationaal strafrecht

137

117

International Program in Bioethies Education
and Research
Internationale minimumstandaards betreffende
de vragen van vrede en veiligheid en de rechten
van de mens
Internationale samenwerking en de overdracht
en overname van strafvervolging
Internationale slachtofferenquete
Internationale rechtshulp
Internationale verdragen
Interregionaal
I VBPR
Jeugd(beschermings)recht
Jeugdbeschermingsinrichtingen
Jeugdcriminaliteit
Jeugcldelinquentie
Jeugdhulpverleningsrecht
Jeugdigen

140

123
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120
312
288
124

275
190
206
296
252
285
156, 176
382
306
42, 265, 285

Jeugdrecht en jeugdhulpverleningsrecht
306
Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe
Lloyd; een inventarisatie van anderhalf jaar
vrijwillige begeleiding
11
167
Jongeren en geweld
Jeugdstraf(proces)recht
265
Jeugdstrafrecht
100, 266
157, 165
Jongens
158, 161, 162, 173
Jongeren
165
Jongvolwassen mannen
Juridische aspecten van dwangbehandeling
in de psychiatrie
366
257
Jurisprudentie
70
Jurisprudentie Hoge Raad inzake vormverzuimen
Just itie
99, 62, 383
97
Justitiele apparaat
Justitiele handhaving van de
61
Arbeidsomstandighedenwet
15
Justitiemilieumeetlat
Justiz und N.S.-Verbrechen
138
364, 365
Kansspelautomaten
26
Kantongerechtsprocedure
Kengetallen schade criminaliteit; een
schatting van schadekengetallen van enkele
vormen van criminaliteit voor de gemeenten
Enschede, Haarlem em Nijmegen
316
Kernproblemen in de forensische psychiatrie
193
Kinderbescherming
8
Kindermishandeling
380
Kindermishandeling en Justitie
99
Kort geding
291
34
Krankzinnigenwet
116
Kroongetuige
196
Kwalificatiebeslissing
Kwaliteitsmonitor dienstverlening
338
politie-organisaties
Kwartaire sector
384
Lange-termijn ontwikkelingen in het gebruik
129
van fysiek gebruik
96
Leeftijdscriteria bij wet- en regelgeving
64
Leefvormen
48, 109
Levensloop
Levensloop van problemen en beleid rond
311
alcohol en drugs
103
Lex Mulder in uitvoering
Liberaliserung der Sexualgesetzgebung in der
254
Niederlanden und Deutschland
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141

Liegende getuigen

372

Lines across Europe; nature and extent of
cocain use in Barcelona, Rotterdam and Turin 361
Losbladig commentaar op het Wetboek van
Strafvordering
189, 292

Maastricht

200, 201

Maatregelen in het belang van het onderzoek
in strafzaken en de rechtspositie van de
verdachte
Maatschappelijk draagvlak en effecten
stadswachten
Maatschappelijke context euthanasiebeslissingen

Maatsehappelyke kwetsbaarheid
Maatschappelijke positie
Machtenscheiding

184
106

156
161
309

Marginale jongens/jongvolwassen mannen en
criminaliteit

165

Marokkaanse jongeren

346

Massamoord en motivatie

136

Medeclingingsrecht
Meerderjarigen

214
49

Melai, Losbladig commentaar op het Wetboek
van Strafvordering
Meningen over afluisteren

226
378

Mensenrechten

190, 229

Methodisch model voor het beleidsproces

118

Migrant workers
Migranten

123
27

Migratiegeschiedenissen, migratiemotieven en
toekomstperspectieven bij een aantal allochtone
groepen in Nederland

Milieu
Milieucriminaliteit
Milieu-OM.
Milieurecht
Milieustrafrecht
Militair straf- en tuchtrecht
Minderheidsgroepen
Minderjarigen

94

14
17, 213
16
151
191, 216
66
1
4, 247, 278, 307

Minderjarigheid, ouderlijk gezag en EVRM

Misbruik van rechtspersoonlijkheid

142

264

170

25

Misdaad- en daderanalyse in Enschede
Misdaad- en daderanalyse in Nijmegen

322
147

Misdaadanalyse
Misdaadondernemingen

357
28

Misdaadverslaggeving in Nederland
Model voor sturing en evaluatie van politiezorg

128
321
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Motieven van migranten om naar Nederland
te komen
27
Motieven voor naturalisatie; waarom
vreemdelingen van diverse minderheidsgroepen
1
wel of niet kiezen voor naturalisatie
N.S.-Verbrechen
138
Naturalisatie
1
Ne bis in idem
258
Nederlandse strafvordering
225
11
Nieuwe Lloyd, 't
NMP
18
Noodzakelijkheid en wenselijkheid tot verandering
van het traditionele Nederlandse stelsel van
strafvordering tegen de achtegrond van het
EVRM en het IVBPR
296
Noords internationaal strafrecht
137
Norgerhaven
50
Notarissen
126
2, 14, 18, 24, 202
O. M.
O.M. en milieu
14
O.M. en grote fraudezaken
24
367
Officier van just itie
153
Ombudsman
Omgevingsscan 1993 (pilot-fase)
358
Onderneming, strafrecht en mensenrechten
229
Ondernemingsgedrag
207
Ondertoezichtstelling
45
Ondertoezichtstelling en andere maatregelen
van kinderbescherming; een dossieronderzoek
8
Onderwijs en delinquentie; relatie tussen het
functioneren op school en delinquent gedrag
159
Onderzoek bedrijfsinbraken
40
Onderzoek Incassoprocedure
86
Onderzoek justitiele behandelinrichtingen;
deelonderzoek 1: de populatie
19
Onderzoek justitiele behandelinrichtingen;
deelonderzoek 2: de behandeling
20
Onderzoek justitiele behandelinrichtingen;
deelonderzoek 3: follow up
21
Onderzoek naar de geschiedenis van strafvervolging
in Nederland in de 19e en 20e eeuw
143
Onderzoek naar de mogelijkheden van
daderprofilering bij woninginbraken
368
Onderzoek recidive ex-terbeschikkinggestelden
44
Onderzoek van telecommunicatie ten behoeve
van justitiele doeleinden
210
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143

Ongelijkheid in de straftoemeting; de invloed van
sociale factoren op de inhoud van strafrechtelijke
beslissingen
163
Ongevallen en probleemgedrag
375
Onmiddellijkheidsbeginsel in het strafproces
203
Onpartijdigheidsvereiste van de rechten van artikel 6
EVRM en de Nederlandse strafvordering
303
Ontneming van het wederrechtelijk verkregen
vermogen
149

Ontvankelijkheid

195

Ontwikkeling en aanpak van de jeugddelinquentie
Ontwikkelingen en achtergronden van criminele
carrieres van jongens
Ontwikkelingen in het economisch strafrecht
Ontwikkelingen in het penitentiaire recht
Ontwikkelingen van bindingen bij conformistische
en delinquente adolescenten

Onveiligheid

157
271
284
169

140, 179, 362

Op zoek naar veiligheid; ontwikkeling bij de
basispolitie

Openbaar vervoer
Opiumzaken

382

237

88, 177, 348
240

Oplegging en uitvoering van reparatoire- en bedrijfs
sancties voor milieudelicten, in relatie tot
rechten van derden en de bestuurlijke overheid 213

Oppervlaktewaterrecht
Opsporing
Opsporingsdiensten
Organisatie van het justitiele apparaat in
Europese landen
Organisatie-analyse van de strafrechtspleging
in Duitsland

Ouderlijk gezag

204
74
188
97
84

170

Over last; inventarisatie criminaliteit en onveiligheid
in Oosterpark, Beijum en Lewenborg (Groningen)362

Overheidsbesluilvonning
Overvallers
Parkeergarages

314
12
331

Parlementaire behandeling van de formele wet in
rechtsvergelijkend perspectief

102

Penitentiair reeht
Persoonlijkheidsonderzoek

284
100

Perspectiefproject

345

Pesttnap
182
Plukze
46
Politic
18, 62, 154, 186, 215, 323, 332, 340, 380, 383
Politie, allochtonen en conflictbeheersing

144
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267

F'olitie en omgeving; een effectevaluatie van de
bestuursafspraak bij de politie Enschede
(Twente-Zuid)
323
Politie en 0.M. tegen rassendiscriminatie; over
de naleving van richtlijnen
2
Politie, gemeente en criminaliteit
381
Politie-ussistenten
88
Politiebevoegdheden
301
Politieel vuurwapengebruik gewogen en getoetst
127
Politiek geweld in Nederland
79
Politiek-ambtelijke betrekkingen en het beginsel
van de machtenscheiding; een politiektheoretische, juridische en empirische studie
309
Politiele samenwerking in de Schengen-landen
(praktijk)
73
Politiele samenwerking in Europees perspectief
148
Politiemonitor bedrijven en instellingen; handboek 333
Politiemonitor bedrijven en instellingen;
334
landelijk rapport
Politiemonitor bevolking
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