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Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de redactie 
van Justitiele Verkenningen een overzicht van Nederlands 
wetenschappelijk onderzoek - althans voor zover bekend 
(gemaakt) aan de redactie - op justitieel terrein. Een 
nauwkeurige inhoudelijke afbakening van het beschreven 
onderzoek is moeilijk te geven, daarvoor is het te gevarieerd 
van aard. Zo treft men onderzoek aan op het gebied van straf-
recht, criminologie en de justitiele praktijk, maar oak op het 
gebied van personen- en familierecht, wetgeving en kinderbe-
scherming. Over het algemeen (maar niet uitsluitend) betreft 
het onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karalcter. 
Wegens dit afbakeningsprobleem is - evenals voorgaande 
jaren - gekozen voor een formele indeling. Dat wil zeggen dat 
wordt uitgegaan van de prograrruna's van de relevante onder-
zoeksinstellingen. 

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van het 
onderzoek zoals dat op 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) wordt uitgevoerd. Daarna volgt onderzoek dat door de 
Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwildceling van het 
ministerie van Justitie wordt gefinancierd. 

In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoekspro-
gramma's aan van vakgroepen van de Nederlandse universi-
teiten, die voor dit onderzoelcnummer relevant onderzoek 
uitvoeren. Hierbij zijn evenals vorig jaar oak de afgesloten 
onderzoeken opgenomen. Ter beperlcing 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, 1994. Het derde deel biedt een overzicht van justitieel 
onderzoek zoals dat door verschillende onderzoeksinstituten 
wordt uitgevoerd. Daarbij treft men onder andere aan 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de 
Gemeentepolitie Den Haag, het Nederlands centrum 
Geestelijke volksgezondheid, Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving en verschillende particu-
liere onderzoeksbureaus. 
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De 464 onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of 
paragraaf alfabetisch gerangschikt naar de eerst genoemde 
onderzoeker. Er is een index toegevoegd die, in alfabetische 
volgorde en vet afgedrukt, de complete titels van de onder-
zoeken bevat Daarnaast zijn in dezelfde index kenmerkende 
woorden en begrippen uit deze titels 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 
adressethijst aan. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het 
JV-symposium Crisis in de gedoogcultuur? dat 
op 11 oktober in het Kurhaus te Scheveningen 

worth gehouden. U kunt zich voor dit symposium aanmelden bij 
L. A. van den Ouden (070-3706557) 

of J. L. Krul (070-3707620). 
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Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Afgesloten onderzoek 

1 
Elektronisch toezicht in een 
aantal landen 
IV.J. Baas 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC Literatuurverkenning 
nr. 4, 1995 

2 
Omvang fraude met belas-
tingen en sociale zekerheid; 
een literatuuroverzicht 
EJ.M. Barendse-Hoomweg en mr. 
drs. C. Cozijn 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 14 

3 
Grenzen aan hereniging; de 
regels met betrekking tot het 
bestaansmiddelenvereiste per 
september 1993 
mr. drs. R.F.A. van den Bedem, J.C. 
van den Brink en El Verhagen 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
08,13139, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 17 

4 
Toelating en opvang van 
ama's 
mr. drs. R.F.A. van den Bedem, 
HAG. de Valk en S.O. Tan 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
08,13135, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 19 

5 
Amerikaanse kampementen; 
een literatuurverkenning naar 
'boot camp prisons' in de 
Verenigde Staten 
mr. EM 7h. Beenakkers 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC Literatuurverkenning nr. 1, 
1993 

6 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 
'sentence planning' in een 
aantal landen 
mr. EM 7h. Beenakkers 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC Literatuurverkenning nr. 2, 
1994 

7 
De markt van misdaad en 
milieu; deel I 
drs. EA.IM van den Berg (red.) 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K38, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 24 

8 
De markt van misdeed en 
milieu, deel II; de grijze en 
groene deelmarkten 
drs. EA.IM van den Berg (red.) 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K39, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 24 
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9 
Milieuverslagen 
arrondissementsparIcetten 
1993 
ths W.M. Kleiman en drs (AIM. 
van den Berg 

Den Haag. Openbaar ministerte 
Stafbureau OM, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 22 

10 
Gedragsbeinvloeding door 
strafrechtelijk ingrijpen 
dr. M.W. Bol 

Arnhem, Gouda Quint WODC 
O&B140, 1995 
Zie JV7, 1994, fir. 28 

11 
Ontsnappen an de gevan-
Denis; Europese pogingen om 
de korte (en/of voonvaarde-
lijke) vrqheidsstraf terug to 
dringen 
dr. M.W. Bol 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC Literatuurverkenning nr. 3, 
1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

12 
Cashba; een intensief dagpro-
gramma voor jeugdigen en 
jong-volwassen delinquenten 
AAM. Esser s dr. PH. van der 
Laan en mr. RN. van der Veer 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
08,13144, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 32 

13 
'Daar Hg ik echt Met wakker 
van'; gesprekken met onder-
nemers uit het Midden- en 
Kleinbedrijf over criminaliteit 
en criminaliteitspreventie 
drs. M. Grapendaal en drs. V 
Sabee 

In: Criminaliteit en Midden- en 
Kleinbedrijf (advies), Den Haag, 

Read voor het Midden- en 
Kleinbedrijf, 1994 
Zie JV7. 1994, fir. 34 

8 

14 
CriminaliteitspreveMie via 
integraal buurtbeheer; 
beschrijving criminaliteitspre-
ventiemaatregelen In Arnhem, 
Eindhoven en Amsterdam 
drs. AY. Guerin en dr& RB.P. 
Hesseling 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K41, 1995 
Zie .1117, 1994, fir. 35 

15 
Stoppen of verplaatsen? Eon 
literatuuronderzoek over 
gelegenheidsbeperkende 
preventie en velplaatsing van 
criminaliteit 
drs RAP. Hesseling 

Arnhem, Gouda Quint. WODC 
08.13137, 1994 
Zie .1V7, 1994, nr. 36 

16 
Onhvikkeling van de jeugdcrl-
minaliteit en jeugdbe-
scherrning; periode 
1980-1992 
dr. J. Junger-Tas en dr. PH. van 
der Laan 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie. 1995 
Zie JW, 1994, nr. 44 

17 
Overtredende overheden; 
vervolgingsbeleid inzake 
milieudelicten 
drs. W.M Kleiman, drs. 
van den Berg num! EJA van der 
Linden 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K35, 1995 
Zie JV7, 1994. nr. 23 
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18 
Bedrijfsinbraak; een analyse 
van daders, aangiftes en 
slachtoffers 
drs. M Kruissink 

Den Haag, Sdu, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 41 

19 
Inbraak in bedrijven; daders, 
aangiftes en slachtoffers 
onderzocht 
drs. M Kruissink en drs. E.G. 
Wiersma 

Amhem, Gouda Quint, WODC 
O&B142, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 41 

20 
Recidive na ontslag uit tbs 
drs. Ed Leuw 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
0&8141, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 45 

21 
Publiek-private samenwerking 
op bedrijventerreinen; resul-
taten van een aantal haalbaar-
heidsstudies 
dr& V. Sabee 

Algemeen politieblad, 144e jrg., 
nr. 3, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 34 

22 
Slachtofferenquete zorginstel-
lingen in Flevoland 
drs. V Sabee 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 34 

23 
Appels en peren; een onder-
zoek naar de recidive van 
dienstverieners en kortge-
straften 
drs. EC. Spaans 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
O&B130, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 52 

24 
Woken of zitten; de 
toepassing van de 
werkstraffen en korte 
vrijheidsstraffen in 1992 
drs. E.C. Spaans 

Arnhem, Gouda Quint, WODC 
O&B144, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 52 
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25 
Ervaringsleerpmjecten in de 
ambulante justitiele sector; de 
Elan basistraining voor ots-
pupillen, een verkenning 
drs. EC Spaans 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 51 

26 
Varen als altematieve 
afdoening; evaluatie van het 
Almelose justitiele vaar-leer-
wericproject op zeilschip `de 
Tukkee 
drs. EC Spaans en ths. K 
Reurslag 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 51 

27 
De vakopleidingen van hvb 
Havenstraat; resultaten in 
tennen van werk en recidive 
drs. B. Wartna en R. AidaYa 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K36, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 57 

28 
Doorlooptijden in de civiel 
rechtspraak 
drs. JM Wemmers 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
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29 
Hager beroep en de integrate; 
onderzoek near strafzaken, 
civiele zaken en de unus in 
appel 
dr. C van der Wert! m.m.v. 
Doctor-Schamhardt 

Amhem. Gouda Quint WODC 
040143, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 60 

Lopend onderzoek 

30 
The role of nationality in a 
migrating world 
my. drs R.F A van den Bedem 

Promotomn: prof. mr. G.-R. de Groot 
Limburg) en prof. dr. H.B. 

Entzinger (ROM 
Doe!: Bestuderen van de verschil-
lende opvattingen over en functies 
van nationaliteit Nationaliteit wordt 
meestal beschreven in etnische of 
juddische termen. Daamaast ken 
nationaliteit echter warden gezien 
als een loegangsbewijs' tot 
volwaardige deelname aan de 
samenleving Cburgerschap'). In 
deze studie wordt nagegaan welke 
opvattingen over nationaliteit bij de 
overheid en bij verkrijgers van de 
Nederlandse nationaliteit bestaan. 
Daamaast wordt aandacht besteed 
aan regels m.b.t. verkrijging en 
verlies van nationaliteit die recht 
zouden kunnen doen aan de 
mogelijk conflicterende subjectieve 
en objectieve gevoelens van 
verbondenheid met verschillende 
landen, die meespelen bij de keuze 
voor een nationaliteit 
Opzet: Dit onderzoek is deers 
gebaseerd op het onderzoek 
Mot/even voor natutalisatle en sluit 
daar oak op aan. Daarnaast vindt 
bestudering pleats van de pade-
mentaire geschiedenis m.b.t de 
Rijkswet op het Nederianderschap 
en van juridische en sociaal-weten- 

10 

schappelijke publikaties over natio-
naliteit 
Publikatievotm: Dissertate. 
Einddatum: 1996. 

31 
Evaluatie van de Milieultamt 
van het Openbaar ministerie 
(0M10 

EALM. van den Berg, dra 
RD. Es/Ms en drs. J.W. van 
Wenen 

Doe!: Evaluate van de OMK in de 
context van effectieve informatie-
uitwisseling tussen het O.M. en de 
handhavingspartners en de 
gezamenlijke prioriteitsstelling. 
Centraal in het onderzoek sleet de 
vraag of het instrument voldoet aan 
het doel waarvoor het is ontwikkeld. 
Daamaast dient het onderzoek te 
resulteren in aanbevelingen m.b.t. 
een verdere optimalisedng van de 
informatie-uitwisseling en priori-
teitsstelling in het algemeen, en de 
OMK in het bijzonder. 
Opzet: Het onderzoek dient naast 
een schets van de actuele stand van 
zaken en daarop gebaseerde 
aanbevelingen de basis te vormen 
voor vervolgmetingen. De odenta-
tiefase is er op gericht door middel 
van literatuurstudie inzicht to 
verkrijgen in het beleidsmatig kader 
waarin de OMK op dal moment 
geplaatst is. In de fase van delayer-
zameling en -analyse warden door 
middel van gesprekken root 
off icieren van justitie, parketsecreta-
dssen en administratief 
medewerkers, aan de hand van een 
gespreksprotocol, gegevens 
verzameld teneinde de geformu-
leerde onderzoeksvragen 
betreffende de implementatie en het 
gebruik van de milieukaarten te 
beantwoorden. Aangezien de 
milieukaart een functie dient te 
vervullen in het netwerk van 
handhavers zullen oak andere - 
bestuudijke on pofitiele - 
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handhavers bij deze fase van 
onderzoek worden betrokken. In de 
laatste fase zullen de resultaten van 
het onderzoek in een rapport 
worden verwerkt. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: Najaar 1995. 

32 
Evaluatie grotere/ muftidisci-
plinaire strafrechtelijke 
milieu-onderzoeken (Zware 
milieucriminaliteit II) 
(Ifs. EA.I.M. van den Berg en drs. 
FLU Eshuis 

Samenwerkingsverbanct In semen-
werking met B&A Groep 
Beleidsonderzoek & -Advies By. 
Doe!: Het doen van aanbevelingen 
betreffende de organisatie en 
aanpak van grote multidisciplinaire 
strafrechtelijke milieu-onderzoeken, 
gebaseerd op een historische 
beschrijving van ervaringen, 
knelpunten, oplossingen en actuele 
trends in de strafrechtelijke aanpak 
van zware milieucriminaliteit. 
Daamaast de ontwikkeling van een 
standaard evaluatiemodel voor 
multidisciplinaire strafrechtelijke 
milieu-onderzoeken. 
Opzet Evaluatie van 19 geselec-
teerde grote milieu-onderzoeken 
door middel van dossier-analyse 
(processen-verbaal, knelpunten-
notities, evaluatieverslagen) 
aangevuld met gesprekken met 
off icieren van justitie, politie, leden 
milieubijstandsteam, DCRI en 
andere betrokkenen. Gesprekken 
vinden pleats aan de hand van een 
concept evaluatiemodel gebaseerd 
op literatuurstudie. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: November 1995. 

33 
Milieucriminaliteit; risico's van 
altematieve beleidsinstru-
menten (milieucriminaliteit III) 
drs. E.A.I.M. van den Berg en drs. 

11 

J. W. van Wetten 
Doel:Sinds het verschijnen van het 
eerste Nationaal Milieu Beleidsplan 
(NMP) heeft een accentver-
schuiving plaatsgevonden in de 
instrumentering van milieubeleid. In 
pleats van directe regulering 
worden recentelijk alternatieve 
beleidsinstrumenten ingezet zoals 
doelgroepenoverleg, het sluiten van 
convenanten, het stimuleren van 
publiek-private samenwerking en 
certificering. Er zijn aanwijzingen 
dat de toepassing van deze altema-
tieve beleidsinstrumenten mogelijk 
risico's van milieucriminele 
praktijken met zich meebrengt Doel 
van het onderzoek is na te gaan of 
risico's aanwezig zijn, zo ja te 
bepalen om welke risico's het gaat 
en hoe men deze zou kunnen 
ondervangen. 
Opzet: De eerste fase van 
onderzoek (orientatie) bestaat uit 
een literatuurstudie, studie van 
gegevens omtrent het onderwerp 
van de DCRI en interviews met 
sleutelpersonen betrokken bij 
toepassing van alternatieve beleids-
instrumenten. Resultaat van deze 
fase is een nader uilgewerkt 
conceptueel model aan de hand 
waarvan tijdens een werkbijeen-
komst met de begeleidingscom-
missie een meer gedetailleerde 
invulling van onderzoek zal pleats-
vinden (keuze beleidsinstwmenten, 
casus e.d.). In de hierop volgende 
onderzoeksfase zal aan de hand van 
een aantal casus per beleidsin-
strument worden geanalyseerd 
welke knelpunten zich voordoen en 
hoe knelpunten kunnen worden 
opgelost c.q. zijn te voorkomen. Ten 
slotte volgt terugkoppeling van 
resultaten hiervan naar de begelei-
dingscommissie en andere belang-
hebbenden en rapportage. 
Publilcatievomr Rapport. 
Einddatum:Voorjaar 1996. 
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34 
Update taakstraffen minderja-
dgen 
drs. LW BS& M. Brouwers en 
drs. EC Spaans 

Doe!: Inzicht verkrijgen in de aard, 
omvang, uitvoering en effecten van 
taakstraffen bij minderjarigen. 
Opzet: Aan de hand van leeftijd, 
geslacht, etnische achtergrond, 
woonsituatie, dagbesteding, delict-
gegevens en justitieel vededen 
worth eon beschrijving gegeven van 
tweehonderd jeugdigen, die in 1994 
een teakstraf hebben uitgevoerd. 
Tevens zullen aard en vedoop van 
de taakstraf nader warden bekeken. 
De groep laakstraffers zal warden 
vergeleken met een groep tradi-
tioneel gestraften. zodat eventuele 
verschillen en overeenkomsten 
beschreven kunnen warden. 
Daamaast wordt onderzocht of een 
alternatieve sanctie op de langere 
termijn effect sorteed op de 
recidive. Hiertoe zal de recidive van 
een groep jongeren die in 1984 en 
1985 een altematieve sanctie 
hebben gekregen, vergeleken 
warden met een groep traditioneel 
gestraften uit dezelfde periode. De 
dataverzameling vindt pleats bij 
Bureaus Taalcstraffen Jeugdigen, 
parketten en justitiele documenta-
tiediensten en middels interviews 
met leden van de rechtedijke macht 
advocaten, coordinatoren van de 
Bureaus Taakstraffen en jongeren 
die een taakstraf uitgevoerd 
hebben. 
Publikatievorm:WODC-rapport. 
Einddatum: Begin 1996. 

35 
Onderzoek justitible behan-
delinrichtingen 

Aanleiding: Eind 1992 kreeg het 
WODC de opdracht van het sector-
management justitiele jeugdinrich-
tingen em een ondetzoek to 
verrichten near de justitiele behan- 
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delinrichtingen. Aanleiding voor het 
ondeaoek vomit de in september 
1992 verschenen Beleidsnotitie 
Justitiee jeugdinrichtingen. In de 
beleidsnotitie wordt capaciteitsuit-
breiding aangekondigd en worth 
ingegaan op instrumenten voor 
sturing en kwaliteitszorg. In het 
kader van de capaciteitsuitbreiding 
en de kwaliteitszorg werden er door 
het sectormanagement drie vragen 
gesteld: hoe ziet de populatie in de 
behandelinrichtingen emit en is er 
verschil tussen inricMingen in de 
emst van de problematiek van hun 
populatie; welke verschillen zijn or 
tussen inrichtingen in de dagelijkse 
praktijk van hun behandeling en 
hoe gaat het enige jaren later met 
doze jongeren? De doelstelling van 
het onderzoek is daarmee drieledig: 
het beschrijven van de populatie in 
de 11 behandelinrichtingen, het 
beschrijven van (de inhoud van) de 
behandeling en het beschrfiven van 
de leefsituatie en psychosociale 
problematiek enige tijd na opname. 
Het onderwek is opgesplitst in drie 
deelonderzoeken waarvan het 
eerste inmiddels is afgerond (drs. L. 
Boendermaker, Jongeren in justiti6le 
behandefinrichtingen, Den Haag, 
ministede van Justitie, WODC K40, 
1995). De beide andere onderzoeks-
delen komen hieronder aan de orde. 

Deelonderzoek II; de behan-
deling 
dr& L Boendermaker, des. C 
Verwers en drs. U.G. Aron 

Ondeaoelcsvragen: Hoe zijn de elf 
behandelinrichtingen georgani-
seerd? Welke filosofie ligt el' aan de 
organisatie en werkwige van de 
indchting ten grondslag? Hoe ziet 
de behandeling in de inrichtingen er 
in de dagelijkse praktijk uit? Zijn er 
verschillen tussen de intichUngen in 
organisatie, werkwijze, filosofie of 
de dagelijkse praktijk van de behan-
deling? 
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Opzet Interviews en afname van 
vragenlijsten onder jongeren en 
behandelaars in een selectie van 
groepen c.q. woonvormen in elke 
inrichting. 
Einddatum:Voorjaar 1996. 
Publikatievorm:WODC-rapport en 
diverse artikelen. 

Deelonderzoek HI; follow-up 
drs. L Boendermaker en mr. P. van 
der Veer 

Onderzoeksvragen: Hoe is de leefsi-
tuatie van jongeren twee jaar na 
opname in den van de behandelin-
richtingen? Is er twee jaar na 
opname sprake van psycho-sociale 
problemen bij de opgenomen 
jongeren? Zijn er verschillen tussen 
jongeren voor wat betreft hun 
leefsituatie na twee jaar en de 
aanwezigheid van psycho-sociale 
problemen? Hoe is de situatie van 
jongeren twee jaar na opname te 
kwalificeren in vergelijking met de 
doorsnee jongere in Nederland? 
Opzet: Interviews en afname van 
vragenlijsten onder jongeren twee 
jaar na opname in de inrichtingen. 
Einddatum:Eind 1996/Begin 1997. 
Publikatievorm:WODC-rapport en 
diverse artikelen. 

36 
Achtergronden van racistisch 
geweld 
dr. M.W. Bot drs. EG. Wielsma en 
dm Ed Leuw 

Doel:Getracht zal worden een 
globaal inzicht te krijgen in de 
omvang en eventuele toename van 
racistisch geweld in Nederland. 
Tevens is het de bedoeling een 
beeld te schetsen van de aard en 
spreiding van dit geweld. Een en 
ander moet aanknopingspunten 
bieden voor een exploratief 
onderzoek naar de achtergronden 
en motieven voor geweldpleging 
tegen allochtonen. De aandacht zal 
daarbij onder meer uitgaan naar 
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mogelijke relaties tussen individuele 
delictplegers en min of meer 
georganiseerde vonmen van 
'extreem rechts'. 
Opzet: Het onderzoek verloopt in 
drie fasen. Fase 1: gegevens over 
omvang, aard en spreiding van 
racistisch geweld in het jaar 1994 
worden verzameld bij de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD), bij de divisie Centrale 
Recherche Informatiedienst (CRI) 
van het Korps landelijke politie-
diensten en aan de hand van lande-
lijke en regionale persberichten. Ter 
completering wordt materiaal 
verzameld bij een aantal politie-
regio's en Anti Disctriminatie 
Bureaus (ADB's). Fase 2: uit het in 
fase 1 verzamelde materiaal zal een 
beredeneerde steekproef worden 
getrokken van bekende daders. Zij 
vormen de onderzoekobjecten van 
een dossier-onderzoek dat wordt 
uitgevoerd bij de politie en het O.M. 
Fase 3: een beperkt aantal van deze 
daders (m.n. de gedetineerden 
onder hen) zal worden benaderd 
voor een zogenaamd diepte-
interview. Tijdens dit interview 
zullen motieven, 'aanleidingen' en 
de sociale Odeologische) context 
van het delict aan de orde worden 
gesteld. Mogelijk zullen ook nog 
andere (direct of indirect) bij het 
delict betrokken personen worden 
benaderd voor een gesprek. 
Einddatum: Najaar 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

37 
Evaluatie Wet Politieregisters 
mr. drs. C Cozijn 

Doel: Op 17 augustus 1990 traden 
enkele artikelen van de Wet 
Politieregisters in werking. 
Ongeveer een half jaar later traden, 
tegelijk met het Besluit 
Politieregisters, de overige artikelen 
in werking. In het Besluit 
Politieregisters is er naar gestreefd 
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'regels te stellen die de waarborgen 
van de wet, die strekken tot de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, nader uitwerken, 
zonder dal de mogehjkhaden van de 
politic om doeltreffend te kunnen 
optreden daardoor onnodig worden 
beperkt'. Naar aanleiding van de 
reacties op het ontwerp van het 
besluit werd besloten cm na enkele 
jaren de regelgeving te evalueren 
met het oog op mogelijke aanpas-
singen. In het kader van deze 
evaluatie is het WODC gevraagd 
een onderzoek te doen naar de 
ervaringen met de nieuwe 
regelgeving. waarbij in het bijzonder 
aandacht wordt besteed aan de 
vraag of de regels en de daaruit 
voortvloeiende lasten can 
doelmatige en/of doeltreffende 
opsporing in de weg staat Uit een 
ingesteld vooronderzoek black dat 
de implementatie van de nieuwe 
regelgeving stark beinvioed is door 
de reorganisatie van de politic. Met 
name de instructie van het politie-
personeel in operationele diensten 
zou hierdoor in de knel zijn 
gekomen. Om daze reden zal in het 
onderzoek bijzondere aandacht 
worden besteed aan het implemen-
tatieproces en aan de kennis en 
beleving van de voorschriften bij het 
politiepersoneel. 
Pubfikatievonn: Rapport. 
Eindrapport Oktober/november 
1995. 

38 
Motieven van migranten om 
near Nederland te komen 
des. L Doomhein en mr N. 
Dijkhoff 

Doer: In Recht in Beweging wordt 
vastgesteld dat de omvang van 
migratie naar Nederland eon 
preventief beleid noodzakehjk 
maakt Zo wordt er onder meer naar 
gestreefd de migratiestroom te 
beperken door middel van gerichte 
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besteding van ontwikkelingsgelden. 
Ook worth getracht te vowitomen 
dat collectieve vooaieningen 
worden verstrekt aan illegale 
vreemdelingen. Deze maatregelen 
zijn gebaseerd op gedachten 
omtrent motieven van migranten om 
zich in Nederland te (willen) 
vestigen. Het is echter de vraag of 
deze gedachten overeenkomen met 
de werkelijke motieven. Indien daze 
vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, is het mislukken van 
de preventieve maatregelen 
waarschijnhjk. Het WODC is daarom 
gevraagd een onderzoek op dit 
terrein te venichten. Ten behoeve 
van de opzet van het onderzoek is 
het van belting een onderscheid te 
maken tussen de verschillende 
categorieen van vreemdelingen: 
economische en sociale migranten 
enerzijds en politieke migranten 
anderzijds. Het onderzoek %tart dan 
ook uiteen in twee delen. Het deel 
dat sociale en economische 
migranten omvat worth door het 
NIDI (Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut) uitgevoerd. 
Het WODC verricht het deel dat de 
politieke migranten of asielzoekers 
betreft. 
Opzet De basis van het ondemek 
naar motieven van asielzoekers 
wordt gevormd door een dossier-
analyse van zo'n 1200 dossiers van 
asielzoekers die in de periode 
1982-1992 in Nederland asiel 
hebben gevraagd. Doze dossiers 
bevatten persoonsgegevens, de 
vluchtmotieven, het reisverhaal en 
de mofieven om naar Nederland te 
reizen. Naast dossieranalyse worden 
gesprekken gevoerd met asiel-
zoekers. 
Einddatum: November 1995. 
Publikatievonn: Rapport(en) en 
attikelen. 
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39 
'Random' 
drs. RJ.J. Eshuis en drs. EALM. 
van den Berg 

Doe!: Dit onderzoek is het eerste in 
een reeks onderzoeken die het 
WODC zal uitvoeren naar de 
verschijningsvormen van milieu-
criminaliteit. Het onderzoek dient 
een totaalbeeld te bieden van een 
specifiek geval van zware milieu-
criminaliteit binnen de context van 
de markt en de rol van overheden 
bij rechtshandhaving en beleidsont-
wikkeling. De rapportage zal de 
basis vormen voor een door de 
milieu-PG uit te brengen advies en 
dient bij te dragen aan het inzicht in 
de verschijningsvormen van milieu-
criminaliteit. 
Opzet: In de orientatiefase zullen 
data worden verzameld uit het straf-
rechtelijk dossier dat naar 
aanleiding van deze zaak is 
gevormd, uit verschillende (weten-
schappelijke) deelonderzoeken die 
vanuit het opsporingsteam zijn 
geTnitieerd en uit de berichtgeving 
in de media. In de fase van dataver-
zameling en -analyse zullen door 
het WODC aanvullende data 
worden verzameld middels litera-
tuuronderzoek en interviews met 
opsporingsambtenaren, handhavers 
en verantwoordelijk bestuur en 
werimemers van de betrokken 
bedrijven. Ten slotte zullen de resul-
taten worden verwerkt in een 
eindrapport. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: September 1995. 

40 
Monitor strafrechtspleging 
J.J.A Essers, AA.M. Essers, drs. 
W.M.EH. Beijers, EJM. Barendse-
Hoomweg, B.J.W Docter-
Schamhardt en mr. drs. C. Cozijn 

Aanleiding: In de afgelopen jaren is 
door de meeste diensten die zich 
bezighouden met de rechts- 
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handhaving en de strafrechts-
pleging voorzien in administratieve 
beheers- en managmentinformatie-
systemen. Samen met de al 
bestaande statistieken vormen deze 
een rijke bron voor het monitoren 
van de strafrechtelijke keten. De 
beperking van deze systemen is 
gelegen in het feit dat vooral 
kwantitatieve gegevens worden 
veaameld; over een beperkt aantal 
kenmerken zijn van alle personen 
en/of zaken gestandaardiseerde 
gegevens beschikbaar. Aan struc-
tureel en regelmatige verzamelde 
kwalitatieve informatie op deze 
terreinen ontbreekt het echter. De 
Monitor Strafrechtspleging moet in 
deze lacune gaan voorzien 
Opzet:Jaarlijks worden van duizend 
afgedane misdnyzaken de dossiers 
aan de hand van een deels gestnrc-
tureerde vragenlijst geanalyseerd. 
De steekproef zal voor een derde 
deel bestaan uit door het O.M. 
afgedane zaken en voor de rest uit 
door de rechtbank afgedane zaken. 
Minder frequent voorkomende 
misdrijven zullen een grotere steek-
proeffractie krijgen dan de meer 
frequent voorkomende delicten. 
Publikatievorm:Artikelen, notities, 
WODC-rapport. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 

41 
Monitor recidive 
J.J.A. Essem drs. B.S.J. Wartna en 
M. Brouwers 

Aanleiding: Recidive-onderzoek op 
basis van de informatie uit de 
Justitiele Documentatie werd en 
wordt binnen WODC-projecten veel 
gedaan. In toenemende mate wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van een 
standaardinstrumentarium voor 
zowel verwerking als analyse. Van 
een continue meting van de 
recidive, recidivesnelheid en recidi-
vepatronen is evenwel geen sprake; 
op enkele uitzonderingen na (tbs- 
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recidive onderzoek en het 
onderzoek 'Criminal careers in the 
Netherlands') gaat het om eenmalig 
onderzoek, dal meestal betrekking 
heeft op efin specifieke. strafrechte-
Wke interventie. 
Opzet: Door de recidive-onder-
zoeken bij het WODC gestandaardi-
seerd uit to voeren zal eon bestand 
worden opgebouwd. Ook van de 
duizend dossiers/personen waarvan 
in het kader van de Monitor 
Strafrechtspleging de gegevens 
worden verzameld zullen de recidi-
vegegevens warden opgeslagen. 
Publikatievorm: Artikelen, notities en 
eventueel een WODC-rapport. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 

42 
Solosunreillance 66 de politie. 
M. Fekkes 

Doe!: Al enige jaren is de discussie 
gaande over het al dan niet inzetten 
van solo-surveillances bij de politie. 
Voorstanders stollen dat met solo-
surveillances de inzetbaarheid van 
de politie worth vergroot. 
Tegenstanders vinden dat bij solo-
surveillances de veiligheid van de 
politiemensen in gevaar is. Sinds 
oktober 1993 wordt in Nederland op 
bescheiden schaal geexperimen-
teerd met solosurveillances in de 
assistentiesurveillance. In de regio 
Brabant-Oost worden meldingen 
die bij de politie binnenkomen 
zoveel mogelijk door solo-opere-
rende politiemensen afgehandeld. 
Daamaast gaan in veto regio's wijk-
en motoragenten vaak alleen op 
pad. Dit onderzoek zal ingaan op de 
veiligheidsbeleving van politie-
agenten tijdens solo- en duo-
surveillances. 
Dozer Eon vragenlijst met situatie-
beschtfivingen zal worden 
voorgelegd aan politiefunctiona-
dssen uit de assistentiesurveillance 
met solo- en duo-ervaring, 
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wijkagenten en motoragenten. Via 
variantie-analyse zal worden onder-
zocht of or verschillen tussen doze 
groepen zijn in (veiligheids) 
beleving van de (solo)surveillance. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Nader to bepalen. 

43 
'Lekken' van vertrouwelijke 
informatie near de media 
dra M. Grapendaal en mr. EM.T. 
Beenakkers 

Doe!: Inventariserend onderzoek 
naar de motieven om vertrouwelijke 
infonnatie to lekken'. Allereerst 
worth getracht een inzicht to krijgen 
in de omvang van het verschijnsel 
on in de mogelijkheden om de 
motieven to achterhalen. De bevin-
dingen zullen dienen voor het 
vaststellen van de 
haalbaarheid/wenselijkheid van eon 
omvangrijker empirisch ondemoek. 
Opzet: Analyse van berichten in de 
pers; interviews met rijksrecher-
cheurs; literatuurstudie; eventueel 
interviews met lekkers'; interviews 
met joumalisten. 
Publikatievorm:Verslag van de 
literatuurstudie, interne notifie, zo 
mogelijk rapport/artikel. 
Einddatum: Oktober/november 1995. 

44 
Binnentredende deunvaarders 
drs. AY Guerin en mr. EMT 
Beenakkers 

Doe!: Per 1 oktober 1994 is de 
Algemene wet op het binnentreden 
Inwedthinggetreden.Sindsdien 
hebben gerechtsdeurwaarders in 
bepaalde gevallen eon machtiging 
nodig voor het binnentreden van 
eon woning zonder toestemming 
van de bewoner. Dit zou eon belem-
mering kunnen vormen bij het 
uiWoeren van de werkzaamheden. 
Tijdens de kamerdebatten is 
afgesproken dat binnen eon jaar na 
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het inwerkkingtreden van de wet de 
alledaagse praktijk van de 
gerechtsdeurwaarders en andere 
betrokkenen nader bekeken zou 
worden met betrekking tot het 
machtigingsvereiste. Volgens de wet 
zijn verschillende personen bevoegd 
om een machtiging af te geven, 
waarbij een toetsing zou moeten 
plaatsvinden voor het geven van 
een machtiging. De feitelijke gang 
van zaken zal worden onderzocht. 
Opzet: Er zullen interviews plaats-
vinden met gerechtsdeurwaarders 
en degenen die betrokken zijn bij 
het afgeven van een machtiging, i.c. 
burgemeesters, hulpofficieren van 
Justitie of (hoofd)officieren van 
Justitie. Ook advocaten zullen 
worden benaderd vanwege hun 
bevindingen in de praktijk. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Notitie en rapport. 

45 
Criminaliteitsbeeld georgani-
seerde misdaad 
drs. RB.P. Hesseling e.a. 

Supervisie: prof. dr. H.G. van de Bunt 
(WODC) en prof. dr. G.J.N. Bruinsma 
OPIT). 
Samenwerkingsverband: WODC, IPIT 
en DCRI. 
Doe!- en probleemstelling Doel van 
het project van het WODC, het IPIT 
en de DCRI is te komen tot meer 
systematische kennis op het gebied 
van de georganiseerde criminaliteit 
en de bestrijding daarvan. De 
beschrijving van het verschijnsel 
georganiseerde misdaad aan de 
hand van dadervariabelen, daadva-
riabelen en omgevingsvariabelen 
staat hierbij centraal. Daamaast 
wordt in het project ingegaan op de 
afhandeling van georganiseerde 
criminaliteit door politie, justitie, 
rechtbanken en publiekrechtelijke 
organen. 
Opzet: Via de analyse en evaluatie 
van zaken op het terrein van de 
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georganiseerde misdaad wordt 
getracht verschillende verschij-
ningsvormen van georganiseerde 
criminaliteit in kaart te brengen. 
Tevens worden via analyses van 
afgesloten en lopende opsporings-
onderzoeken de efficientie en effec-
tiviteit van het justitiele apparaat 
onderzocht 
Publikatievotm: Artikelen en 
rapporten. 
Einddatum:Gezien het karakter van 
het onderzoek wordt vooralsnog 
geen einddatum vastgesteld. 

45a 
Stoppen of verplaatsen? 
drs. RB.P. Hesseling en drs. U.G. 
Aron 

Doe!: Vele projecten, gericht op de 
beheersing van de c:riminaliteit, zijn 
beperkt in tijd en ruimte. In 
bepaalde wijken worden de 
inbraken aangepakt en in andere 
wijken niet, sommige banken bevei-
ligen zich wel en andere niet, 
functioneel toezicht wordt ingezet in 
parkeergarages maar niet op de 
openbare weg en de politie surveil-
leen op het ene tijdstip intensiever 
dan op andere. 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 clat 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 staan de 
vragen centraal hoe daders 
reageren op maatregelen en op 
welke wijze de aard en omvang van 
criminaliteit verandert na de 
uitvoering van criminaliteitspreven-
tieve maatregelen. 
Opzet: Om een antwoord te krijgen 
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op de gestelde vraag heeft ten 
eerste een uitgebreide literatuur-
studie plaatsgevonden. De resul-
taten daarvan zijn inmiddels 
gepubliceerd (zie hierboven onder 
nr. 15). Ten tweede wordt aan de 
hand van een project diefstal uit 
auto's in het centrum van Rotterdam 
empirisch onderzocht of er verplaat-
singseffecten zijn opgetreden. Dit 
gedeelte bestaat uit een proceseva-
luatie, een analyse van de ontwik-
keling van de criminaliteit en eon 
onderzoek naar en onder daders 
van autokraak. 
Einddatum: najaar 1995 
Publikatievorm: Rapportage litera-
tuuronderzoek: eind 1994; eindrap-
portage proces- en effectevaluatie: 
najaar 1995 en tijdens het 
onderzoek in artikelvorm. Het 
onderzoek wordt mode gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschaps-beleid en 
Ontwikkeling van het ministerie van 
Justitie. 

46 
Dwangopname ender de 
ICrankzinnigenwet 

dn. SM. Hoekstta en drs Ed. 
Leuw 

Samenwerkingsverband Artikel 71 
Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen schrijft 
eon evaluatie-onderzoek voor. Het 
ministerie van WVC heeft daartoe 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum (WODC). 
het Nederlands centrum voor de 
Geestelijke volksgezondheid (NcGv) 
en het Nationaal Ziekenhuis 
instituut (NZO opdracht gegeven 
onderzoek te verrichten. 
Doe!: Het geven van een 
beschrijving van de praktijk van de 
krankzinnigenwet. Dit onderzoek zal 
fungeren ars nulmeting voor een 
later te houden tussentijdse 
evaluatie van de in 1994 in wetting 
getreden Wet BOPZ. De begrenzing 
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van het onderzoek met de zuster-
onderzoeken van het NcGv en het 
NZi bestaat daarin dat de exteme 
rechtspositie van gedwongen 
opgenomen psychiatrische 
pationten en daarbij de daadwer-
kelijk geeffectueerde opnemingen 
het onderwerp vormen van het 
WODC-ondermek. Het WODC-
onderzoek richt zich op de besluit-
vorming inzake gedwongen 
opnemingen. Centraal staan de 
invulling van de criteria voor 
opname en het vedoop van de 
procedures. 
Opzet Vooronderzoek werd venicht 
in Den Haag, Utrecht en Groningen. 
Naar aanleiding daarvan werd in de 
tweede helft van 1993 een kwali- 
tatief onderzoek in Utrecht en 
Groningen uitgevoerd. Eind 
augustus 1994 werd een kwantita-
tieve gegevensverzameling 
afgesloten. 
Methode De gegevensverzameling 
vindt pleats door middel van obser-
vatie, interviews, dossieranalyse en 
enquetering. Het kwalitatief onder-
zoeksdeel zal plaatsvinden in de 
arrondissementen Utrecht en 
Groningen. Het kwantitatieve deel 
zal bestaan uit het houden van een 
enquete onder professioneel 
betrokken personen en het 
venichten van dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1994. 
Publikatievorm:WODC-rapport. 

47 
Internationaal onderzoek near 
self-report jeugddelinquentie 
dr. J. Junger-Tas en des. G.J. 
Terlouw 

Samenwerkingsverband. Deze, door 
het WODC gelnitieerde, studie 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met universiteiten en onderzoeks-
centra in een aantal West- en Oost-
Europese landen, Canada en enkele 
Amerikaanse staten. 
Doe!: Met het verkrijgen van verge- 
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lijkbare self-report gegevens inzake 
het voorkomen van jeugddelin-
quentie in de diverse deelnemende 
landen wordt beoogd: de beper-
kingen in de bestaande officiele 
criminaliteitscijfers te reduceren 
door het ontwikkelen van een 
betrouwbaar self-report meetin-
strument waarmee aanvullende en 
intemationaal gezien vergelijkbare 
informatie ingewonnen kan worden; 
de wetenschappelijke kennis over 
de reele omvang, het ontstaan en de 
ontwikkelingen van criminaliteit te 
vergroten, hetgeen een flinke 
stimulans op het terrein van de 
sociale wetenschap zou betekenen 
en inzicht kan geven in het imple-
menteren van effectievere straffen 
in reactie op crimineel gedrag; 
beleidmakers 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 het meetinstrument, 
een vragenlijst, te testen. Dit 
instrument is ontwikkeld door het 
WODC; suggesties van deelne-
mende instituten zijn hierin 
verwerkt De vragenlijst is in 
verschillende talen beschikbaar. In 
principe wordt het meetinstrument 
onveranderd door de deelnemende 
instituten overgenomen. Het is 
evenwel zo opgezet dat het als een 
basis-instrument kan fungeren, 
waaraan deelnemers met enige 
restricties eigen items kunnen 
toevoegen. Het hoofdonderzoek 
werd in 1992 en 1993 uitgevoerd 
onder (per deelnemend land) 800 A 
1000 respondenten van 14-21 jaar. 
In diverse landen zijn surveys 
gaande, danwel worden binnen 
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afzienbare tijd gedaan. 
Einddatum hoofdonderzoek Juni 
1994. 
Publikatievomr Internationale publi-
katie in boekvorm, bevattende een 
beschrijving van de eerste resul-
taten uit de 13 deelnemende landen 
en een globaal vergelijkend 
overzicht: Delinquent behavior 
among young people in the Western 
world; first results of the international 
self-report delinquency study. 
Internationale artikelen. 
Einddatum tweede fine hoofdon-
derzoek 1995. 
Verwachte Publikatievonn: 
Internationale publikatie in 
boekvorm, met resultaten van 
directe vergelijkingen tussen 
verschillende landen. Deze 
diepgaande analyses worden uitge-
voerd op een dataset waarin de 
gegevens van alle deelnemende 
landen gecombineerd zijn, en zullen 
zijn toegesneden op diverse 
terreinen zoals macro-variabelen, 
minderheden, druggebruik en 
delictgedrag. Internationale 
artikelen. 

48 
Evaluatie Wet Bopz: de 
externe rechtspositie en de 
gevolgen voor de werklast van 
Justitie 
dn. MP. Keizer, drs. Ed Leuw en 
drs. RE Kouwenberg 

Samenwerkingsverband Artikel 71 
Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen schrijft 
een evaluatie-onderwek voor. De 
Landelijke Evaluatiecommissie heeft 
daartoe het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie 
Centrum (WODC), het Nederlands 
centrum voor de Geestelijke yolks-
gezondheid (NcGv), het Nationaal 
Ziekenhuis instituut (NZi), het 
instituut Beleid en Management 
Gezondheidszorg (iBMG) en Social 
Research opdracht gegeven 



Justftiale verkennIngenjm. 21, or. 7,1995 

onderzoek to verrichten. 
Duel: Antwoord te geven op de 
vraag of invoeling van de Wet Bopz 
heeft geleid tot verbetering van de 
exteme rechtspositie van patienten. 
Ook zal het onderzoek inzicht geven 
in de gevolgen van de wetsin-
voming voor uitvoeringsorganen en 
voor het functioneren van diverse 
participanten. Dit onderzoek zal 
fungeren als een ti-meting ten 
opzichte van een eerder door het 
WODC venicht onderzoek near de 
situatie onder de 'oude' 
Krankzinnigenwet door Hoekstra en 
Leuw. 
Opzet: De kwantitatieve dataverza-
meling zal plaatsvinden door 
gebruik te maken van bestaande 
registratiesystemen, als BOPZIS. 
PIGG en BRON. Het kwalitatieve 
deel bestaat uit het houden van 
enquetes onder professioneel 
betrokken personen en het afnemen 
van interviews. 
Einddatum: Mei 1996. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 
artikelen. Omdat de resultaten van 
dit onderzoek eerst aan de Tweede 
Kamer aangeboden zullen worden. 
zal het WODC-rapport niet voor 
januari 1997 verschijnen. 

49 
Evaluatie Harde Kern-
projecten 
dn. W.M. Kleiman en drs. E.G 
Spaans 

Aanleiding: In verschillende steden 
verspreid over het land zijn de 
afgelopen pear jaar experimentele 
projecten gestalt ten behoeve van 
de stelselmabge dader of harde 
kern. Kenmerkend voor doze 
projecten is dat vaak in pleats van 
een reguliere straf, jongeren 
intensief worden begeleid bij het 
ontwikkelen van een toekomstper-
spectief in combinatie met strikte 
afspraken omtrent het gedrag van 
de jongeren. De aanpak van de 
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harde kern is gericht op het verbe-
teren van het maatschappelijk 
functioneren van de jongeren, 0.8. 
door middel van het vinden en 
behouden van opleiding en/of work 
en op het voorkomen of vermin-
deren van politienustitiecontacten. 
Het onderzoek dient inzicht to 
geven in de resultaten waartoe de 
projecten leiden en hiermee of zij 
beantwoorden aan het doel 
waarvoor zij zijn ontwikkeld. 
Onderzoeksvragen: Hoe is de opzet 
en werkwijze van de betreffende 
projecten? Wie zijn de deelnemers 
aan de projecten? Wat is de 
werkwijze van de projecten ten 
aanzien van de individuele jongeren 
en hoe verloopt de deelname? Wat 
zijn de effecten van deelname aan 
het project op het gedrag en de 
situatie van de deelnemers? Onder 
welke voorwaarden zijn de 
projecten succesvol? Hoe groot is 
de harde kern in een bepaalde stad 
on welk deel van de totale jeugdcri-
minaliteit neemt zij voor haar 
rekening? Zijn or bij de harde kern 
op jonge(re) leeftijd voorspellende 
factoren to ontdekken met 
betrekking tot later delinquent 
god rag? 
Opzet: Bij de projecten worden door 
middel van vragenlijsten gegevens 
verzameld over de deelnemers, de 
concrete inhoud van de begeleiding 
on het verloop van de deelname. 
Polifiebestanden worden geraad-
pleegd om onder moor na to gaan 
of or sprake is van recidNe. 
Gegevens over het resultaat van de 
begeleiding in termen van 
werk/opleiding on recidive, worden 
verzameld direct na afloop van de 
deelname on enige maanden 
daama. Dossier-onderzoek vindt 
pleats bij parketten, justitiele 
documentatiediensten on de 
GG&GD. Daamaast zullen inter-
views warden afgenomen met 
deelnemers, projectmedewerkers on 
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betrokken justitiele autoriteiten. 
Einddatum: Mel 1997. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

50 
Beroep op rechtsbijstands-
voorzieningen 
dr. A. Klijn 

Doe!: In het kader van de aan de 
Tweede Kamer toegezegde 
evaluatie van de Wet op de rechts-
bijstand is het noodzakelijk te 
beschikken over gegevens inzake 
de omvang en de aard van het 
beroep op de rechtsbijstand door de 
bevolking. Twee gegevensbronnen 
kunnen daarin voorzien. Enerzijds is 
er de continue Enquete Rechts-
bescherming en Veiligheid (ERV), 
die sinds begin 1992 door het CBS 
wordt uitgevoerd. Anderzijds is er 
het periodieke Aanvullend 
Voorzieningen Onderzoek (AVO) 
van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) dat in 1996 
wederom zal plaatsvinden. 
Opzet:Statistische analyse van 
beide bevolkingsonderzoeken. 
Voor zover mogelijk zal aansluiting 
worden gezocht bij eerdere 
analyses (FluIs & Klijn, 1984; 1988; 
Klijn & Van Tulder, 1990). 
Ten behoeve van dit project zal 
gestreefd worden near een semen-
werkingsverband tussen de drie 
betrokken instellingen. De aanvang 
van het project is voorzien voor het 
najaar 1996. 
Publikatievorm: Nog niet bepaald. 
Einddatum: Medio 1997. 

51 
Specialisatie in de advocatuur 
dr. A. Klijn en drs. S. van Leeuwen 

Doe!: Krachtens de per 1 januari 
1994 in werking getreden Wet op de 
rechtsbijstand (Stb. 1993 nr 775) 
dienen advocaten die bereid zijn 
van overheidswege gefinancierde 
rechtshulp te verlenen, zich in te 
schrijven bij de Raden voor rechts- 
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bijstand. De Raden kunnen, zo 
bepaalt de wet, aan de inschrijving 
voorwaarden verbinclen ten 
behoeve van de bevordering van 
kwaliteit en doelmatigheid van de 
rechtsbijstandsverlening. Het 
onderzoek beoogt na te gaan onder 
welke voorwaarden het stellen van 
dergelijke voorwaarcien zal 
bijdragen tot verhoging van 
doelmatigheid en kwaliteit van de 
dienstverlening. In dat verband is 
het noodzakelijk inzicht te krijgen in 
de organisatie van de praktijk-
uitvoering en de wijze waarop 
voorwaarden het gedrag van 
advocaten kunnen beInvloeden. 
Opzet: Nadat in 1993 twee verken-
ningsstudies (interviews met 
sleutelfiguren en een simulatie-
studie op basis van beschikbare 
registratiegegevens) zijn onder-
nomen, is in 1994 met de uitvoering 
van het hoofdonderzoek - een 
schriftelijke enquete onder de belie 
gevolgd door mondelinge interviews 
met een later te bepalen aantal 
relevante respondenten - 
begonnen. 
De schriftelijke enquete heeft 
plaatsgevonen in de periode 
januari-mei 1994. De netto-respons 
bedraagt 25%. Deze is respresen-
tatief voor de belie m.b.t. de 
kenmerken geslacht ervaring en 
kantoorgrootte; op het punt van de 
regionale spreiding is er sprake van 
enige afwijking. Met het oog op de 
beleidsrelevantie is besloten tot een 
rapportage in twee fasen. In het 
eerste deelrapport Meat de werking 
van inschrijfvoorwaarden centraal. 
Door middel van simulaties wordt 
getracht de mogelijke gevolgen van 
verschillende vormen van maatre-
gelen die gericht zijn op bevor-
dering van aandachtconcentratie 
(specialisatie) en bijscholing op de 
omvang en de samenstelling van 
het aanbod aan rechtsbijstand. Een 
uitvoerige beschrijving van de 
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huldige praktijk inzake de gefinan-
cierde rechtshulp (annex eon verge-
lijking met de situatie op het eind 
van de jaren zeventig) gaat daaraan 
vooraf evenals eon schets van de 
achtergrond van de wettelijke 
bepaling. 
Publikatievorm: In de herfst van 
1995 verschijnt het eerste van de 
twee voorziene rapportages onder 
de titel: 'De toegevoegde kwaliteit 
(A/00C-rapport). 
Einddatum: Over publikatie deel 2 
wordt op korte terrnijn beslist. 

52 
Doelmatigheid in de civiele 
rechtapleging 
di: A Klijn, dial Wemmers en dr. 
C. van der WWI 

Doe!: Met grate frequentie en 
eenstemmigheid wordt al enige 
jaren de doelmatigheid van de 
civiele rechtspleging ter discussie 
gesteld. Als gemeenschappeNke 
noemer fungeert daarbij de klacht 
over de to geringe snelheid van 
afdoening. Algemeen heel het dal 
de duur van afhandeling van 
geschillen thans zodanig is dal deze 
dwingt tot bezinning op de organi-
satie van de rechtspraak zowel uit 
het oogpunt van efficiency van de 
rechterlijke dienstvedening zelf als 
vanuit het oogpunt van het 
veronderstelde gevolg: verlies aan 
legitimiteit Doze ontwikkelingen 
vormen de achtergrond van het 
medio 1994 tot stand gekomen 
project 'Doelmatigheid civiele 
procedures', eon samenwerkings-
verband tussen het ministerie van 
Justitie, de Nederiandse Vereniging 
voor Rechtspraak en de 
Nededandse Orde van Advocaten 
gericht op enerzijds het doen van op 
korte termijn to realiseren aanbeve-
lingen en anderzijds het doen van 
moor fundamentele voorstellen 
aangaande de civiele procedure op 
langere terrnijn. Binnen het kader 
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van dit project is het WODC 
verzocht om ondersteuning in de 
vorrn van ontwikkeling en (doe's) 
uitvoering van eon onderzoekpro-
gramma gericht op clit doelmatig-
heidsvraagstuk. 
Vraagstelling: Hoe verhoudt zich de 
afhandelingsduur in civiele en 
administratieve zaken tot de duur in 
het vetieden? Welke factoren zijn in 
welke mate van invloed op de 
afhandelingsduur? Welke betekenis 
heeft de afhandelingsduur binnen 
de totale bijdrage van de recht-
spraak aan de ordening van 
maatschappelijke verhoudingen? 
Opzet:Bij wijze van aanloop is 
begonnen met eon beperkte 
analyse van de afhandelingsduur bij 
eon vijftal rechtbanken die eerder in 
WODC-onderzoek betrokken waren. 
Ter voorbereiding van verdere 
empirische onderzoeken is eon 
brede literatuurstudie alsmede eon 
inventarisatie van de bruikbaarheid 
van bestaande registratiegegevens 
voorzien. 
Einddatum: Eind 1995. 

53 
Kwaliteit van de recherche 
drs. M. Kruissink 

Doe!: Bij de Directie Politie van het 
ministerie van Justitie zijn plannen 
in ontwikkeling voor een project 
Verbetering en versterking recher-
chefunctie. Er zijn signalen 
waameembaar dat de prestaties van 
de recherche al geruime tijd 'onder 
de math' zijn. De invoering van 
generale taakstelling on despeciali-
satie hebben tot gevolg dat relatief 
weel aandacht worth besteed aan de 
veel voorkomende cdminaliteit. 
Tegelijkettijd is veel aandacht 
ontstaan voor de zware on georga-
niseerde cdminaliteit waawoor 
veelal aparte, gespecialiseerde 
teams in het !even geroepen zijn. De 
politiele aandacht is met name 
gericht op de basis on de top van de 
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criminaliteitspyramide. Blijkens 
diverse studies is er relatief weinig 
aandacht voor het middengebied, 
bestaande uit onder meer 
vuurwapens, zedenzaken, inbraken, 
autodiefstal, fraude, milieu. Deze 
terreinen lijken tussen de wal en het 
schip te vallen. Het doel van het 
project Verbetering en versterking 
recherchefunctie ligt in de naam 
besloten: het in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin versterken van de 
recherchefunctie. Het te verrichten 
onderzoek dient ter ondersteuning 
van dit project. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
twee delen. Ten eerste een 
onderzoek waarin een inventarisatie 
en beschrijving wordt gemaakt van 
onder meer de aard en omvang van 
de recherchefunctie in de 25 politie-
regio's, resultaten van opsporings-
onderzoek in relatie tot ingezette 
capaciteit, activiteiten van andere 
opsporingsinstanties en relatie 
tussen politie en O.M. Ten tweede 
een verkennend onderzoek naar de 
wijze waarop de recherchefunctie in 
de toekomst gestalte moet krijgen. 
Alvorens deze twee onderzoeken te 
starten, wordt in den of twee politie-
regio's een pilot-onderzoek uitge-
voerd. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 
eventueel artikelen. 

54 
Experimentele vuurwapen-
bureau's 
drs. M Kwissink en drs. LW. Blees 

Aanleiding:Schietpartijen, doden en 
gewonden als gevolg van (illegaal) 
vuurwapengebruik vertonen al jaren 
een stijgende lijn terwijI de 
aantallen in beslag genomen 
wapens en aangehouden 
verdachten een dalende trend laten 
zien. De wijze waarop politie en 
justitie vuurwapencriminaliteit 
bestrijden, is enkele jaren geleden 
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door het WODC onderzocht (zie 
WODC-rapport 113) in opdracht van 
de Recherche Advies Commissie 
(RAC). Uit dat onderzoek bleek 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 '91 aan de 
Minister van Justitie geadviseerd in 
het nieuwe politiebestel op 
regionaal niveau pilabureaus 
schietwapenondersteuning 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 vuurwapen-
gebied tot taak krijgen. In 1994 zijn 
in de politie-regio's Rijnmond en 
Gelderland-Midden clergelijke 
'vuurwapenbureau's' van start 
gegaan. Het betreft een experiment 
voor de duur van ongeveer eon jaar. 
Het WODC verricht een evaluatie-
onderzoek naar de vuurwapen-
bureau's. 
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 vuurwapen-
bezit Tevens moet het onderzoek 
zicht geven op de organisatie en 
werkwijze van de vuurwapen-
bureau's in de praktijk. 
Opzet: Het onderzoek blijft beperkt 
tot een 'proces-evaluatie'. Aan de 
hand van een enquete, interviews 
en cijfers over o.a. aantallen in 
beslag genomen schietwapens en 
aangehouden verdac:hten wordt 
bekeken in hoeverre de bureaus 
een intensivering van de opsporing 
realiseren. 
Einddatum:September 1995. 
Publikatievorm:WODC-rapport en 
eventueel artikelen. 
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55 

Indicatoren vow polidepres-
taties 
dra M. Knissink en dm G..I. 
Terlouw 

Doe!: Het doel van dit onderzoek is 
de ontwikkeling van eon stelsel van 
indicatoren voor politie-prestaties. 
Daarmee wordt beoogd de beide 
politie-ministeries, het openbaar 
ministerie, het bestuur en de politie 
periodiek to voorzien van beheers-
en beleidsinformatie die kan 
bijdragen tot de ontwikkeling, 
bijstelling en evaluatie van de 
politiezorg. 
Opzet De voor de indicatoren 
benodigde gegevens zullen vt-ijwel 
volledig uit reeds bestaande 
databronnen komen. De belang-
rijkste bronnen zijn de politie-
statistiek van het CBS, de 
Politiemonitor (regionale bevolkings-
ondeaoeken), atsmede door de 
politie bijgehouden registraties zoals 
bij voorbeeld meldkamersystemen. 
Einddatum: Nadat een eerste, 
rudimentaire aanzet tot een model 
is ontwikkeld (zie publikaties), is het 
onderzoek stil komen to liggen. 
Afhankelijk van de verdere (depar-
tementale) ontwikkelingen op dit 
gebied, met name de 
'Politiemonitor' en de Werkgroep 
Output', sal dit onderzoek al den 
niet verder ter hand genomen 
worden. 
Publikatievonn:Gepubliceerd is eon 
WODC-rapport (WODC K21). 
Tevens zijn over dit ondeaoek 
diverse congresbijdragen 
verschenen, alsmede artikelen in 
het Algemeen Politieblad on het 
Tijdschtift voor Criminologie. 

56 
Ontwikkeling van de jeugdcri-
minaliteit en de jeugdbe-
scherming 
dr. P.N. van der Lean en AAM. 
Essers 
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Doer: In kaan brengen van de 
ontwikkelingen op het terrein van 
de jeugdcriminaliteit on de straf-
rechtelijke afdoening daarvan, 
alsook op het terrein van de kinder-
beschermingsmaatregelen. 
Opzet Bijeenbrengen on analyseren 
van politie- en justitieregistraties 
alsmede periodiek self-report 
onderzoelc Doorlopend project. 
Einddatum:Eind 1995. 
Publikatievomr WODC-rapport 

57 
Vooronderzoek 4coffeeshops' 
dra Ed. Leuw 

Doe!: Eon orienterend onderzoek 
near het functioneren van hasj 
coffeeshops en de mogelijke 
knelpunten daarbij. 
Opzet Beperkt veldonderzoek, 
gesprekken met betrokkenen 
(pantie, buurtbewoners, gemeente-
functionarissen) on bronnenstudie. 
Het vooronderzoek leidt tot de 
formulering van een probleem-
stelling en eon opzet voor eon moor 
definitief onderzoek 
Einddatum: September 1995. 

58 
De uftvoering van de onder-
toezichtstelling 
N.M. Mertens, lic en dra C 
Verwers 

Doe!: De gezinsvoogdij-instellingen 
zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de door de kinder-
rechter uitgesproken maatregel van 
ondertoezichtstelling. Onderzocht 
wordt met welke doelstellingen de 
gezinsvoogden werken en hoe ze 
daadwerkelijk uitvoering geven aan 
de maatregel. Tevens wordt nage-
gaan in hoeverre de vooropgstelde 
doelen bereikt zijn bij beeindiging 
van de ondertoezichtstelling. 
Probleemstelling Wat beoogt men 
met de ots-maatregel to bereiken, 
met andere woorden welk doel 
stollen gezinsvoogden zich bij hun 
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pupillen? Op welke manier tracht 
men dit doel te bereiken, met 
andere woorden met welke 
middelen, werkwijzen en metho-
dieken werken gezinsvoogden? In 
hoeverre wordt het gestelde doel 
volgens hen bereikt? 
Opzet: Interviews met gezins-
voogden. 
Einddatum: November 1995. 
Publikatievorm: Eindrapport. 

59 
BTW-fraude in de Europese 
Unie 
mr. drs. IM. Nelen, dr. A.A. 
Aronowitz, mr. D.C.G. Laagland en 
G. Paulides 

Samenwerkingsverband Het 
onderzoek wordt mede gefinancierd 
door het European Documentation 
and Research Network (EDRN). De 
mogelijkheden voor samenwerking 
met de Universiteit van Bayreuth 
(Duitsland) worden onderzocht. 
Doe/: Beschrijving en analyse van 
ontwikkelingen ten aanzien van het 
fenomeen BTW-fraude en de 
misdaadondernemingen die daarbij 
betrokken zijn. 
Opzet: Kwalitatieve methoden: 
dataverzameling op basis van 
beleidsstukken, dossiers van 
fraude-zaken en interviews met 
deskundigen in Nederland, Belgie, 
Duitsland en Engeland. 
Einddatum: Begin 1996. 
Publikatievorm: Rapport(en) en 
artikelen. Reeds verschenen is een 
interimrapport Value added tax fraud 
within the European Union; a pilot 
study, Den Haag, ministerie van 
Justitie, WODC, 1995. 

60 
Evaluatie Plukze'-wetgeving 
mr. drs. J.M. Nelen, drs. V. Sabee, 
drs. RE Kouwenberg en R. Aidala 

Doet. Sinds 1 maart 1993 is nieuwe 
wetgeving van kracht waarmee de 
mogelijkheden zijn verruimd om 

25 

wederrechtelijk verkregen voordeel 
af te romen. Het doell van het 
onderzoek is in de eerste plaats te 
achterhalen op welke wijze de 
Plukze-wetgeving op arrondisse-
mentsniveau is gemplementeerd. 
Daamaast dient te worden vastge-
steld of de nieuwe wetgeving beant-
woordt aan de doelstellingen en 
verwachtingen. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
drie stadia. Momenteel verkeert het 
project in de tweede fase. Tweede 
fase: Op alle arrondissementspar-
ketten, BFO's, basiseenheden, 
bijzondere opsporingsdiensten en 
rechtbanken is medio 1995 een 
gestandaardiseerde vragenlijst 
uitgezet om zicht te krijgen op de 
veranderingen in organisatie-
structuur en werkwijze als gevolg 
van de Plulcze-wetgeving. In 
aanvulling op de tweede kwantita-
tieve deelstudie wordt in twee 
politieregio's door middel van kwali-
tatief onderzoek dieper ingegaan op 
de wijze waarop aan de Plukze-
wetgeving in de praktijk wordt 
vormgegeven. Derde fase: 
Overeenkomstig de wens van de 
regering om het functioneren van 
de nieuwe wetgeving over een 
periode van vijf jaren na inwerking-
treding te evalueren zal in 1998 het 
onderzoek definitief worden 
afgerond. De 'kinderziektes', 
gepaard gaande met de invoering 
van de Plukze-wetgENing, zullen 
naar verwachting na voomoemde 
periode verdwenen zijn, zodat het 
beeld dat de eindevaluatie te zien 
zal geven waarschijnlijk het meest 
zuivere is. Teneinde de ontwikke-
lingen in de Plukze-praktijk weer te 
kunnen geven, worden de onder-
zoekswerkzaamheden uit de tweede 
fase goeddeels herhaald. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievonn: Rapporten. 
Verschenen is reeds een interim-
rapport onder de titel Plukze; de 
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implementatie; resultaten van een 
eerste peiling op de arrondissement-
sparketten, rechtbanken en BFO's, 
Den Haag, ministerie van Justine. 
WODC, mei 1994. 

61 
Wendingen in de levensloop 
Titel WODC-onderdeel 
(deelproject 4): regelover-
schrijdend gedrag en 
leven sloop 
drs G.J. Tellouw 

Samenwerkingsverband: Het project 
Wendingen in de levensloop (WIL) is 
geinitieerd vanuit de vakgroep 
Ontwikkeling en Socialisatie van de 
facutteit der Sociale 
Wetenschappen van de RU Utrecht 
Doel: Het WIL-project is eon 
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 
moor wat de effecten zijn van signi-
ficante gebeurtenissen (life events) 
op het gedrag on de relaties van de 
jongeren. Het WIL-project bestaat 
uit vijf deelprojecten: emancipatie, 
onderwijs on arbeid (deelproject 1); 
gezondheid, welbevinden, informele 
zorg on identiteit ffleelproject 
pdmaire leefvorrnen on levensloop 
(deelproject 3); regeloverschrldend 
gedrag en levensloop (deelproject 
4); politiek-culturele orientaties en 
levensloop (deelproject 5). 
Deelproject 4 valt onder de verant-
woordelijkheid van het WODC. 
Probleemstelling deelproject 4:, 
Spelen bepaalde, en zo ja welke, 
life-events eon ml bij het ontstaan. 
de bedindiging of de voortzetting 
van het delinquente gedrag van 
jongeren? 
Opzet deelproject 4: Eon panelstudie 
wordt uitgevoerd bij eon steekproef 
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van circa 3000 respondenten van 12 
t/m 24 jaar. Tevens worth een van 
de ouders in het onderzoek 
betrokken. De respondenten 
warden ieder drie keer geinterviewd 
omtrent de ondetwerpen uit alle vijf 
deelprojecten. De interviews 
hebben om de dde jaar plaats. De 
eerste serie heeft in 1991 plaatsge-
vonden. 
Einddatum WIC-project als geheel: 
1998. 
Pubfikaties:Rapporten on artikelen. 
Onlangs verscheen WODC-rapport 
nr. 131, Dejmquentie, sociale 
controle en 'life-events ; eerste resul-
taten van een longitudinaal 
ondecoek Het onderzoek wordt 
mede gefinancierd door de Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkeling van het ministerie van 
Justitie. 

62 
Parcon 
dm V Sabee en drs. W.M.EH. 
Beliefs 

Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is 
een experiment van start gegaan 
met de uitbesteding van uitvoe-
ringstaken op het gebied van de 
handhaving van het parkeerbeleid. 
Hiertoe zijn doze taken - voor eon 
beperkte - periode in eon aantal 
gemeenten overgedragen aan het 
bedrijf Parcon. 
Doe/: Bedoeling van het experiment 
is am het ministerie van Justitie on 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken via eon evaluatie van infor-
matie to voorzien ten behoeve van 
een structurele keuze voor het al 
dan niet uitbesteden van de onder-
havige politiewerkzaamheden. 
Opzet In eon kwantitatief deel 
worden de parkeerovertredingen in 
deelgemeenten geanalyseerd. De 
kwalitatieve component bestaat uit 
analyses van berichtgeving in de 
media, verslagen van de roads- en 
commissievergaderingen in de 
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diverse gemeenten en bestudering 
van klachtdossiers. Tevens zullen 
interviews worden afgenomen met 
gemeente-ambtenaren, lokale 
politici, politiefunctionarissen en 
medewerkers van Parcon. 
Publikatievorm: Notities en rapport. 
Einddatum: 1995. 

63 
Werkt de 
Jeugdwerkinrichting? 
drs. EC. Spaans 

Doel/probleemstelling: Op 1 januari 
1994 is het experiment met de 
Jeugdwerkinrichting van start 
gegaan. Het experiment is opgezet 
naar aanleiding van de in 1993 
gevoerde discussie over 'kampe-
menten' voor criminele jongeren. De 
jeugdwerkinrichting is bestemd voor 
jongvolwassen mannen in de leeftijd 
van 18 tot en met 23 jaar die 'mede 
door het gemis aan adequate 
opvoeding, vorming en opleiding 
zijn vervallen tot emstig crimineel 
gedrag'. De deelname aan de 
jeugdwerkinrichting die in totaal 15 
maanden duurt, is bedoeld als alter-
natief voor een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden. 
De interventie is gericht op het 
vergroten van de maatschappelijke 
integratie van de deelnemers door 
middel van toeleiding naar werk 
en/of opleiding en op het zoveel 
mogelijk voorkomen van toekomstig 
delinquent gedrag. Het onderzoek 
dient aan te tonen of men hier in 
voldoende mate in slaagt 
Opzet:Voor het onderzoek worden 
gegevens verzameld van jongvol-
wassenen die tussen januari 1994 
en april 1996 in de jeugdwerkin-
richting worden geplaatst 
Nagegaan zal worden of de bereikte 
doelgroep overeenkomt met de 
beoogde doelgroep, hoe de 
deelname aan de jeugdwer-kin-
richting verloopt en wat de effecten 
zijn in termen van werk/opleiding en 
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recidive na afloop van de deelname. 
Om de gegevens in een breder 
perspectief te plaatsen, worden 
tevens gegevens verzameld van 
jongvolwassen zelfmelders en 
detentiefaseerders die - in 
genoemde periode - deelnemen 
aan het arbeidstoeleidingsproject 
van Penitentiair Trainingskamp de 
Corridor en van jongvolwassenen 
die een 'traditionele' onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 
maanden (hebben) ondergaan. De 
dataverzameling vindt pints door 
middel van onder andere interviews 
en dossieronderzoek. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 
Einddatum: Begin 1997. 

64 
Internationale enquete naar 
slachtofferschap van crimina-
Reit onder bedrijven 
drs. G.J. Ter/ouw, prof. dr J.J.M 
van Dijk en I Eijken 

Samenwerkingsverband: Het project 
wordt gecoordineerd door een 
werkgroep waarin medewerkers 
zitting hebben van het Nederlandse 
ministerie van Justitie, het Engelse 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Home Office), het National Institute 
of Criminology van Australie en de 
Universiteiten van Sheffield, 
Hannover en Lausanne. 
Doe!: In 1993 werd de eerste 
'International Crimes against 
Businesses Survey' (ICBS) uitge-
voerd. Het doel van de ICBS is een 
internationaal vergelijkend overzicht 
te verkrijgen van de ervaringen met 
criminaliteit van het bedrijfsleven en 
van de kosten die daarmee zijn 
gemoeid, onder andere die van 
preventieve maatregelen. Een 
dergelijke Eurobarometer voor 
criminele dewing zou houvast 
kunnen geven voor het voeren van 
een hierop gericht beleid. 
Wetenschappelijk bezien vormen de 
resultaten een logisch en onmisbaar 
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complement op die van de 
Intemationale Slachtofferenquete 
onder huishoudens. 
Opzet: In de eerste rondo van de 
ICBS survey lag de nadruk op de 
detailhandel. In enkele landen, 
waaronder Nederland, zijn ook 
bedrijven uit andere sectoren 
geenqueteerd. Het onderzoek 
buiten Nederland, uitgevoerd in 
Australia het Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk het voormalige West-
Duitsland, Italia Zwitserland, 
Tsjechie, Hongarije en Zuid Afrika. 
In Indonesie word een pilotstudie 
verricht in de stad Surabaya. 
Einddatum: Najaar 1995. 
Publikatievorm:WODC-rapport 
inzake de resultaten van de ICBS-
survey in Nederland; artikelen. 

85 
Evaluatie Wet Melding 
Ongebruikeigke Transact ies 
(MOT) 
drs. G.J. Terlouw en mr. drs. J.M. 
Nelen e.a. 

Samenwerkingsverband: 
Erasmusuniversiteit Rotterdam. 
Doe!: Procesmatige beschrijving van 
de wijze waarop meldingen van 
financiele instellingen door de 
betrokken instanties (meldpunt 
MOT, Finpol, regiokorpsen, 
enzovoort) worden verwerkt 
Nagaan wat de melding van 
ongebruikelijke financiele trans-
acties bijdraagt aan lopend opspo-
ringsonderzoek danwel aanleiding 
geeft tot het starten van nieuw 
opsporingsonderzoek. 
Opzet: Analyse van de invoer, 
doorvoer en uitvoer van meldingen 
die bij het administratieve meldpunt 
MOT binnenkomen. E.e.a. aangevuld 
met interviews met direct betrok-
kenen. 
Einddatum:Voorjaar 1996. 
Publikatievorm: Rapport on artikelen. 
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68 
Evaluatie resocialisatieproject 
Norgerhaven 
drs B.S.J. Wartna 

Aanleiding: Langgestrafte gedeti-
neerden die verblijven op de 
Individuele Begeteiding Afdeling 
van eon penitentiaire inrichting, 
komen gezien hun problematische 
achtergrond doorgaans niet in 
aanmerking voor de bestaande 
vormen van detentiefasering, zoals 
plaatsing in eon penitentiaire open 
inrichting of dagdetentie. Met de 
oprichting van eon Exteme 
Resocialisatie Afdeling (ERA) wil 
gevangenis Norgerhaven to 
Veenhuizen in doze lacune voorzien. 
Op het terrein van Norgerhaven, 
maar los van de imichting, biedt 
ERA de bedoelde gedetineerden in 
de aanloop naar hun invrijheids-
telling een intensief programma 
waarin wordt gewerkt aan hun 
toekomstperspectief. Het WODC 
ondersteunt de projectleiding en zal 
to zijner tijd een recidivestudie 
venichten. 
Opzet: Het ontwikkeien van eon 
monitor-systeem waarmee de 
resultaten van het project uitein-
delijk in eigen beheer kunnen 
worden bijgehouden; recidivestudie. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm:WODC-rapport. - 

67 
Evaluatie RETour-project 
Helmond 
drs B.S.J. Wartna 

Aanleiding In het najaar van 1992 
ging in Helmond het RETour-project 
van start Jong-volwassen gedeti-
neerden kunnen het laatste 
gedeelte van hun vrijheidsstraf 
doorbrengen in eon intensief 
begeleidingsprogramma. Training 
van vaardigheden on begeleiding bij 
wonen, work en scholing zijn onder-
delen van het programme. Door het 
werken aan een toekomstper- 
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spectief hoopt men met dit project 
de integratie van deze jongeren te 
bevorderen en verdere criminaliteit 
te voor-komen. lnmiddels is de 
doelgroep van dit project aanmer-
kelijk uitgebreid. Langgestrafte 
gedetineerden uit de gehele regio 
rond Helmond kunnen nu worden 
opgenomen. 
Doe!: Vaststellen van het succes van 
het project in termen van program-
madoelen, de werksituatie van de 
ex-deelnemers en hun mogelijke 
recidive. 
Opzet Periodieke registratie van de 
werkomstandigheden van de ex-
deelnemers; na verloop van tijd 
studie van eventuele recidive op 
grond van Algemene Documentatie 
Registers. 
Einddatum: Najaar 1995. 
Publikatievorm: Notitie, WODC-
rapporten (tussenverslag zomer 
1994, eindverslag eind 1995). 

68 
Evaluatie deconcentratie-
operatie Nederiands gevange-
niswezen 
drs. B.SJ. Wartna, M Brouwers en 
R. Aidala 

Aanleiding: Deconcentratie houdt in 
dat er een aantal taken en bevoegd-
heden is overgeheveld van het 
centrale niveau (het departement) 
naar het lokale niveau (de peniten-
tiaire inrichtingen). Met deze 
operatie hoopt men de bedrijfs-
voering binnen de gehele organi-
satie te verbeteren. 
Doel:Vaststellen of de doelstelling 
van de operatie wordt gehaald. De 
gevolgen van deconcentratie zullen 
worden nagegaan zowel in kwanti-
tatieve zin, als in termen van organi-
satieverandering en effecten op 
werk- en leefklimaat in de inrich-
tingen. 
Opzet: Rendementstudies, twee 
interviewronden onder functiona-
rissen zowel op centraal als lokaal 
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niveau, alsmede het herhaald 
afnemen van standaardvragenlijsten 
onder Pliffers en gedetineerden. 
Einddatum:Zomer 1995. 
Publikatievorm: Tussenrapportages, 
eindrapportage, WODC-rapport. 

69 
Slachtoffers en het strafrech-
telijk systeem; eon onderzoek 
naar de bejegening van 
slachtoffers en het effect 
daarvan op hun attitude en 
gedrag 
drs. J.M. Wemmers 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek maakt deel uit van een 
groter project waarin ook de (extern 
uit te voeren) evaluatie van de Wet 
Terwee een plaats heeft gevonden. 
De onderzoeker fungeert in dit 
onderzoeksproject als co-project-
!eider. 
Promotor: dr. JIM. van Dijk en dr. 
H. Steensma (co-promotor). 
Probleemstelling: De laatste jaren 
heeft justitie zich ingezet voor een 
betere opvang van slachtoffers van 
misdrijven. Kerntaken zijn slacht-
offers op de hoogte te houden van 
het verloop van hun mak en meer 
aandacht te besteden aan schade-
vergoeding voor slachtoffers. De 
effecten van dit beleid voor de 
houding en het gedrag van slacht-
offers t.a.v. justitie zijn grotendeels 
nog onbekend. Een evaluatie van dit 
beleid dient inzicht te verschaffen in 
deze effecten. 
Doe!: lnzicht te verkrijgen in de 
effecten van een correcte 
bejegening van slachtoffers door de 
politie en het O.M. op de houding 
van slachtoffers t.a.v. justitie en het 
plegen van crimineel gedrag. 
Opzet: Door middel van interviews 
zullen gegevens worden verzameld 
over de bejegening van slachtoffers 
door politie en justitie. Interviews 
worden twee maal afgenomen: 
direct nadat de zaak bij het parket is 
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binnengekomen en vervolgens zes 
maanden later. In het bijzonder zal 
gebruik worden gemaakt van de 
unieke situatie die door de Wet 
Terwee wordt gecrefierd, namelijk 
dat Cr twee proefarrondissementen 
zijn waarin de slachtofferzorg wordt 
geoptimaliseerd. In deze arrondisse-
menten zullen de voor- en 
nametingen plaatsvinden. Tevens 
zullen arrondissementen waarin de 
Wet Terwee nog niet van toepassing 
is als controlegroep dienen. Naast 
interviews zal ook een dossieron-
derzoek plaatsvinden in de zaken 
van slachtoffers die aan beide inter-
viewrondes hebben deelgenomen. 
De bedoeling hiervan is om objec-
tieve gegevens te verzamelen over 
datgene wat politie en justine voor 
het slachtoffer hebben gedaan. 
Einddatum:Eind 1995 (dissertatie). 
Publikatievorm: Interimrapport: J.M. 
Wemmers m.m.v. drs. R. van 
Rongen, Evaluatie Terwee stachtoffe-
ronderzoek wet en richtlon Terwee; 
deelrapport I: onderzoek pre 
Terwee, Den Haag, WODC, 1994: 
eindrapport J.M. Wemmers m.m.v. 
drs. R. van Rongen en P. Servals, 
Evaluatie Terwee stachtofferon-
derzoek wet en richtlijn Terwee; 
eindrapport Den Haag, WODC, 
1994. Het onderzoek worth mede 
get nancierd door de Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkeling van het ministerie van 
Justine. 

70 
Evalualle elelctronisch toezicht 
drs. J.M. Wemmers, dra E Spaans 
en N. Mertens ha 

Doer: Doel van het onderzoek is de 
evaluatie van het experiment 
elektronisch toezicht Wie zijn de 
deelnemers? Wat is de positie van 
elektronisch toezicht ten opzichte 
van andere sanctietoepassingen? 
Hoe vedoopt het experiment? Hoe 

wordt elektronisch toezicht door 
betrokkenen ervaren? 
Opzet: Registratie, dossieron-
der7oelt interviews. 
Einddatum: Juli 1997. 
Publikatievorm: Rapport_ 
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Afgesloten onderzoek 

71 
Geintegreerde rechtbanken; 
eindrapport in het kader van 
evaluatie-onderzoek 
Herziening Rechterlijke 
Organisatie Onderdeel 2 
drs. P. Albers, drs. W. Voermans en 
prof mr. B.W.N. de Waard 

Tilburg, IVA, Schoordijk Instituut, 
1995 
Zie JV7, 1994, nr. 101 

72 
Goede buren; over de organi-
satie en wericwijze bij interne-
tionale rechtshulpverlening 
Bleker & De Koningh Organisatie-
en beleidsadviseurs 

Groningen, Bleker & De Koningh 
Organisatie- en beleidsadviseurs, 
1995 

73 
Alcohol en Geweld project; 
effect-evaluatie, onderzoek 
naar verklaringen voor 
stagnerende instroom 
drs. CAM. Boosten en EJ. Slis 

Enschede, Bureau lnformatie en 
Onderzoek, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 115 

74 
Zelfcontrole en ontwenning 
van harddrugs; eindrapport 
van een onderzoek naar de 
ontwikkeling en evaluatie van 
een zelfcontrole-programma 
voor druggebruikers 
mr. EASM. Cramer en G.M 
Schippers 

Nijmegen, University of Nijmegen 
Research Group on Addictive 
Behaviors, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 92 

75 
Diagnostiek tussen jeugd-
strafrecht en hulpveriening 
Th.AH. Doreleijers 

Utrecht, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 108 

76 
Lucky 10 in Nederland; een 
evaluatie van de dagelijkse 
lotto 
dr. M van den Newel en drs. J. 
van Kalmthout 

Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 98 

77 
Gokverslaving en criminaliteit 
in Nederland; eon verken-
nende studie naar de aard en 
omvang van aan goldcen en 
gokverslaving gerelateerde 
criminaliteit 
dr. M van den Heuvel m.m.v. drs. 
J. van Kalmthout 
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Tilburg, Vakgroep 
Vrijetijdswetenschappen Katholieke 
Universiteit Brabant, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 98 

78 
Openbaar ministerie en 
internationals samenwerking 
ml RA Abbe 

Rotterdam, Nauta Dutilh, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 105 

79 
Simulatie van wetgeving 
dra H. MastilL RG. Scalzo, dr. Jr. 
CJAM. Termer en prof RI. in 't 
Veld, 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
CDWO/SAW, deel IV sorb Achter-
grondstudies Algemeen 
Wetgevingsbeleid, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 106 

80 
Voorzieningen voor de behan-
doling on bejegening van 
psychisch gestoorde delin-
quenten; een intemationaal 
vergelijkende studio 
dra AJ. Nijssen en mil 7h.A de 
Roos 

Leiden, Research voor beleid BV en 
METRO, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 116 

81 
Kosten voor de overheid van 
de Europese privacyrichtlijn 
dis. CO.M. van Oosteren en drs. 
J.S. van Vile! 

Den Haag, Instituut voor Onderzoek 
van Overheidsuitgaven. 
Onderzoeksreeks nr. 64, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 122 

82 
De social.) context van eutha-
nasiebeslissingen; eon aMro-
pologische verkenning 
dr R Pool  

Z.p., 1994 
Zie JV7, 1994. nr. 112 

83 
Betere on adequate 
bescherming door de nieuwe 
zedelijkheidswetgeving? 
Evaluatieonderzoek naar de 
effecten on de doelbereiking 
van de nieuwe zedelijkheids-
wetgeving 
J. de Savomin Lohman, W.MEH. 
Beijers, CP. van Gelder, MJ.H 
Goderie, dis S.MA Niebory en 
RAL Rchroeff 

Utrecht, Verwey-Jonker instituut, 
1994 
Zie JV7, 1994, nr. 109 

Lopend onderzoek 

84 
Gebruik van delictscenario's 
in de behandeling van 
seksuele delinqueMen 

85 
Beleidsintensivering 
Verkeershandhaving 
dra AS. Brand 

Supervisor drs. AJ. Rooijers. 
Instelling Verkeerskundig 
Studiecentrum. 
Doer De operatie beleidsintensi- 
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drs. D.J. van Beek 
Supervisie: dr. F. Derks. 
Met Het onderzoek moet de bruik-
baarheid van scenario's bepalen. 
Eon en ander moot leiden tot eon 
gevalideerde en overdraagbare 
procedure cm het delictscenario toe 
te passen. 
Opzet Ontwikkeling van eon 
draaiboek voor het opstellen van 
delictscenario's die bruikbaar zijn bij 
het diagnostiseren, behandelen en 
motiveren van seksuele delin-
quenten. 
Einddatunr. Juli 1997. 
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vering heeft ten doel, naast het 
generen van financiele middelen, 
primair de naleving van de wette-
lijke maximum snelheden en de 
roodlichtdiscipline te verhogen en in 
samenhang daarmee de verkeers-
veiligheid te bevorderen. 
Opzet Secundaire data-
analyse. 
Einddatum: Augustus 1996. 

86 
Evaluatie Vericeersleidraad 
drs. A. Brand 

Supervisoren: prof. J.A. Rothengatter 
en drs. A.J. Rooijers. 
Instelling Verkeerskundig 
Studiecentrum VSC. 
Doe!. Een evaluatie van de door de 
procureurs-generaal vastgestelde 
verkeersleidraad. Het gaat om de 
effectiviteit van het instrumen-
tarium. De vraag is of een betere 
structuur van de verkeers-
handhaving ook leidt tot een betere 
verkeershandhaving en vervolgens 
tot beter verkeersgedrag. Daamaast 
moet een uniforme wijze ontwikkeld 
worden van registratie en 
rapportage van de uitvoering van de 
verkeersprojecten. 
Opzet Proces- en effectevaluatie. 
Einddatum: September 1996. 

87 
Aanbevelingen van de Raad 
van Europa over de positie van 
slachtoffers van delicten in het 
strafrecht 
mr. drs. ME!. Brienen en mr. EH. 
Hoegen 

Supervisor prof. dr. M. 
Groenhuijsen. 
Instelling Schoordijk Instituut. 
Doe?. Op 28 juni 1985 heeft het 
comite van ministers van de Raad 
van Europa een aanbeveling aange-
nomen met betrekking tot de positie 
van het slachtoffer in het kader van 
het strafrecht en het strafproces-
recht Dit promotie-onderzoek is 
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gericht op de vraag naar de relatie 
tussen de weergegeven aanbeve-
lingen door de Raad van Europa 
enerzijds en de praktijk van de 
strafrechtshervorming door de 
lidstaten anderzijds. 
Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1998. 

88 
Organisatie en effectiviteit van 
het nieuwe besturingsmodel 
Rechtshulp 
A. Bulder 

Supervisor prof. dr. F.L. Leeuw. 
Instelling Rijksuniversiteit Utrecht. 
Doe! De nieuwe wet op de 
Rechtsbijstand (1 januari 1994) 
heeft een aantal belangrijke veran-
deringen aangebracht in de 
bestaande organisatie en praktijk 
van de sociale rechtshulp, die de 
efficiency en de effectiviteit van de 
beleidsuitvoering beogen te 
vergroten. Doel van dit onderzoek is 
na te gaan of en in hoeverre die 
efficiency en effectiviteit inderdaad 
zijn vergroot. 
Opzet Onder andere netwerion-
derzoek. 
Einddatum: Mei 1996. 

89 
Psychische nood bij slacht-
offers van misthijven 
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-varia-
belen, namelijk pre-victimisatie, 
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victimisatie- en post-victimisa-
tiekenmerken. Wat de pre-victimisa-
tiekenmerken betreft wordt de 
aandacht toegespitst op de 
volgende psychologische vette-
belen: stressbestendigheid 
Chardiness'), relatief stabiele attri-
btitie-stijlen, de sterkte van 'recht-
vaardige wereld-cognities', en het 
pre-victimisatiestress niveau (de 
perceptie van het afgelopen jaar in 
o.m. emotioneel, psychisch en 
financieel opzicht; 'prior negative 
life events]. Wat de victimisalteken-
merken betreft worth aandacht 
geschonken aan: niet-slachtoffers 
Cbaseline'); slachtoffers van verrno-
genscriminaliteit; slachtoffers van 
(niet seksuele) geweldscrlminaliteit 
Wat de post-victimisafiekenmerken 
betreft wordt de aandacht toege-
spitst op de behoefte aan sociale 
than zowel in praktisch, 
emotioneel en informationeel 
opzicht (gepercipieerde sociale 
steun), en op de mate waarin in die 
behoefte wordt vootzien (verkregen 
sociale steun) door de sociale 
omgeving, de politie, bureaus voor 
slachtofferhulp, en andere dienst-
verleners. Binnen het criterium 
wordt onderscheid gemaakt in: 
cognitieve reacties (zogenaamde 
basale cognities, positieve cognities, 
specifieke angstgerelateerde 
cognities); affectieve reacties 
(angstgevoelens en gevoelens van 
bezorgdheid over criminaliteit 
PsYchisch welbevinden); 'fight-
flight-responsen' (waaronder 
extreme beveiliging, extreme verde-
diging en vermijdingsgedrag); 
preventieve reacties. Uiteindelijk 
doel is onder meer om na te gaan 
welke combinaties van criteria 
leiden tot een psychologisch 
verwerkingsproces dat 'de-victimi-
satie (het zich ontdoen van de 
slachtofferstatus) vergemakkelijkt of 
juist tegengaat Gebruik wordt 
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gemaakt van een design waarin 
herhaalde metingen van belangrijke 
criterium-variabelen en van de 
gepercipieerde en verkregen sociale 
ondersteuning zijn opgenomen. 
Einddatum: Oktober 1995. 

90 
Organisatie van de straf-
rechtspleging in Doltsland 
prof dr. jut. T Feltee MA 

Doer.  In Nederland wordt steeds 
meer gekeken naar de gehele straf-
rechtsketen, in plaats van naar de 
verschillende organisatie-onder-
delen afzonderlijk. In dit onderzoek 
wordt een beschrijving gegeven van 
de structuur van het Duitse straf-
rechtelijke apparaat Hierna vindt 
een organisatie-analyse plaats van 
de strafrechtsketen, waarbij de loop 
van zaken door het systeem en de 
daarop van invloed zijnde factoren 
worden bekeken. Doel is te komen 
tot suggesties voor verbetering, die 
wellicht ook in Nederland bruikbaar 
zouden kunnen zijn. 
Opzet Literatuurstudie. uitzetten 
van vragenfijsten bij respondenten, 
gesprekken ter plaatse. In kwali-
teitscirkels zal geprobeerd worden 
de strafrechtelipte produkten On 
Duitsland) te verbeteren. 
Einddatura. 1995. 

91 
Onderzoek Incassoprocedure 
my. M. Freudenthal 

Supenrisle: prof. mr. PAM. 
Meijknegt en mr. F. Bruinsma. 
Doer.  Het analyseren van de 
juridische en praktische mogelijk-
heden die schuldeisers in 
Nederland hebben om terzake van 
een incassovordering een executo-
dale titel to verkrijgen en om deze 
titel te realiseren. Met het resultaat 
van deze analyse zullen voorstellen 
worden ontwikkeld ter verbetering 
van de huidige situatie. 
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Opzet Het empirisch onderzoek 
naar incassoprocedures heeft 
betrekking op de volgende twee 
categorieen: de gerechtelijke proce-
dures (met een eigen wettelijk 
geregelde procedure bij het kanton-
gerecht 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 
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') terwip Frankrijk 
een wettelijk incasso-kort-geding 
kent 
Einddatum: September 1996. 

92 
Evaluatie onderzoek experi-
mentele samenwerkingsver-
banden in de bestrijding van 
sociale zekerheidsfraude 
dr. RC. van Geuns en dts. R.C. van 
Waveren 

Doet Op experimentele basis wordt 
in drie arrondissementen samenge-
werkt tussen uitvoeringsorganen in 
de sociale zekerheid en het 
openbaar ministerie. Het 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 opera-
tionele doelen van de samenwer-
kingsverbanden: realiseren van een 
volledig dekkende handhaving; 
ontwikkelen van modellen voor 
samenwerking en signaleren van 
factoren die van invloed zijn op het 
vergroten van de handhavingsdruk. 
Strategische doelstellingen, zoals 
bevorderen van fraude-alertheid bij 
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de uitvoering en het stimuleren en 
activeren van preventief optreden, 
worden meegenomen in het 
onderzoek. 
Opzet Nul- en eindmeting; contro-
lemeting; procesevaluatie. 
Einddatum: 1995. 

93 
Reclassering in Nederland, 
1823-heden 
mr. JP. Heinrich 

Supetvisie: prof. dr. A.H. Huussen 
(Rijksuniversiteit Groningen). 
Medefinanciers zijn de Nederlandse 
Federatie van 
Reclasseringsinstellingen en de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Doet. Uit vooronderzoek kwam 
onder andere naar voren dat de 
behandeling van de delinquent 
gedurende de negentiende en 
twintigste eeuw in Nederland een 
ontwikkeling heeft doorgemaakt De 
reclassering, zo werd duidelijk, heeft 
daarin een belangrijke rol gespeeld. 
De vraag is alleen: wat was en is die 
rol precies? Wat was en wat is de 
maatschappelijke relevantie van de 
reclassering in de periode 1823- 
heden? Om deze vraag te beant-
woorden 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 reclas-
sering; relatie rechterlijke macht-
reclassering; de verzuiling in de 
reclassering; motieven van de 
reclassering/reclasseerders; de 
sociale status van de reclasseerders; 
de contacten van de reclasserings-
organisaties met het buitenland. 
Opzet Het onderzoek zal zich, naast 
literatuurstudie, vooral richten op 
het napluizen van archieven. 
Einddatum: 1995. 



19.11961e verkenningen, 9g. 21. nr. 7, 1995 

94 
Financial° instellingen en 
crimineel geld; tussen zelfre-
gulering en overheidstoezicht 
dia. AB. Hoogenboom en mr. V 
Mul 

Supervisor prof. dr. DJ. Hessing en 
prof. H. de Doelder. 
hateOng Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Doe!. De doelstelling van het 
onderzoek is ddeledig. In de eerste 
pleats de vermeerdeting van kennis 
over de beheersing van crimineel 
geld door zowel de publieke als de 
private sector. In de tweede pleats 
het verzamelen van leeretvadngen 
met betrekking tot de implementatie 
van diverse vormen van 
(zelfiregutering. Naast de evaluatie 
van verschillende vormen van 
zelfreguledng zal met name ook de 
invoering van de MOT-wetgeving 
centraal staan. In de derde pleats de 
verspreiding van doze kennis voor 
eon venlere mobilisering van 
maatschappelijke actie teneinde de 
negatieve maatschappelijkei 
gevolgen van crimineel geld tegen 
to gaan. 
Opzet Het onderzoek bestaat uit 
een sociaal-wetenschappelilke en 
een juridische component 
Einddatura December 1995. 
Publikatievorm: Reeds verschenen: 
dr. A.B. Hoogenboom, mr. V. Mul en 
A. Wielenga, Normafwijkend gedrag 
en CzelOregulering binnen het 
financile stelsel, Arnhem, Gouda 
Quint, 1995 (deel 10 uit de S.M.P.- 
publikaties) 

95 
Ongepubliceerde medische 
tuchtrechtspraak 
prof dr. J.H. Hubben 

Instelfing Katholieke universiteit 
Nijmegen. 
Daet Omdat minder dan 10% van 
de beslissingen van medische 
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tuchtcolleges wordt gepubliceerd, 
vinden slechts betrekkelijk weinig 
beslissingen ten aanzien van 
klachten over de beroepsuitoe-
fening hun wog near de beroepsbe-
oefenaren. Indien beslissingen 
echter onbekend blihten en 
daarmee niet toegankelijk zijn, 
kunnen zij ook nauwelijks eon rol 
vervullen bij de normering van het 
professioneel handelen in de 
gezondheidszorg. Mn die 
normering is echter wel behoefte. 
Opzet DossieronderzoeK 
aangevuld met interviews. 
Einddatum: 1996. 
Publiletievom7 Reeds verschenen 
de volgende deelrapporten: mr. 
M.E.F. Heineman on prof. dr. J.H. 
Hubben, De anesthesidoog in de 
medische tuchtrechtspraak 7975-
7992, Nijmegen, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 1993; mr. 
M.E.F. Heineman on prof. dr. J.H. 
Hubben, De gynaecoloog in de 
medische tuchtrechtspraak 7980-
7992 Nijmegen, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 1994; mr. 
M.E.F. Heineman on prof. dr. J.H. 
Hubben, De huisarts in de medische 
tuchtrechtspraak 7982-199B 
Nijmegen. Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1995. 

96 
Vilitwassen, gedragscodes en 
de vile beroepen 
mr. CW.J.L de Keuning, rm. J.L. 
Jonker-Roelants en mr. AE 
Kellermann 

Supervisor dr. GJ. Tanja. 
Instelling TMC Asser Instituut 
Doet Inzicht krijgen in de regulering 
van de wile beroepen in zeven 
Europese landen, de effectiviteit 
daarvan on de aanwezige kennis 
over de rol van de %/hie beroepen bij 
het witwassen. Daarnaast inzicht 
krijgen in de procedures voor 
fraudemelding door accountants on 
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de effectiviteit daarvan. 
Opzet Vragenlijsten, literatuurstudie 
en (telefonische) interviews. 
Einddatum: 1995. 

97 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectief 
drs. P.P.H.M. /Clerics 

Supervisoren: prof. dr. C.J.C.F. 
Fijnaut en prof. dr. A.P. Schmid. 
Instelling Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Doet Leveren van een bijdrage aan 
het vermogen van beleidmakers om 
de effecten van bepaalde maatre-
gelen op het functioneren van 
criminele organisatie beter gefun-
deerd te kunnen inschatten. 
Opzet Vanuit een antropologisch-
sociologisch perspectief zal een 
aantal buitenlandse misdaadorgani-
saties worden onderzocht, teneinde 
kenmerken te identificeren die 
intercultureel zijn. Vanuit concrete 
voorbeelden zal de relevantie van 
deze buitenlandse ervaringen voor 
Nederland worden bekeken. De 
nadruk zal hierbij liggen op het 
vermogen van organisaties om de 
continuileit te waarborgen en op de 
specifieke problemen die het 
grotendeels afgeschermd opereren 
met zich meebrengt. De resultaten 
van dit literatuuronderzoek zullen 
worden verwerkt aan de hand van 
een te ontwikkelen schema, waarin 
de dimensies van ondergrondse 
organisatie worden weergegeven. 
Hierbij zal worden geprobeerd om 
onder meer processen van recru-
tering, interne cohesie en interne en 
exteme conflicthantering zichtbaar 
te maken. 
Einddatum: 1995. 

98 
Migratiegeschiedenissen 
drs. I. Kulu en drs. I. Esveldt 

Supervisie: drs. J.J. Schoorl. 
Doet Het betreft hier een onderzoek 
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naar de migratiegeschiedenis en de 
migratiemotieven van immigranten 
in Nederland. Het pat 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 perspec-
tieven van individuele migranten en 
anderzijds voor de omvang en 
samenstelling van potentiele 
toekomstige migratie-stromen. 
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 belang-
rijkste directe migratiegrond 
geworden. 
Opzet Onder in Nederland wonende 
personen van allochtone herkomst 
(Turken en Marokkanen) wordt een 
steekproefonderzoek (retrospec-
tieve single-round survey) opgezet. 
Ter voorkoming van een 'bias' in de 
onderzoeksresultaten zullen ook 
degenen, die inmiddels de Neder-
landse nationaliteit vetworven 
hebben in het onderzoek betrok-
ken worden. Na het survey-
veldwerk zal met een klein aantal 
respondenten een diepgravender 
gesprek gevoerd worden. 
Einddatum: 1995. 

99 
Betekening gerechtelijke 
mededelingen 
M LamEris 

Supervisie: prof. mr. C. Knigge. 
Doe/ Het onderzoek is gericht op de 
vraag of het mogelijk is een beteke-
ningsregeling te ontwerpen die in 
de praktijk hanteerbaar is en die 
tevens voldoet aan de eisen die 
voortvloeien uit het Europees 
Verdrag. 
Opzet Rechtsvergelijkende 
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verkenning van de regelingen die in 
andere, bij het Europees Verdrag 
betrokken landen gelden, de juris-
prudentiftle invulling van die 
regeling en het functioneren van de 
regeling in de praktijk. Daamaast 
wordt een rechtshistorische 
beschouwing opgesteld, de juris-
prudentie 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. 
Einddatunr. Februari 1996. 
Publikatievorm: Reeds verscheen 
een tussenrapport van mr. H.M.E. 
Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg. De 
betekening van gerechtelijke 
mededefingen in het strafproces; een 
veficenning van de betekeningsrege-
lingen in Nederland Duitsland, 
Frankrijk en Seigle, Riffcsuniversiteit 
Utrecht, 1993. 

100 
Evaluatie Instant Loterg 
drs. H.M. de Loot mw. dtt H.H.M. 
Scholtes, d, W van Seggelen 
(73akkenis0, dr. V.M. Hendriks, diR 

G.J Meerkerk dr. ing. JAM van 
Oers (IVO) 

Supervisor HJ. de Roos (Bakkenis0 
en prof. dr. H.F.L. Garretsen (WO). 
Instelling Bakkenist en Instituut voor 
Verslavings Onderzoek. 
Doe!. De wet waarin de instantloterij 
is geintroduceerd. schrijft een 
evaluatie voor naar de mogelijke 
negatieve effecten die verbonden 
kunnen zijn aan de instantlotedj. 
Het onderzoek heeft ten doel om 
inzicht te krijgen in deze effecten. 
Daamaast wordt gekeken naar 
speel- en koopgedrag van de 
consument, handhavingsaspecten, 

traude en illegaal aanbod. 
Opzet Enquetes, interviews en 
data-analyse. 
Einddaturrt 1995. 
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101 
Actuariele factoren bij 
pensioen 
prof. dr. E Lufiens 

InstelEmg Derks Star Busmann. 
Doer. Onderwek naar de praktijk 
van pensioenverevening en de 
waarde en rol van sekse-specifieke 
sterfte-tabellen. 
Opzet Literatuur en dossier 
onderzoek aangetmld met inter-
views. 
Einddaturrr. 1995. 

102 
Criminaliteit en de bouw- en 
vastgoed sector 
dr. F Meijer 

Supervisor prof. dr. ir. H. Priemus. 
Instelling Onderzoeksinstituut OTB 
van de TU Delft. 
Doet Haalbaarheidsstudie. waadn 
word! nagegaan Mar (georgani-
seerde) criminaliteit in de bouw- en 
vastgoedsector kan voorkomen. Op 
basis damvan zullen thema's en 
onderzoeksvelden worden gesigna-
leed waarop nader onderzoek 
mogelijk en zinvol is. 
Opzet Literatuurstudie, interviews. 
Einddatunt 1995. 

103 
Reprorecht 
drs. H. Meulenbeek en drs AK 
Paape 

Supervisor drs. P. Hopstaken. 
Instelling Stichting voor Economisch 
Onderzoek der Universiteit van 
Amsterdam. 
Doe!. Het onderzoek heeft ten doel 
objectieve maatstaven in kaart te 
brengen voor de vaststelling van de 
per pagina verschuldigde 
vergoeding voor het reprograferen 
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van auteursrechtelijke beschermde 
werken en een indexeringsnorm te 
formuleren. Dit in het kader van het 
wetsvoorstel Wijziging van de 
auteurswet 1912 inzake het repro-
grafisch verveelvoudigen van 
geschriften'. 
Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1995. 

104 
Televerhoren 
prof. mr. G.P.MG. Mols en mr. W 
Dreisen 

Supervisor prof. dr. M.G. Faure. 
Instelling METRO. 
Doe! Het onderzoek is gericht op 
het in kaart brengen van wetten, 
procedures en voorwaarden in een 
aantal landen die televerhoren 
hebben ingevoerd. 
Opzet Literatuurstudie, aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1995. 

105 
De toepassing en mogelijk-
heden van multidisciplinair 
persoonlijkheidsonderzoek in 
het jeugdstrafrecht 
F Moser 

Supervisie: Th. Doreleijers, Juliana 
Kinderziekenhuis. VervoIg 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 mogelijk-
heden 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 psycho-
pathologie onder jeugdige 
verdachten, in hoeverre jeugdige 
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verdachten met psychopathologie 
verwezen worden voor een 
persoonlijkheidsonderzoek en in 
hoeverre een geIndiceerde (ggz-) 
hulpverlening op gang komt 
Afhankelijk van de resultaten en 
conclusies wil het onderzoek tot 
aanbevelingen komen ten aanzien 
van het gebruik van de multidiscipli-
naire rapportage in het jeugdstraf-
recht en de rol van die rapportage 
bij het in gang zetten van (ggz-)- 
hulpverlening, speciaal voor die 
jeugdige verdachten bij wie een 
vermoeden van psychopathologie 
bestaat 
Opzet In samenwerking met de 
Raden voor de Kinderbescherming 
zal een jaar-cohort van jeugdige 
verdachten die worden voorgeleid in 
het arrondissement Den Haag 
volgens gestandaardiseerde proce-
dures uitgebreid multidisciplinair 
worden onderzocht. Na afronding 
van de strafrechtelijice 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-
gerelateerde gegevens worden 
tevens gebruikt voor een verge-
Hiking van de jeugdige verdachten 
uit het arrondissement Den Haag 
met jeugdige verdachten uit de 
arrondissementen Amsterdam en 
Breda met oog op de representati-
viteit van de onderzochte groep en 
de generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksresultaten naar de 
populatie van Nederlandse, straf-
rechtelijke minderjarigen die voor 
de kinderrechter worden voorgeleid. 
Einddatum: 1995. 

106 
Lex Mulder in uitvoering 
mr. A. Onneweer .  

Supelvisie: prof. mr. M. Scheltema 
en prof. dr. M. Herwijer. 
Doe! Tot medio 1992 bestaan in 
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Nederland dde verschillende 
systemen voor de handhaving van 
lichte verkeersovedredingen naast 
elkaar. In het onderzoek warden 
doze systemen met elkaar verge-
leken met als doel generaliseerbare 
uitspraken to kunnen doen over de 
effectiviteit van handhavingssys-
temen. Deelvragen van het 
onderzoek zijn gericht op de duide-
lijkheid die de burger heeft over het 
handhavingssysteem en de geloof-
waardigheid van dal 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 eon 
voor- en navergelijking in twee 
gemeenten; eon gemeente die van 
het strafrechtelijke systeem 
overgaat op het handhavings-
systeem van de wet Mulder on eon 
gemeente die overgaat op gefiscali-
seerde afdoening van overire-
dingen. Achtereenvolgens bestaat 
het onderzoek uit een literatuur-
studio, case-study bij geselecteerde 
gemeenten on enquete-onderzoek 
onder automobilisten. 
Einddatunt 1995. 

107 
Informatietechnologie en 
recht 
ing. EW. Oskamp 

Supendsie: prof. H. Franken. 
Doet Het onderzoek heeft ten doel 
de wijze van totstandkoming van 
straftoemefingsbeslissingen on de 
daarbij gebruikte factoren zichtbaar 
to maken alsmede inzicht te 
verschaffen in de bestaande en 
gewenste informatieverhoudingen 
(met betrekking tot straftoemeting) 
tussen rechters ondeding alsmede 
tussen rechters, het O.M. on de 
advocatuur. De staatsrechtelijke 
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onafhankelijkheid van de rechter 
geldt als uitgangspunt. Het 
onderzoek heeft tevens als doel de 
ontwikkeling van eon adequaat 
instrumentarium voor de uitwis-
seling van bedoelde informafie voor 
to bereiden. 
Einddatum: September 1997. 

108 
Niet-juridische evaluatie Wet 
Persoonsregistratie (WPR) 
prof mr. J.E.I. Prins 

Insteffing Schoordijk Instituut. 
Doet De centrale vraag is in 
hoeverre het doel van de WPR on de 
daaronder ressorterende uitvoe-
ringswetgeving, to weten de 
beschenning van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met het 
vastleggen on verstrekken van 
persoonsgegevens, wordt gediend 
door de daartoe in de wet neerge-
legde instrumenten. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
enquele, panelbijeenkomst 
Einddatum: 1995. 

109 
De criminalistische bewIjs-
kracht van de sorteerproef 
met de speurhond 
drs. G.AA Schoon 

Supervisie: prof. dr. ER. Groeneveld 
(Vakgroep strafrechtelijke vakken 
afdeling criminalistiek RU Leiden); 
prof. dr. A.D.F. Addink on prof. dr. P. 
Sevenster (subfaculteit biologic. RU 
Leiden). 
Doet De sorteerproef wordt 
gebruikt om aan de hand van een 
door eon dader achtergelaten 
geurspoor, uit eon verzameling van 
menselijke geuren een relatie to 
leggen tussen het uitgangs-
geurspoor on eon verdachte. Het 
onderzoek heeft tot doel de grenzen 
waarbinnen doze proof met een 
bepaalde mate van zekerheid wait 
uit to voeren, to bestuderen. Dit 
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moet leiden tot een conclusie met 
betrekking tot de criminalistische 
bewijskracht van de sorteerproef, en 
aanbevelingen over trainingsme-
thoden, 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 sorteer-
proeven zullen variabelen apart en 
in hun onderlinge samenhang 
getoetst worden. 
Einddatum: 1995. 

110 
Snelheid van straffen 
dr. EE Stamhuis en dr. ID. den 
Hartog 

Supetvisie: prof. mr. G. Knigge. 
Doet 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: 1995. 

111 
Evaluatie experiment 
leer/werkstraf 
mr van der Steeg 

Supervisor mr. E. Niemeijer. 
Instelling Vrije Universiteit van 
Amsterdam. 
Doet Op 1 oktober 1993 is de 
taakstraf voor jongeren van 16 t/m 
23 jaar voor een periode van 2 jaar 

van start gegaan. Dit onderzoek is 
erop gericht te evalueren hoe het 
experiment is verlopen. 
Opzet Documentstudie, dossie-
ranalyse en vraaggesprekken. 
Einddatum: Januari 1996. 
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112 
Proeftuin Tele(ver)horen 

Tier 
Supervisor prof. dr. J. Hoogstraten. 
Instelling Universiteit van 
Amsterdam. 
Doe/ Alvorens daadwerkelijk een 
onderzoek naar tele(ver)horen 
wordt gestart, worden eerst de 
mogelijkheden van tele(ver)horen 
globaal verkend. Hiertoe wordt in 
februari/maart 1995 in het arrondis-
sement Assen een proeftuin 
gehouden, waarbij op beperkte 
schaal zal worden geexperimen-
teerd met tele(ver)horen (formele 
raadkamer verhoren). 
Opzet Aan de hand van een vooraf 
opgestelde vragenlijst zullen alle 
betrokkenen bij het tele(ver)horen 
ondervraagd worden over de 
technische, juridische, organisato-
rische, psychologische en sociaal-
maatschappelijke aspecten. 
Einddatum: 1995. 

113 
Politieel vuurwapengebruik 
gewogen en getoetst 
di J.S. Timmets en mr. M. Ros 

Supervisie: prof. dr. J. Naeye en prof. 
mr. T.M. Schalken. 
Instelling Circon BV en VU 
Amsterdam. 
Doet Kennis te verzamelen met 
betrekking tot: frequentie, omstan-
digheden en gevallen van vuurwa-
pengebruik door de politie en de 
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 aanbeve- 
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lingen ter voorkoming van het 
politieel vuurwapengebruik en ter 
verbetering van de regeling 
betreffende het politieel vuurwa-
pengebruik 
Opzet Beschdjvend onderzoek op 
basis van inhoudsanalyse van de 
dossiers per schietgeval; bestu-
doling van wetgeving, literatuur en 
rechtspraak; kwalitatief en experi-
mented onderzoek bestaande uit 
het laten beoordelen op schietwaar-
digheid van beschreven en gefilmde 
casuffitiek door relevante profes-
sionals (executief politiepersoneel, 
politiechefs, schietinstructeurs, 
rijksrecherche, officieren van 
justitie, rechters en advocaten). Dit 
laatste gebeud door middel van 
vragenffistonderzoek en het houden 
van half gestructureerde groepsin-
terviews. zodat niet alleen de 
oordelen en opvatlingen over de 
voorgelegde vragen maar ook de 
wijze waarop de professionals tot 
hun oordeel komen, kan worden 
geanalyseerd en beschreven. 
anddatunt Juni 1997. 

114 
Malafide en bonafide dieren-
hands! 
Msc CM Vinke 

Supervisor prof. dr. D. Schaffmeister. 
Instelling Rijksuniversiteit Leiden. 
Doe!. Het onderzoek is bedoeld om 
een algemeen inzicht te krfigen in de 
organisatie, de structuren en de 
werkwijzen van de handel in non-
humane primaten. De aandacht zal 
worden gericht op zowel de aanbod-
ars de afzetmarld. Hoofdvraag is: hoe 
kan de wettige en onwettige handel 
(en tussenvormen hienran) in non-
humane primaten, zo helder mogelijk 
onderkend worden. 
Opzet Literatuuronderzoek en inter-
views. 
Einddaturn: 1995. 
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115 
Evaluatie Vreemdelingesurret 
dn. T Visser, drs B. van Waveren 
en drs. M. Hulshof 

Supervisor drs. G.HJ. Homburg. 
Instelling Regioplan. 
Doe) Bij de invoedng van de 
Vreemdelingenwet (1 januari 1994) 
is, gezien de uitgebreide 
maatschappeffike en politieke 
discussie die er aan vooraf is 
gegaan. een evaluatie aange-
kondigd. De evaluatie van de 
herziene Vreemdelingenwet zal 
gegevens moeten opleveren die het 
mogelijk maken om tot een 
afgewogen beoordeling van de 
veranderingen te komen, met name 
met betrekking tot de vraag of de 
beoogde effecten worden bereikt en 
of dit niet ten koste gaat van de 
zorgvuldigheid en de rechtsbe-
scherming. 
Opzet Bestudedng voorgeschie-
denis Vreemdelingenwet. interviews 
met betrokkenen. analyse van 
databestanden en registraties, 
dossiers, enquatering van griffies 
van arrondissementsrechtbanken, 
analyse overlge registraties. • 
Einddatum: 1995. 

116 
Kosten en baten van de EG-
fraudebestruding 

K de Vos 
Supervisor prof. dr. ir. A. Kapteijn en 
prof. mr. J.M. Sfficrona. 
Insteffing Economisch Instituut 
Tilburg. 
Doet Inzicht verkffigen in de diverse 
sooden lasten en baten van de 
bestriffiing van verschillende 
vormen van EU-fraude door de 
Nededandse controle-, opsporings-
en vervolgingsinstanties. Ook wordt 
nagegaan of en op welke wijze deze 
kunnen worden gekwantificeerd. 
Opzet Literatuurstudie, interviews 
en analyse van statistisch matedaal. 
Einddatum: 1995. 
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117 
Bijzondere opsporingsme-
thoden 
Diverse onderzoekers 

Supervisor prof. mr. P.J.P. Talc 
Instelling Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
Doet Ten behoeve van de voorbe-
reiding van wetgeving inzicht 
verkrijgen in bijzondere opsporings-
methoden die in met name 
Frankrijk, Duitsland, Italie en 
Scandinavie worden gehanteerd ter 
voorkoming en bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit hoe 
deze methoden zijn genormeerd en 
wat de ervaringen hiermee zijn. 
Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1995. 

118 
Vertaling Corpus luris Civilis 
Diverse onderzoekers 

Eindredactie: prof. mr. J.E. Spruit. 
Supervisie: prof. mr. J. de Ruiter. 
Doet Het vervaardigen van een 
vertaling uit het Latijn van de 
Romeinse juridische wetenschaps-
traditie, 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 weten-
schappers in Nederland en Belgie 
gewerkt, in samenwerking met 
zusterprojecten in de Duitstalige 
landen. 
Opzet De vertaling van de verschil-
lende componenten zal, ge,zien de 
kwantitatieve omvang van het tekst-
materiaal, door een team bestaande 
uit juristen en filologen geschieden. 
Beoogd wordt een simultaaneditie: de 
oorspronkelijke tekst met daamaast 
de vertaling in het Nederlands. 
Einddatum: September 1998. 
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119 
Evaluatie Algemene Wet 
Bestuursrecht 
Instelling: Rijksuniversiteit 
Groningen, Vrije Universiteit 
Amsterdam samen met 
Rijksuniversiteit UtrechL 
Rijksuniversiteit Leiden. 

Doet Door de regering is wel de 
verwachting geuit dat buiten de 
bezwaarschriftenprocedure de 
lastenverzwaring voor het bestuur 
grosso modo zal worden gecom-
penseerd door de voordelen die de 
AWB ook voor het bestuur met zich 
meebrengt De evaluatie is een van 
de voorzieningen die zijn getroffen 
om te bezien of dit doel ook 
daadwerkelijk wordt bereikt. 
Opzet Dossieronderzoek. 
Einddatum: Januari 1997. 

120 
Evaluatie Bestuursprocesrecht 
Instellingen: Rijksuniversiteit 
Utrecht en de Katholieke 
Universiteit Brabant. 

Doet De evaluatie dient antwoord te 
geven op de hoofdvragen hoe dit 
stelsel in zijn geheel, gelet op de 
doeleinden van de herziening van 
de rechterlijke organisatie en van 
het uniform bestuursprocesrecht nu 
functioneert, welke knelpunten er 
zijn en in welke zin de beslechting 
van bestuursrechtelijke geschillen 
kan worden verbeteni. 
Opzet Literatuurstudie en interviews. 
Einddatum: September 1996. 

121 
Omvang van de softdrugs-
marict in Nederland 
Instelling: Steinmetr, Ao'vies & 
Opleiding. 

Doet Komen tot een zo nauwkeurig 
mogelijke verkleining van de schat-
tingsmarges van de omvang van de 
Nederlandse softdrugsmarkt. 
Opzet Interviews. 
Einddatum: 1995. 
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Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut Banger 

Lapend anderzoek 

122 
Nlisdaadverslaggeving in 
Nederland 
dr. Hi. Franke 

Doe!: Door het verzamelen en inter-
preteren van verslagen en berichten 
in Nededandse kranten zal gepoogd 
warden het inzicht te vergroten in 
de kwalitatieve en kwantitatieve 
ontwikkeling van de misdaadver-
slaggeving sinds het begin van de 
vorige eeuw. Met name zal getracht 
warden de samenhang tussen 
ontwikkelingen in de aard en 
omvang van de misdaadverslag-
geving en andere lange-termijn 
ontwikkelingen (ca. in het straiten 
van misdadigers) aan te tonen en te 
verduidelijken. 
Probleernstelling: 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 straf-
rechtefijk apparaat hainvloed 
hebben en beinvloeden. 
Opzet Tien Nederlandse kranten 
over een periode van bijna 200 jaar 
warden steekproefsgewijs zowel 
inhoudehjk als kwantitatief geanaly- 

seerd. Door literatuurstudie en 
archiefonderzoek worth kennis 
vergaard die nodig is voor interpre-
tatie en beschrijving van het onder-
zoeksmateriaal. 
Publikatievorm: Het onderzoek 
leidde al tot enkele publikaties en 
zal de komende jaren in de vorm 
van artikelen en/of een boek 
warden afgerond. 

123 
Lange tennijn-ontwikkelingen 
in het gebruik van fysiek 
geweld 
dr. H.1 Franke 

Doe!: Vergaren van kends over het 
gebruik van fysiek geweld in 
Nederland door burgers en 
overheidsdienaren vanaf het eind 
van de achttiende eeuw. 
Probleemstelfing: Hoe heeft het 
gebruik van fysiek geweld in de 
Nederlandse samenleving zich 
zowel kwantitatief als kwalitatief 
ontwikkeld over eon periode van 
ongeveer twee eeuwen? Hoe 
hingen die ontwikkelingen samen 
met andere sodale ontwilthelingen? 
Verschillen deze ontwikkelingen 
binnen (en tussen) bevolkings-
groepen (hoger- en lager 
geplaatsten, jongeren en volwas-
senen, mannen en vrouwen)? 
Opzet Bestudering van gerechte-
lijke en pohtionele statistieken; 
kwalitatieve analyse (steekproefs-
gewijs) van justiliele dossiers van 
geweldszaken; bestudedng van 
bronnen overgebruik van geweld 
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door de overheid, zowel binnen het 
justitieel apparaat (openbare 
straffen, gevangeniswezen, behan-
deling van arrestanten) als bij de 
handhaving van de openbare orde 
(rellen, oproeren). 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Artikelen of boek. 
Reeds gepubliceerd: 
Geweldscriminaliteit in historisch 
perspectief, in: Alledaags en 
ongewoon geweld, Groningen, 
Wolters-Noordhoff, 1991, pp. 123- 
141; HI Franke, Violent crime in the 
Netherlands; a historical-sociological 
ana6/sis. Crime, law and social 
change, 1994. 

124 
Conflict en cooperatie in de 
rechtszaal 
dr. ML Komter 

Doel: 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:Statistieken of 
onderzoeksgegevens over gewelds-
misdrijven zijn niet alleen gebaseerd 
op de swerkelijkheid', maar ook op 
de gangbare definities van fysiek 
geweld zoals die worden gebruikt 
door de wetgever, de rechtspre-
kende en uitvoerende instanties. 
Deze definities zullen een rol spelen 
bij de afhandeling van gewelds-
zaken ter zitting. Daarnaast hebben 
de betrokkenen een aantal wettelijk 
omschreven taken te vervullen 
tijdens de zitting. Deze taken 
worden uitgevoerd door middel van 
taal. In interactie in de rechtszaal 
hebben de deelnemers, naast hun 
institutionele verplichtingen, te 
maken met een eigen systeem van 
regels, zoals beurtwisselings-regels 
en preferentieregels. Dit betekent 
dat gebeurtenissen in de rechtszaal 
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ten dele worden gevormd door de 
interactionele mogelijkheden van de 
deelnemers. Het onderzoek beoogt 
een antwoord te geven op de vraag 
op welke wijze gebeurtenissen in de 
rechtszaal zijn ingebed in hun 
ideologische, institutionele en inter-
actionele context. De keuze van 
rechtszittingen als onderzoeksmate-
riaal komt voort uit het idee dat 
ideologieen niet alleen tot uiting 
komen in de uitspraken van 
mensen, maar ook in hun activi-
teiten. Het zijn weer die activiteiten 
die bijdragen tot het instandhouden 
of veranderen van ideologieen. 
Opzet Literatuurstudie, dossier-
onderzoek, bestudering van 
bandopnames van zittingen over 
geweldsmisdrijven. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publikatievorm:Artikelen. Reeds 
verschenen: Dilemma's in de 
rechtszaal, in: C.W. Mans e.a. (red.), 
Rech4 rechtvaardigheid en doelma-
tigheid, Arnhem, Gouda Quint, pp. 
151-169; Discriminatie en interactie; 
macht culturele verschillen en 
spreekstijI als mogelijke bronnen van 
discriminatie in de rechtszaal, 
Tijdschrift voor criminologie, 33e 
jrg., nr. 3, pp. 295-308; De verdeling 
van kennis in de rechtszaal, in: Recht 
der werkelijkheid, 12e kg., nr. 2, pp. 
3-19; Accusations and defences in 
courtroom interaction, Discourse 
and society, SAGE, 5e jrg., nr. 2, pp. 
165-187; Onderhana'elen in de 
rechtszaal over verklaringen voor 
geweldsmisdrijven, in: C. Bouw en B. 
Kruithof (red.), Culturen en identi-
teiten, Amsterdam, Amsterdam 
university press, 1993; Moraal en 
dwang in de rechtszaal in: Tijdschrift 
voor criminologie, 36e jrg., nr. 3, 
1994, pp. 199-217. 
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125 
Formate en sociale control° en 
druggebruik 
dn. D.J. Korf 

Prornotor: prof. dr. E. Lissen berg. 
Probleemsteffing: Hoe verhoudt zich 
formele sociale controle - criminali-
sering, decriminalisering en 
hulpveriening - tot de feitelijke 
trends in en patronen van drugge-
bruik? 
Ondenoeksmethoden: Literatuur-
studie. Longitudinale en cross-
nalionale secundaire analyse van 
survey data over softdrugs. Eigen 
veldonderzoek onder harddrugge-
bruikers. 
Einddatum: 1995. 
Pubfikatievorm: Dissertate. 

126 
Aard en omvang van heden-
daags fysiek geweldgebruik 
dra H. Kosec 

Promotor prof. dr. E. Lissenberg. 
Doe!: Doel van dit ondeaoek is 
inzicht to verkrfigen in de omstan-
digheden waaronder gebeurte-
nissen en moeilijkheden worden 
omschreven als fysiek geweldmis-
bruik alsmede in het verdere 
verloap daarvan. Wat is de feitelijke 
omvang on aard van geweld; mar, 
hoe on ander welke omstandig-
heden gaan mensen geweld 
gebruiken; wie (welke 
personen/groepen) raken als 
daders of slachtoffers betrakken in 
situaties waarin fysiek geweld worth 
gebruikt; wanneer, in welke situaties 
on bij welke vormen on gevolgen 
van fysiek geweldgebruik worth de 
politie ingeschakeld; hoe reageert 
de politie op omschrijvingen van 
fysiek geweldgebruik zoals gegeven 
door burgers on (andere) overheids-
dienaren? Onder geweld wordt 
verstaan het daadwerkelijk 
toebrengen van fysiek letsel. 
Ondeaoek bij Eerste Hulpposten on 
interviews met artsen zullen inzicht 
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moeten geven in de emst van 
hedendaags fysiek geweld in 
Amsterdam. Om inzicht to krijgen in 
de verschillende definities van fysiek 
geweldgebruik zal ook onderzoek 
worden verricht bij de politie. De 
cijfermatige gegevens warden 
geinterpreteerd in het licht van 
gepubliceerde kwantitatieve 
gegevens en in het licht van de 
verkregen kwalitatieve gegevens. 
Opzet Literatuuronderzoek, partici-
perende observatie, bestudering van 
politieel en medisch clifermateriaal. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Artikelen on disser-
tatie. 

127 
Strafbaarstelling van fysiek 
geweld 
prof. dr. E Lissenberg 

Doe Inzistit krijgen in de vraag of 
de totstandkoming of verandering 
van strafbaarstellingen van fysiek 
geweld kan warden beschouwd als 
verheffingsproces. 
Probleemstelling:Veel strafwet-
geving lijkt vanzelfsprekend tot 
stand gekomen; doze vanzelfspre-
kendheid wordt in dit onderzoek 
geproblematiseerd in verband met 
strafbaarstellingen van fysiek 
geweld. De eerste fase van het 
chminalisetingsproces, de fase van 
de strafbaarstelling kan soms 
warden gezien als eon morele kruis-
tocht Eon van de opbrengsten van 
eon dergelijke morele ondememing 
is dat de betrokkenen belangrijk(er) 
worden of blijven on aldus moreel 
kapitaal vergaren. In verband met 
de effectiviteit van wetgeving is het 
van belang vast to stollen welke 
machtsmiddelen (economische, 
intellectuele of morele) de uitkomst 
van het proces bepalen. Eon 
machtsstrijd is dan gevoerd am 
duidelijk te maken wat de inhoud 
van de moraal behoort to zijn on wie 
boven wie is verheven. 
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Opzet:Bronnenstudies (notulen 
comrnissievergaderingen, adviezen 
Raad van State, Handelingen Eerste 
en Tweede Kamer); commentaren 
en adviezen in vaktijdschriften; 
literatuurstudie. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Ardkelen of boek. 
Reeds gepubliceerd: Overspel, de 
wetgever en politiek, in: J.A. Nijboer 
(red.) Criminaliteit als politiek 
probleem, Arnhem, Gouda Quint, 
1992. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor strafrecht en 
strafrechtspleging Van Hamel 

Lopend onderzoek 

128 
Pro-actief politie-optreden 
mr. M Bosch 

Promotor: prof. mr. S.A.M. Stolwijk. 
Doe!: In de praktijk van het strafvor-
derlijk politie-optreden doet zich 
een verschuiving voor in de richting 
van het zogenaamde pro-actief 
politie-optreden. Daarbij gaat het 
om onderzoek voor het begin van 
de strafprocessuele fase. Deze vorm 
van politie-optreden relativeert het 
uitgangspunt dat strafvorderlijke 
dwangmiddelen eerst toegepast 
mogen warden wanneer sprake is 
van een verdenking van een 
gepleegd strafbaar felt De te beant-
woorden vraag is: Wat is de rechts-
grond voor pro-actieve opsporing 
en door welke rechtsbeginselen 
wordt zij gereguleerd/genormeerd? 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: Eind 1997. 

129 
Overmacht in het stelsel van 
strafuitsluitingsgronden 
mr. drs. MM Dolman 

Promotor: prof mr. S.A.M. Stolwijk. 
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Doe!: Doel van het onderzoek is een 
dogmatische plaatsbepaling van de 
strafuitsluitingsgrond overmacht 
Daartoe zal in de eerste plaats de 
rechtspraak terzake worden onder-
zocht en een typologie van de casus 
worden opgesteld. Vervolgens zal 
worden onderzocht in hoeverre de 
zogenaamde subjectieve overrnacht 
zich verhoudt tot de overige strafuit-
sluitingsgronden en anderzijds de 
objectieve overmacht tot de andere 
rechtvaardigingsgronden. Centrale 
vraag is: is overmacht een eigen-
aardige strafuitsluitingsgrond? 
Publikatievorrn: Dissertatie. 

130 
Massamoord en motivatie 
drs. D.W. de Mfldt (A10) 

Promotoren: prof. mr. C.F. Rater en 
prof. dr. H.W. von der Dunk (RUU). 
Doe!: Onderzoek naar de motivatie 
van de in de Bondsrepubliek 
Duitsland sinds 1945 veroordeelde 
nazi-misdadigers met betrekking tot 
de door hen gepleegde levensde-
licten. 
Probleemstelling: De naoorlogse 
beeldvorming van de nationaal-
socialistische uitroeiingspolitiek 
gedurende de jaren 1939 tot 1945 is 
vooral bepaald door het ideeenhis-
torische perspectief %vaarbinnen de 
nazi-ideologie als 'de' verklarende 
factor wordt opgevoerd. Die 
ideologie vormt echter slechts den 
aspect van het complexe geheel van 
drijfveren dat het gedrag van de 
uitvoerders van die politiek 
bepaalde. Het onderzoek richt zich 
dan ook op een nadere empirische 
bestudering en analyse van de 
individuele achtergronden van die 
uitvoerders om zo vast te stellen 
welke (andere) factoren van invloed 
waren op hun gedrag. 
Opzet: Empirisch onderzoek van 
vonnissen uit de BRD met 
betrekking tot nazi-misdadigers en 
literatuuronderzoek. 
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Einddatum: 1995. 
Publikatievoun:Dissertatie. 

131 
Noords intemationaal gnat-
recht 
my. dr& CF. Mulder 

Promotor prof. mr. C.F. Riker. 
Coot Het promotie-onderzoek 
betreft eon beschrijving en eon 
analyse van het Noordse interne-
tionale strafrecht De nadruk ligt 
daarbij op het Internationale straf- 
recht van Denemarken. Noorwegen 
en !island. In het onderzoek komen 
zowel rechtsmachtproblemen als 
intemationale rechtshulprelaties 
aan hod. Wat de intemationale 
rechtshulp betreft komen zowel de 
relaties tussen de Noordse landen 
onderling als de relaties met derde 
staten aan de orde. Het onderzoek 
moot eon antwoord trachten to 
vinden op de vragen hoe de 
regelingen van de betrokken landen 
or uit zien en of dergelijke 
regelingen ook voor niet Noordse 
staten een aantrekkelijk altematief 
vormen. Het onderzoek is Met alleen 
beschrijvend en theoretisch van 
aard. Ook de praktijk van de 
Noordse intemationale strafrecht 
wordt besproken. 
Opzet: Het onderzoek valt uiteen in 
Mee delen. In het eerste deel 
worden de wettelijke regelingen 
besproken. Het matedaal daarvoor 
bestaat uit literatuur en wetsteksten, 
parlementaire stukken. 
overheidsnota's on ander overheids-
materiaal. Het tweede deel bestaat 
uit eon 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 0.M. en het ministede 
van Justitie. 

Einddatum: 1996. 
Pubfikatievonn:Dissertatie. 
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132 
Justiz- und N.S-Verbrechen 
pro! my. OF Ritter 

Doet Het verschaffen van inzicht in 
het wezen on de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reacties op oorlogs-
criminaliteit en op van staatswege 
georganiseerde misdrijven 
(misdrijven tegen de menselijkheid). 
Opzet Bronnenpublikatiei 
databank.. 
Einddatum: 1998. 
Publikaties: Volledige, geannoteerde 
on van registers voorziene ukgave 
van de terzake van nationaal-socia-
listische levensdelicten door de 
Westduitse rechter sinds 1945 
gewezen vonnissen. Tot op heden 
zijn de tot 1966 gewezen vonnissen 
verschenen (22 dln., elk ca 800 
pag.). Uitgave in de Duitse teal. De 
vonnissen gewezen voor 1.1.1966 
zijn opgeslagen in eon databank. De 
opslag van de na 1.1.1966 gewezen 
vonnissen is in voorbereiding. 

133 
De verantwoordelpheid van 
de strafrechter voor de tenuit-
voedegging 
ml. HJ.M. Smid-Verhage 

Promotor prof. mr. SAM. Stolwijk 
Cool: In artikel 553 van het Wetboek 
van Strafvordering wordt de tenuit-
voerlegging van rechtedijke besliss-
ingen opgedragen aan het O.M. 
overeenkomstig door de minister 
van Justitie to stellen richtlijnen. In 
de praktijk draagt het O.M. de 
verantwoordelijkheid voor het 
oproepen on doen opnemen van tot 
vrijheidsstraf veroordeelden, terwijI 
de verdeling van de gedetineerden 
over de penitentiaire indchtingen en 
de verdere executie onder verant-
woordelijkheid van het ministerie 
geschiedL Eon rechterlijk advies 
omtrent de tenuitvoerlegging bindt 
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het O.M. en het ministerie van 
Justitie niet (HR 9 april 1974, NJ 
1974, 244). Binnen de door de wet 
gegeven voorschriften heeft de 
rechter een grote vrijheid in de 
straftoemeting. Tengevolge van 
ingrijpende wijzigingen in het 
penitentiair beleid en de peniten-
tiaire omstandigheden heeft de 
rechter evenwel steeds minder zicht 
op de 'inhoud' van de door hem 
opgelegde sanctie. De veronder-
stelling van de wetgever dat de 
zwaarte van de straf steeds gelijk 
zou zijn, ongeacht de pleats waar 
deze zou worden ten uitvoer gelegd, 
gaat daardoor thans niet meer op. 
Onderzocht zal worden welke 
factoren, die niet voor iedereen 
gelijk zijn, de tenuitvoerlegging 
beinvloeden en of ons wettelijk 
systeem de ruimte biedt aan de 
rechter die de straf heeft opgelegd, 
onder omstandigheden een 
heroverweging te vragen. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertate. 

134 
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 onder-
scheiden 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 rechts-
handhaving op de onderscheiden 
terreinen. Vanuit de optiek van 
rechtsbescherming van de burger zal 
de strafrechtelijke aanpak worden 
vergeleken met andere handhavings- 
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modaliteiten. Onderzocht zal worden 
in hoeverre op basis van het huidige 
procesrecht de strafrechter in staat is 
tot een effectieve toetsing van het 
door het O.M. gevoerde beleid. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievomr Dissertate. 

135 
Medeplichtigheid; een 
onderzoek naar de achter-
grand en toepassing van art. 
48 van het Wetboek van 
Strafrecht 

Promotor: prof. mr. S.A.M. Stolwijk. 
Doet In de strafrechtelijke literatuur 
wordt er van uitgegaan dat de grens 
tussen medeplichtigheid als 
zelfstandige deelnemingsvorm en 
andere vonrnen van deelneming niet 
scherp is. Voor zover te traceren is 
zijn die grenzen ook in de loop van 
de tijd gaan verschuiven. Daarmee 
zou de reikwijdte van de medeplich-
tigheid inmiddels een geheel andere 
zijn dan de wetgever in oorsprong 
voor ogen had. Deze en andere 
veronderstellingen rond medeplich-
tigheid op hun werkelijkheidsgehalte 
toetsen, is doel van het onderzoek. 
Publikatievorm: Dissertati e. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep criminollogie 

Afgesloten onderzoek 

136 
Selectiviteit nader bekeken; 
een onderzoek naar O.M. 
afdoening van strafzaken 
tegen vertlachten behorende 
tot etnische minderheids-
groepen 
drs. W.M.EH. Beijers, drs. H. Hille 
en drs. A. de Leng 

Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Vakgroep criminologie, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 145 
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137 
Onderzook naar de geschie-
denis van strahreavolging in 
Nederland In de 19e en 20e 
WWI 

prof mr. S Faber en dr. S van 
Huller 

Doe!: Hetgeen bekend is over 
seponeren en toepassing van het 
opportuniteitsbeginsel betreft 
voomamelijk de period° na de 
Tweede Wereldoorlog. Oat het G.M. 
sinds ongeveer 1970 steeds meer 
een gecentraliseerd vervolgings-
beleid is gaan voeren is algemeen 
bekend en in tal van publikaties 
beschreven. De theoretische 
discussie over de kwestie legalitejts-
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 dienaan-
gaande was. Was or you 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 seponeer-
praktijken te verkrfigen. 
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; correspon-
dentie tussen de minister van 
Justitie. Ms en officieren van 
justitie. Uit het tot nu toe venichte 
onderzoek bfijkt dat al in de eerste 
helft van de 19e eeuw aan ambte-
naren van het G.M. sporadisch 
circutaires werden verzonden met 
richtlijnen over het te voeren vervol-
gingsbeleid. In sommige ziet men 
het opportuniteitsbeginsel 
doolwerken, in andere het legali-
teitsbeginsel. Uit registers van het 
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O.M. en van rechtbanken blijkt dat 
or lokaal en op verschillende 
niveaus venal het begin van de 
vorige eeuw strafvervolging bij 
bekende daders achteiwege bleef 
om verschillende redenen, zoals 
gebrek aan dienstijver. capaciteit of 
beleidsovenyegingen. Het 
seponeren is dus geen nieuw 
verschijnsel. 
Einddatum: Eind 1995. 
Publikatievonn: Artikelen 
(1989-1993), met als afronding van 
het onderzoek een boek. 

138 
Contrasten in regalgeving 
door ondememingen 
mr. W Huisman en dr. E Niemeijer 

Promotor prof. dr. KG. van de Bunt 
Doe!: Uit recent venicht empirisch 
ondemoek is ander moor naar voren 
gekomen dat tussen bedrijfstakken 
en organisaties in dezelfde 
bedrfifstak grote verschillen bestaan 
in de mate van regelnaleving. In de 
talrijke theoretische publikaties over 
het optreden van organisatieciimi-
naliteit is de aandacht echter vrijwel 
uitsluitend gericht geweest op de 
oorzaken van regelovertreding, 
waardoor de vragen near verschillen 
in de recidivefrequentie en naar de 
achtergronden van regelconfor-
misme onderbelicht zijn gebleven. 
Onderzoek naar de motieven van 
conformisten is evenwel minstens 
zo interessant als het zoeken naar 
de motieven van regelovertreders. 
Het is zinvol orn beide verschijn-
selen, regel-overtredingen on 
conformisme, in samenhang to 
bestuderen. Om doze reden zal de 
aandacht in dit onderzoek worden 
gevestigd op de beide uitersten van 
het continuOm. Aan de ene kant de 
ondememingen die de wettelijke 
regels notoir overtreden, aan de 
andere kant degenen die de wette-
Nice regels en vergunningsvoor-
waarden naar letter en strekking 
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volgen. De hoofdvraag van het 
onderzoek luidt: hoe kan de variatie 
in de naleving van wettelijke regels 
door ondememingen worden 
verklaard? Deze hoofdvraag wordt 
geconcretiseerd in de volgende 
onderzoeksvragen: wat is de 
spreiding naar de aard en de 
frequentie van de (geconstateerde) 
regelovertredingen op het terrein 
van de milieuwetgeving binnen de 
twee in dit onderzoek betrokken 
bedrijfstakken? In hoeverre is de 
geconstateerde spreiding in milieu-
overtredingen ook op andere 
terreinen van regelgeving van 
toepassing? Zijn de verschillen in 
regelconformisme aan verschillen in 
bedrijfskenmerken toe te schrijven? 
Opzet: In de eerste plaats zal 
worden gekeken wat de aard en de 
spreiding is van de regelovertre-
dingen op het terrein van de milieu-
wetgeving door bedrijven binnen 
twee bedrijfstakken. Daartoe zal de 
regelnaleving op dit terrein voor alle 
bedrijven binnen de twee gekozen 
bedrijfs-takken geanalyseerd 
worden met behulp van de resul-
taten van bedrijfstakgewijze 
controle door de Inspectie 
Milieuhygiene. Op basis van deze 
analyse zal een indeling worden 
gemaakt van bedrijven die op grote 
schaal regels overtraden en 
bedrijven die zich geheel conform 
de regels gedroegen. Ten tweede 
zal worden gekeken in hoeverre de 
geconstateerde spreiding in milieu-
overtredingen ook op andere 
terreinen van regelgeving van 
toepassing is. Ten slotte zal door 
dossier-studie, participerend obser-
vatie-onderzoek, interviews en 
eventueel stages getracht worden te 
onderzoeken in hoeverre de 
verschillen in regelconformisme aan 
verschillen in kenmerken van de 
bedrijven zijn toe te schrijven. In 
ieder geval zal hierbij de wijze van 
besluitvorming (open-gesloten), de 
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organisatiestructuur (inteme 
controle), de organisatiecultuur 
(normen en waarden en moreel 
bewustzijn), de bednysinteme 
milieuzorg en de financieel-econo-
mische situatie van de ondeme-
mingen worden betrokken. 
Publikatievorm: DiSSertatie, 
artikelen. 
Einddatum: Juli 1998. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in het kader van 
het Centrum van 
Politiewetenschappen-programma 
(CPW). 

139 
lnformatiestromen Criminele 
lnlichtingen Diensten 
Nederland 
drs. P.M.A. Meesters 

Promotoren: prof. mr. KG. van de 
Bunt en prof. mr . H.W.K. Kaspersen. 
Doe!: Doel van het onderzoek is om 
inzicht te geven in het informatie-
proces en het produkt van de 
Criminele Inlichtingen Diensten 
(CID) in Nederland. Hoe verloopt 
het CID-proces van inwinnen, 
opslaan, analyseren en verstrekken? 
Waaruit bestaat het produkt van de 
CID? Hoe wordt dit proces gecon-
troleerd en gestuurd? Ten aanzien 
van de eerste twee vragen wordt 
met name de relatie tussen de CID 
en de tactische recherche bestu-
deerd. Er zal worden gekeken naar 
wat de tactische recherche vraagt 
en krijgt van de CID. Hoe het 
produkt van het CID-werk wordt 
beoordeeld door de tactische 
rechercheurs en omgekeerd hoe de 
CID-ers vinden dat tactische recher-
cheurs met hun produkt omgaan. 
Ten aanzien van de laatste vraag zal 
er naast aandacht voor de directe 
lijnverantwoordelijke ook aandacht 
zijn voor de CID-off icier van justitie. 
Bij de bestudering van het informa-
tieproces zal tevens aandacht 
worden geschonken aan de rol die 
de informatietechnologie speelt 



Justin/de verkennIngen, pg. 21, nr. 7,1995 

binnen dit proces. Dit vanwege de 
venvachtingen (communicatie. 
analyse, doelmatigheid en 
doettreffendheid) die er zijn ten 
aanzien van de informatietechno-
logie. Overigens geeft het automati-
seren van politieregisters 
ongekende mogelijkheden voor het 
opslaan en het koppelen van 
bestanden. Vandaar dater binnen 
het onderzoek een accent zal liggen 
op de attitude van CID-ers en 
tactisch rechercheurs ten aanzien 
van de persoonlijke levenssfeer van 
subjecten en 'grijze-vele-subject. 
Dit zal warden vergeleken met de 
daarvoor bestaande juridische 
kaders. 
Probleemstelling: Op welke wijze 
vergaart en gaat de Criminele 
Inlichtingen Dienst in Nededand 
om, gegeven zijn taalcstelling, met 
zijn informatie? 
Opzet Bij een drietal CID's in 
Nederland zal d.m.v. eon case-study 
een beschrijving van de informatie-
stromen warden gegeven. Het 
produkt van de CID zal warden 
onderzocht door de bestudering van 
informatierapporten aangaande 
bepaalde subjecten, gdjze-velders, 
contacten (steekproef) die binnen 
een bepaalde period° zijn gemaakt 
door de CID en zijn verstrekt aan 
tactische recherche. Daamaast 
zullen interviews met CID-ers, 
tactische politiemensen en CID- 
off icieren van justitie en eon survey 
warden gehouden. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
artikelen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in het kader van het 
Centrum van Politiewetenschappen-
programme (CPW). 
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140 
Evaluatie experiment 
leter/werkstre 
dr. E Niemeijer en air. Van der 
Steeg 

Doe: Hoe is het experiment met de 
leer/werkstraf verlopen? Het 
onderzoek richt zich op de vragen 
hoe de opzet van de leer/werkstraf 
or in intentie heeft uitgezien en of 
de praktijk met doze opzet overeen-
stemt Vervolgens behandelt het 
onderzoek de vraag of het 
experiment heeft opgeleverd wat de 
opstellers ermee wilden bereiken. 
Opzet De methoden van onderzoek 
zijn documentstudie, dossier-
analyse, vraaggesprekken en part-
ciperende abseil/86e. 
Einddatum: Januar' 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

141 
Justitie en geestelijke gezond-
heidszorg 
drs. Si. Steenstra 

Doel: Het aantal gestoorde delin-
quenten binnen justitiele inrich-
tingen neemt de laatste jaren 
duidelijk toe. Eon deel van de 
gedetineerden is dermate gestoord 
dat ze als detentie-ongeschikt 
dienen to warden beschouwd on 
opgenomen zouden moeten warden 
in een psychiatrische imichting of 
eon tbs-kliniek. Tbs-klinieken 
hebben echter onvoldoende 
capaciteit en zien overigens bij hun 
bevolking eon steeds zwaarder 
wordende psychiatrische proble-
matielc De doorstroming near 
reguliere voorzieningen in de 
geestelijke gezondheidszorg is zeer 
beperict Het onderzoek richt zich op 
de vraag hoe de afstemming en 
samenwerking is tussen justitie en 
geestelijke gezondheidszorg ta.v. 
de verdeling van doze gestoorde 
delinquenten en welke functie de 
districtspsychiatrische dienst daarbij 
von/ult. Eon tweede vraag is welke 
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voorzieningen t.a.v. opvang en 
begeleiding voor deze categorie 
binnen het gevangeniswezen 
beschikbaar zijn en op welke wijze 
daarvan gebruik wordt gemaakt 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
vier delen: een onderzoek naar de 
achtergronden en ontwikkeling van 
de districtspsychiatische diensten 
(reeds afgesloten, voordracht 
gepubliceerd in verslag Themadag 
Districtspsychiaters 1993); de 
samenstelling en organisatie van de 
D.P.D.'s en de samenwerkingsrelatie 
D.P.D.-rechterlijke macht zal 
worden onderzocht door middel van 
interviews en enquete onder 
districtspsychiaters en rechter-
commissarissen. Statistische 
gegevens zullen worden verzameld 
over aantallen verdachten, 
preventief gehechten en onder-
zochte verdachten per arrondis-
sement; de rol van gedragsdeskun-
digen binnen de inrichtingen t.a.v. 
de identificering, de opvang en 
begeleiding en begeleiding naar 
meer adequate voorzieningen van 
gestoorde delinquenten zal worden 
onderzocht d.m.v. observatie en 
interviews; problemen in het grens-
verkeer tussen justitie en geestelijke 
gezondheidszorg en de rol die de 
D.P.D. bij de oplossing zou kunnen 
spelen zullen worden onderzocht 
door bestudering van relevante 
literatuur en door middel van inter-
views. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 
Einddatum: Najaar 1995. 

142 
De toepassing en functies van 
gratie 
mr J.M.0 Vos 

Promotor prof. dr. H.G. van de Bunt 
i.s.m. dr. S. van Ruller. 
Doel:Jaarlijks worden ruim 5000 
gratierequesten ingediend. 
Gewoonlijk wordt daarvan 20% tot 

30% ingewilligd. Door gratiever-
!ening wordt door de uitvoerende 
macht getomd aan (Jefinitieve 
rechterlijke beslissingen. Het is een 
soon 'naberechting' zonder 
openbaarheid en zonder een 
rechtspositie van de gratiever-
zoeker. 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 
modeme 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 gratiever-
zoeken 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 gratie-
verzoek vervult voor de strafrechts-
pleging. Ook wordt de werking van 
de hedendaagse Nederlandse 
gratiepraktijk vergeleken met 
andere middelen waarmee strafvon-
nissen worden gematigd of teniet-
gedaan (VI, revisie) en met de 
gratiepraktijk in enige andere 
Westeuropese landen. 
Opzet: Bestudering van gratiedos-
siers van de afgelopen jaren. Daarin 
bevinden zich de gmtieverzoeken, 
de adviezen van politie, officier van 
justitie en rechter, de commentaren 
daarop van de minister en de 
gemotiveerde beslissingen. 
Aanvullend archiefonderzoek, 
enquete, interviews, literatuuron-
derzoek. 
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Einddatum: 1997. 
Pubfficatievonn:Dissertatie, 
artikelen. 

149 
Misdeed- en daderanalyse in 
Nijmegen 
da..1J. van Wijngaarden 

Promotoren: prof dr. H.G. van de 
Bunt en dr. GJ.N. Bruinsma. 
Doe!: Het geven van een 
beschdjving en analyse van de 
stedelijke spreiding van de crimina-
liteit in eon middelgrote 
Nederlandse stad (i.c. Nijmegen). 
Het verkrijgen van inzicht in dader-
gedrag 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 eon relatief hoge 
criminaliteit voor? Hoe zijn deze 
wijken to typeren in termen van 
fysieke en demografische 
omgevingskenmerken? Wat 
beweegt daders (i.e. straatrovers, 
roofovervallers) hij het kiezen van 
de plaats van het misdriff? Hoe 
worth de strategie voor justitieel 
beleid van de Nijmeegse polibe 
bepaald en welke invloed heeft dit 
beleid op het gedrag van daders? 
Opzet: Analyse van gegevensbe-
standen van de politie; analyse van 
gegevensbestanden van de 
gemeente met betrekking tot 
'omgevingskenmerken'; archiefon-
derzoek van politiedossiers en 
daderinterviews. 
Einddatum: 1996. 
Pubfficatievorm: Dissertatie. Het 
onderzoek worth uitgevoerd in het 
kader van het Centrum van 
Politiewetenschappen-programma 
(CP. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep strafrechtsvieten-
schappen 

Legend onderzoek  
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144 
Minderjarige zedendenn- 
quenten en de (effectiviteit 
van) juridische interventie 
mr drs. M.N.A Boelrijk 

Promotoren: prof. mr. J.E. Doek on 
prof mr. T.M. Schalken. 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de justitidle afdoening van zaken 
tegen minderjarigen die verdachten 
worden van zedendelicten. 
Probleemsteffing: Minderjarigen die 
seksuele delicten plegen vormen 
een bijzondere probleemgroep 
zowel voor de hulpveriening als voor 
de toepassing van het recht In 
verband met dit laatste strait in dit 
onderzoek de vraag centraal of het 
recht eon bijdrage kan leveren aan 
het behandelen van deze minderja-
rigen eon aan het voorkomen van 
herhaling. Daarbij kan worden 
gekozen uit het opleggen van een 
maatregel van kinderbescherming 
en/of eon strafrechtelijke vervolging. 
Onderzocht zal worden in welke 
gevallen en op welke gronden eq. 
met welke bedoelingen gekozen 
wordt voor de eon of andere vorm 
van juridische interventie en wat de 
effectiviteit van de gekozen inter-
ventie is. 
Einddatum: Augustus 1996. 
Publikatievomi Dissertatie. 

145 
Politléle samenwerking in 
Europees perspectief 
mr. G.M. Joubert en JAC Bevers 

Promotoren: prof. mr. T.M. Schalken 
en prof. dr. J. Naeye. 
Doel:Vergelijkende bestudering van 
het politierecht van Nederland, 
Belgie, Luxemburg, Bondsrepubliek 
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Duitsland en Frankrijk (oorspronke-
lijke Schengenpartners) met 
speciale aandacht voor de rechts-
vormende en rechtspolitieke impli-
caties van de geplande intensivering 
van de politiele samenwerking. 
Probleemstelling: Welk geldend 
recht is van toepassing op de 
politiele samenwerking tussen de 
oorspronkelijke Schengenpartners 
en hoe functioneert deze samen-
werking in de praktijk van de 
misdaadbestrijding? In hoeverre is 
een bredere juridische basis van 
deze samenwerking gewenst? 
Einddatum: December 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
tijdschriftartikelen. Reeds is 
verschenen een tussenrapport van 
mr. H. Bevers en mr. Ch. Joubert, 
Politiele samenwerking in Europa; 
een ondelzoek naar de politie en 
haar bevoegdheden in Nederland, 
Belgie, Luxemburg, Frankrijk en 
Duitsland, Arnhem, Gouda Quint, 
1994. 
Het onderzoek wordt mede gefinan-
cierd door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het Ministerie van Justitie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in het 
kader van het Centrum van 
Politiewetenschappen-programma 
(CPW). 

146 
Sturing van de politie door het 
O.M. 
0. Schneider 

Doe!: Naast de klassieke gezagsbe-
voegdheid die het O.M. als hoofd van 
de opsporing bezit krijgt het O.M. 
met ingang van de nieuwe politiewet 
ook de bevoegdheid mede te 
beslissen over het beheer. Doel van 
het onderzoek is het beantwoorden 
van de vraag hoe gezag en beheer 
zich binnen de leidinggevende activi-
teiten van het O.M. tot elkaar 
verhouden en op welke wijze het 
meest effectief aan de politie leiding 

kan worden gegeven. 
Probleemstelling: Met behulp van 
welke bestuurskundige en 
juridische instrumenten kan het 
O.M. sturing geven aan de 
strafrechtelijkerechtshandhaving 
door de politie? 
Einddatum: 1998. 
Publikatievomr Dissertatie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in het 
kader van het Centrum van 
Politiewetenschappen-programma 
(CPW). 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Sectie rechtssociologie 

Afgesloten onderzoek 

148 
Gerichtliche und ausserge-
richtliche Regelung von 
Verkehrsunfallen 
C Simsa 

Keulen, Bundesanzeiger Verlag, 
1995 (diss.) 
Zie JV7, 1994, nr. 156 

Lopend onderzoek 
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147 
Vile is er bang voor de 
dwangsom 
prof mr. drs. F.C.M.A. Michiels en 
mr. K Nijenhuis 

Zoetermeer, Distributiecentrum 
VROM, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 155 

149 
Automatisering bij de politie 
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 
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Wageningen voor en na de 
invoering van 'computeronder-
steund politiewerle. 
Einddatum: 1996. 
Pubfikatievomt Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Onderzoekscentrum voor crimi-
nologie en jeugdcriminologie 

Afgesloten onderzoek 

150 
Geweld in Noord-West Europa 
H. Timmerman en I. Mulder 

Justitiele verkenningen, 20e jrg., 
nr. 1.1994. pp. 113-127 
ZieJV7, 1994, nr. 170 

Lopend onderzoek 

151 
De snelrechter 
mr. dr& 0.J. Basket 

Promotor Vachture hoogleraar 
Criminologie. Samenweddng met 
Vakgroep strafrecht. 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Doel: Onderzoek naar de juddische 
en organisatodsche problemen van 
de sneIrechtprocedure; experi-
mentele invoedng snelrechtpro-
cedure voor verdachten die zich niet 
in voorlopige hechtenis bevinden; 
meten van (speciaal- en generaal) 
preventieve effecten. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Anikelen en disser-
tatie. 

152 
Onderwijs en delinquentie; 
relatie tussen het functioneren 
op school en delinquent gedrag 
dr. F.P.H. Dijksterhuis en dr. _IA 
Nijboer 

153 
Ms en beleid 
dr. T.R Drost 

Doel: Binnen dit thema wordt op 
basis van empidsch onderzoek het 
centraal dan wel lokaal gevoerde 
beleid inzake actuele tbs-proble-
matiek geanalyseerd. 
Ogre: Literatuur- en dossier-
onderzoek. 
Einddatum:Doodopend onder-
zoeksproject. 
Publikatievorm: Artikelen. 
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Samenwerkingsverband: Enkele 
gemeenten en schooldirecties. 
Doel:Doelstelling van dit onderzoek 
isle komen tot een beschdjving in 
een integratief theoretisch model 
van de factoren waardoor leedingen 
tot het plegen van delinquent 
gedrag komen en met name de 
invloed van het ondeiwijs daarbij. 
Vooral het procesmatige karakter 
hieryan en de condities waaronder 
dit proces plaatsvindt warden 
onderzocht. 
Opzet Uit een grotere steekproef 
van leedingen wordt een 'purposive 
sample' getrokken. Dit panel van 
leedingen wordt gedurende vijf jaar 
jaadijks geinterviewd. Daarbij 
warden kwantitatieve methoden 
gehanteerd. Door het longitudinale 
karakter van het onderzoek kan een 
beter inzicht warden verkregen in 
het procesmatige verloop van delin-
quent gedrag. 
Einddatum: 1995. 
Publilcatievorm: Onderzoeks-
rapporten over alle onderzoeks-
ronden; artikelen. 

154 
Sociale Vaardigheldstraining 
els teekstraf 
dm M.D. van der Genugten 

Samenwerkingsverband: Opdracht-
ondeaoek Ministerie van Justitie. 
Doe/: In welke mate warden sociale 
Vaardigheidstrainingen (SoVa) bij 
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meerder- en minderjarigen 
gegeven? Aan wie en onder welke 
condities warden aan beide catego-
deer) de SoVa gegeven? Wat is de 
uitvoeringspraktijk en wat is het 
effect van de SoVa? Hoe is de 
beeldvorming ten aanzien van de 
SoVa bij de rechterlijke macht? 
Opzet: Aan de hand van dossier-
onderzoek, het afnemen van inter-
views en tests bij de SoVa betrok-
kenen (zowel cursisten als 
cursusleiders, en een interview bij 
vertegenwoordigers van de rechter-
lijke macht zal op bovenstaande 
vragen een antwoord warden 
gegeven. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Onderzoeksrapport. 
Het onderzoek wordt gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Onderzoeksbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

155 
Effect van de korte vrijheids-
straf 
drs. J.H.L.J. Janssen 

Promotor: Hoogleraar criminologie 
(vacature). 
Doe!: Na te gaan wat de gevolgen 
zijn van het uitzitten van een korte 
vrijheidsstraf op het verdere leven 
en het gedrag van de ex-gedeti-
neerde. Daarnaast is het de 
bedoeling am de toepassing van de 
korte vrijheidsstraf in kaart te 
brengen en een vergelijking te 
maken met altematieve straffen. 
Opzet: Naast het verzamelen van 
literatuur en statistische gegevens 
over de toepassing van de korte 
vrijheidsstraf, zal een steekproef van 
ca. 200 kortgestraften twee keer 
gedurende hun detentie en twee 
keer na vrijlating geInterviewd 
warden. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen en disser-
tatie. 

158 
Jongeren en geweld 
drs. R. Meyers 

Promotor: Hoogleraar criminologie 
(vacatu re). 
Doe!: Het doel van dit onderzoeks-
project is het geven van een 
beschrijving van aard en omvang 
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156 
Veranderende maatschappe-
lijke positie van jongeren 
drs. 0.JA. Janssen 

Doe!: Ontwikkeling van een theore-
tisch model, dat inzicht moet bieden 
in macro-sociologische aspecten 
van deviantie en criminaliteit ander 
jongeren. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievonn: 0 nde rzoeksra p-port 
en artikelen. • 

157 
Heroinegebruik (mder 
jongeren in maatschappelijke 
uitzonderingsposities 
dr& OJA Janssen en drs. J.H. van 
Sinderen 

Samenwerkingsverband:Ministerie 
van WVC. 
Doel:Studie van het problematische 
herofnegebruik ander 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 
pleats in een verklaringskader dat 
algemeen maatschappelijke 
factoren alsmede factoren uit de 
dagelijkse leefwereld van de 
gebruikers bevat. De analyse mondt 
uit in een typologie van heroinege-
bruikers. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Onderzoeksrap-port 
en artikel. 
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van geweld onder jongeren en het 
vinden van eon verklaring ervoor. 
Welke vormen van geweld zijn van 
belang? Onder welke omstandig-
heden en in welke situaties 
ontwikkeft geweld zich, wie zijn de 
daders en wat beweegt hen, 
waardoor worden slachtoffers 
gekenmerkt. wat is de ml van de 
omgeving? Welke strategieen 
worden gebruikt om geweld to 
vermijden of to kunnen hanteren? 
Welke groepen lopen bijzondere 
fisico's om dader of slachtoffer to 
worden van geweld? 
Opzet: Het gaat om het bestuderen 
van de daderkant de slacht-
offerkant 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 
not daders, slachtoffers, omstanders 
(getuigen) als met personen of 
instanties die vanuit hun functie 
invloed hebben op het (geweld-
dadig) gedrag van jongeren, zoals 
personeel in uitgaansgelegenheden, 
sociaal-culturele workers, polite 
(surveillance-dienst), onderwijs, 
ziekenhuizen enzovoort Er zal 
gebruik gemaakt worden van moor 
kwalitatieve methoden van 
onderwek, met name waar het gaat 
om het interviewen van sleutelre-
spondenten of 'bevoorrechte 
getuigen'. Naast het interview als 
informatiebron, zal echter ook 
(participerende) observatie gebruikt 
worden en zullen schriftelijke 
bronnen zoals kranteverslagen 
bestudeerd worden. Er zal verder 
eon analyse van de ontwikkelingen 
in geweldsmisdrftven uitgevoerd 
worden op basis van registratie-
gegevens bij polite en zieken-
huizen. Het onderzoek zal uitge-
voerd worden in drie typen wijken: 
probleemcirculafiewijken met veel 
geweld, probleemcirculatiewijken 
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met (relatief) weinig geweld en 
wijken die niet als probleemcircula-
tiewijk kunnen worden aangemerkt. 
Einddatum: 1998. 
Pubfikatievomr Dissertate en 
artikelen. 

159 
Criminaliteit in levensstijlen 
van jongeren in relatie met 
hun maatschappelijke positie 

Miedema 
Promotor: prof. dr. M. Herwijer on 
dr. JA Nijboer. 
Doel: In dit interpretatief onderwek 
staat de vraag centraal hoe jongvol-
wassen mannen problemen die 
samenhangen met langdudge 
werkloosheid en uitkeringspositie 
oplossen. Door oplossingsstrate-
°leen to relateren aan levensop-
gaven (belang werk, belang verzor-
gingspositie en belang 
respectabiliteit) en identteit, 
maatschappijbeeld on toekomstver-
wachtingen (organiserende 
discoursprincipes) kunnen uiteenlo-
pende typen levensstijlen worden 
onderscheiden. De vraag waarom in 
sommige levensstijlen delinquente 
oplossingen niet kunnen worden 
uitgesloten, terwijI andere respec-
label blijven, kan dan ontwikke-
lingssociologisch gepreciseerd 
worden. 
Opzet: Biografisch onderzoek onder 
con kleine groep jongvolwassen 
mannen; beschdjvend en explo-
ratief. 
Einddatum: 1995. 
Pubfilcatievorm: Dissertate. 

160 
Het strafkarakter van enema-
tieve sancties in criminolo-
gisch perspectief 
mr. .I.M.L van Mulbregt 

Promotor: prof. dr. R.W. Jongman. 
Doe!: Passen altematieve straffen in 
het hedendaagse strafbegdp? 
Welke ervaringen hebben verschil- 
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lende partijen die bij altematieve 
straffen betrokken zijn? 
Opzet: Interviews met alternatief 
gestraften, en andere bij de altema-
tieve straf betrokken partijen en 
analyse van dossiers. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

161 
De ontwikkeling van 
bindingen bij conformistische 
en delinquente adolescenten 
drs. F Weerman 

Promotor: Hoogleraar criminologie 
(vacature). Het onderzoek wordt 
gesubsidieerd door NESRO/NWO. 
Samenwerkings-verband met sectie 
Ontwikkelingspsychologie (dr. H.A. 
Bosma), Faculteit PPSW, 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Doe!: Nagaan of inzichten uit de 
ontwikkelingspsychologie ten 
aanzien van bindingen in te passen 
zijn in het binnen criminologie RUG 
ontwikkeld theoretisch model en de 
theorie van Hirschi. 
Probleemstelling: In hoeverre 
verschillen drie categorieen 
jongeren (zwaar delinquent, licht 
delinquent en niet of nauwelijks 
delinquent) van elkaar wat betreft 
hun bindingen en het proces 
waardoor ze tot bindingen komen? 
Welke aspecten van dit 'bindings-
proces' hangen samen met veran-
deringen in delinquent gedrag? 
Opzet: One categorieen jongeren 
(zwaar delinquenten, licht delin-
quenten en niet of nauwelijks delin-
quent) zullen rond het 15e/16e jaar 
en na anderhalf jaar worden 
genterviewd. Daarbij zal ondermeer 
de GIDS (Groninger Identiteits 
Schaal) afgenomen worden. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie en 

, artikelen. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Vakgroep strafrecht 

Lopend onderzoek  
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162 
Dienstveriening 
A. van den Berg 

Samenwerkingsverband:J.J.J. 
Tulkens (Ministerie van Justitie) en 
de vakgroep Criminologie RUG. 
Doe!: Onderzoek naar verschillende 
aspecten van de maatschappelijke 
dienstverlening als altematieve straf. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

163 
Strafvorderiijke clwangmid-
delen in bijzondere wetten 
mr. D. VA Brouwer 

Promotoren: mr. H.G.M. Krabbe en 
prof. mr. G. Knigge. 
Doe!: Welke bijzondere wetten 
kennen dwangmiddelen? Wat is de 
ratio geweest van het opnemen van 
die dwangmiddelen? Kan de 
handhaving van de bijzondere wet 
zich niet volgens het systeem van 
strafvordering verlopen? Wat zijn de 
gevolgen voor de rechtspositie van 
de burger? Zijn er mogelijkheden 
voor harmonisatie/unifica-tie? 
Einddatum: 1997. 
Publikatievomr Dissertatie. 

164 
Strafrechtelijk ondememings-
recht 
mr. E Critter 

Promotor: prof. mr. G. Knigge en 
prof. mr. L. Timmerman. 
Doe!: Ondeaoek naar het geheel 
van strafrechtelijke en quasi- straf-
rechtelijke verantwoordingsplichten, 
die op de bestuurder en commis-
saris van een rechtspersoon wsten. 
Einddatum: Juli 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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165 
Het onderzoek ter terecht-
ening 
AE Hartevela W van flatten?, W 
Wedzinga en E Stamhuis 

Doe!: Onderzoek naar de bevoegd-
heden van rechter, Ovi en reads-
man tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting en de positie van 
verdachte, (anonieme) getuige en 
vormvoorschriften. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Tijdschriftartkelen. 

166 
Dwangmiddelen 
AE Harteveld, N. GM., Krabbe, 
W.F. van Hattum, F Veffinga- 
Schootstra en P. van Rest 

Doe!: In het onderzoek staan de 
bevoegdheden tot staande houden, 
aanhouden, inbeslagneming, 
huiszoeking en het betreden van 
plaatsen centraal. Daamaast worth 
aandacht geschonken aan het klacht-
recht tegen de inbeslagneming en de 
bewarings- c.o. vemietigingsvoor-
schtiften, alsmede aan de ml van de 
rechter-commissads. Bovendien 
worth aandacht geschonken aan 
klachten tegen pohe-optreden. 
Einddatum: Eind 1995. 
Pubificatievonn:Artikelen. 

167 
Efficient° strafrechtspleging 
A den Hartog, Al Harteveld, M. 
Lamdris-Tebbenhof Rijnenberg 

Doe!: Onderzoek near verschillende 
aspecten van de stroomlijning van 
ons strafprocesrecht waaraan de 
laatste jaren door de wetgever 
zoveel waarde wordt gehecht 
Onstelling commissie Moons). 
Under andere onderzoek near 
gerechtelijke mededelingen in straf-
zaken, snelrecht 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen, disser-
tatie. 

166 
Intemationaal 
strafrecht/EVRM 
WE van Helium, AE Harteveld, 
B.F Keulen, HG.M Krabbe en A 
den Hartog 

Doe!: Onderzoek naar de invloed 
van het EVRM op het strafproces-
recht en het uitlevetingsrecht mede 
in rechtsvergelijkend perspectief. 
Einddatum: 1996. 
Pub/ikatievomvArtikelen. 

169 
De tenuitvoerlegging van de 
vriffieidsstraf 
W van Hattum en P. van Rest 

Doe!: Onderzoek near executiemo-
dalitieiten en de positie van 
bijzondere groepen gedetineerden 
als buitenlanders. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: TOdschliftartikel, 
book, annotaties. 
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170 
Algemene leerstukkenmate-
rieel strafrecht 
OH de Jong, HG.M Krabbe en 
AE Harteveld 

Doe!: Onderzoek naar bij voorbeeld 
deelneming en daderschap, 
overgangsrecht samenloop. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievonn: Affikel(en) en 
boeken. 

171 
Rechtsmiddelen 
D.H. de Jong, H.G.M. Krabbe, G. 
Knigge, J.L van der Neut en AE 
Harteveld 

Doe!: Het onderzoek bestaat uit een 
algemeen deel: eon systematische 
beschrijving van de groep rechts-
middelen, en een bijzonder deel: 
nader onderzoek van enkele aizon-
dedijke rechtsmiddelen. In het 
bijzonder deel wordt speciale 
aandacht besteed aan het verzet 
het beroep in cassatie en wel met 
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name aan het cassatieberoep van 
het O.M. en de bijzondere rechtspo-
sitie van de verdachte in deze fase 
van het strafproces. Verder wordt 
speciale aandacht besteed aan 
enkele rechtsmiddelen die in de 
fase van het voorbereidend 
onderzoek kunnen worden 
aangewend, met name aan het 
beklag over het niet (verder) 
vervolgd worden van een bepaald 
persoon en het bezwaarschrift 
tegen de dagvaarding. Tevens 
worden rechtsmiddelen tegen 
beschikkingen belicht 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Artikelen, disser-
tatie, boek. 

172 
Beslissings- en motiverings-
voorschriften 
G. Knigge, D.H. de Jong en A.E 
Harteveld 

Doe!: Onderzoek naar met name de 
art. 348/350 en 358/359 Wetboek 
van Strafvordering. Het betreft de 
centrale artikelen van ons strafpro-
cesrecht waarin is vastgelegd welke 
beslissingen en motiveringen de 
strafrechter in het vonnis op 
grondslag van de telastelegging, 
achtereenvolgens moet bezien. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen. 

173 
Actuele strafrechtelijke 
ontwikkelingen 
H.G.M. Krabbe en AE Harteveld 

Doe!: Het onderzoek is tweeledig. In 
de eerste plaats worden rechterlijke 
uitspraken door middel van 
annotaties becommentarieerd. In de 
tweede pleats worden regelmatig 
belangrijke ontwikkelingen in 
wetgeving en rechtspraak becom-
mentarieerd. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Annotaties en 
artikelen. 
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174 
Bijzondere delicten/bijzondere 
strafwetgeving 
IL van der Neut G. Knigge, 
H.G.M Krabbe, W Wedzinga 
(promotie 1992), A.E Harteveld, 
B.F. Keulen, F Vellinga-Schootstra, 
MM. Beije (tijdelijk) en F 
Janssens (promotie 1994) 

Doe!: Onderzoek naar een aantal 
(groepen) bijzondere delicten in en 
buiten het wetboek van strafvor-
dering, met speciale aandacht voor 
actuele ontwikkelingen met 
betrekking tot deze (groepen) 
delicten. Het onderzoek richt zich 
met name op de vuurwapenwet-
geving, de toepassing van de 
opiumwet, de zedelijkheidswet-
geving, discriminatie en belediging, 
euthanasie en zelfdoding, valsheid 
in geschrifte, computer-criminaliteit 
verkeerswetgeving, bankbreuk, 
bijstandsfraude, openlijke geweld-
pleging, wegen verkeerswetgeving. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Boek(en), artikelen, 
dissertaties. 

175 
De raadkamerprocedure in 
strafzaken 
mr. J.G. Postma 

Promotor: prof. mr. D.H. de Jong. 
Doe!: Centraal in het onderzoek staat 
de vraag of het mogelijk is in de 
regeling van de raadkamerprocedure 
meer structuur aan te brengen, m.n. 
door het 'algemeen dee!' van deze 
procedure in het WvSv uit te breiden. 
Behandeld wordt de vraag welke 
algemene eisen heden ten dage 
mogen worden gesteld aan de 
raadkamerprocedure. Het onderzoek 
past in het thema omdat de aan de 
raadkamerprocedure te stellen eisen 
met name afhankelijk zijn van de 
functie die de raadkamer inneemt in 
de strafrechtspleging. 
Einddatum:September 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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1713 
Strafbaamtelling van voorbe-
reidingshandelingen 
mr P. Smith 

Promotor: prof. mr. D.H. de Jong. 
Doe!: Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar wetgeving, jurisprudentie en 
doctrine op het terrein van de 
voorbereidingsdelicten. 
Einddatum: Juli 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksunivemiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

Lopend onderzoek 

177 
Achtergronden van crimina-
liteit op macroniveau 
prof dr. LAM. van Dirk en 
medewerkers Criminologisch 
instituut 

Samenwerkingsverband: dr. P. 
Mayhew, Research and Planning 
Unit, Home Office; Max Planck 
Institut, Freiburg; UNICRI. 
Doe!: Toetsing van de theorie dat 
criminaliteit enerzijds voortkomt uit 
gelegenheidsstructuren en ander-
zijds uit het niveau van de formele 
en informele sociale connote. 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 bevolkings-
dichtheid. Analyses zullen worden 
venicht op landelijk en regionaal 
niveau. 
Opzet In 1989 zijn in ongeveer 17 

landen met een gestandaardiseerde 
stachtofferenquete gegevens 
verzameld over onder andere het 
niveau en de achtergronden van de 
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cdminaliteit. In 1992 is de enquete 
in 12 landen opnieuw uitgevoerd en 
in ongeveer 19 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 gegevensbe-
standen (bij voorbeeld 
Eurobarometer). 
Einddatum: 1998. 
Publikatievomr Boeken, tijdschrift-
artikelen en congrespapers. 

178 
Het effect van controle en 
toezicht op het vomicomen 
van lichtere vonrnen van crimi-
naliteit 
dr. A. Hauber, mr. LI. Hofstta, ths 
LG Toomvliet 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 crimina-
Reit (inclusief ovenredingen) in 
toenemende mate in handen gelegd 
van toezichthouders zonder 
(volledige) opspodngsbevoegdheid, 
zoals controleurs bij het openbaar 
vervoer, stadswachten annex 
politie-assistenten en particuliere 
beveiligingsbeambten in winkel-
centre ed. De zekerheid en de 
kwaliteit van de op norrnafwijkend 
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 cm nieuw onderzoek te doen 
near de effectiviteit van de recht-
handhaving (vgl. Sherman, 1983). 
Hierbij zal dan [evens aandacht 
kunnen warden besteed aan de 
vraag naar de acceptatie van 



Unhiersitelten 

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 handhavingsmoda-
Reit, dat wil zeggen van het soon 
toezichthouders/controleurs dat 
wordt ingezet, op de kwaliteit en 
effectiviteit van de rechts-
handhaving bij lichtere vormen van 
criminaliteit? Met welke mix van 
handhavingsmodaliteiten en bij 
welk niveau van afgestemde 
inspanningen kunnen nader te 
kiezen lichtere vormen van crimina-
liteit tot een aanvaardbaar niveau 
worden teruggedrongen? Wat is het 
korte- en langere termijneffect? 
Opzet Het onderzoek bestaat uit 
een vergelijkend observatie-
onderzoek naar de interacties 
tussen genoemde toezichthouders 
en justitiabelen en uit veldexperi-
menten naar de preventieve 
effecten van extra handhavingsin-
spanningen binnen het kader van 
bestaande handhavingsarrange-
menten. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

179 
Psychologische factoren in 
verband met afwijkend gedrag 
van jongeren 
dr. AR Hauber en drs. LG. 
Toornvliet 

Opzet Het doel van dit project 
waarvan het accent ligt op 
empirisch onderzoek in wissel-
werking met noodzakelijk literatuur-
onderzoek, is een overzicht te 
maken van recente ontwikkelingen 
in de psychologie die van belang 
zijn voor de verklaring van afwijkend 
gedrag van jongeren. Tevens zal 
worden ingegaan op de bezwaren 
die vanuit de sociologisch georien- 
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teerde gedragswetenschappen zijn 
geuit tegen psychologische verkla-
ringen van ongewenst gedrag. Ten 
slotte zal ook aandacht worden 
geschonken aan implicaties die 
psychologische bevindingen 
hebben voor bepaalde strafrechte- 
lijke opvattingen en uitgangspunten. 
Twee groepen theodeen zullen in dit 
kader bijzondere aandacht krijgen: 
de leertheorieen en de persoonlijk-
heidstheorieen. 

180 
Achtergronden van spijbel-
gedrag 
dr. AR Hauber en drs. LG. 
Toomvliet 

Samenwerkingsverband: Dienst 
Onderwijs Gemeente Den Haag; 
Riagg Zuidhage, Den Haag. 
Opzet: Er bestaan tal van aanwij-
zingen dat het spijbelgedrag 
toeneemt en de hoogte bereikt die 
de schoolleiding soms emstig 
bezorgd maakt In vele studies 
wordt spijbelen in verband gebracht 
met ander ongewenst gedrag. In de 
VS. is dat een directie relatie: 
spijbelen behoort daar tot den van 
de zogenaamde status-offenses, de 
jongere wordt persoonlijk verant-
woordelijk gesteld voor dat gedrag. 
Hoewel in ons strafrechtssysteem 
de verantwoordelijkheid voor 
spijbelen bij de ouders of verzorgers 
wordt gelegd, wordt er een indirecte 
relatie tussen spijbelen en ander 
ongewenst gedrag verondersteld, in 
die zin dat de niet-doelgerichte 
aanwezigheid op straat tijdens 
schooluren als het ware uitnodigt 
tot het plegen van gedrag dat door 
de samenleving niet wordt getole-
reerd. Tevens lijkt het niet onwaar-
schijnlijk dat jongeren die regel-
matig spijbelen soortgelijke 
persoonlijkheidstrekken vertonen 
als overtreders van strafrechtelijke 
normen; beide categorieen zijn bij 
voorbeeld bereid risico's te nemen. 
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Het onderzoek richt zich op de 
volgende vragen: De actuete hoogte 
van het schoolverzuim (dit wordt 
bepaald aan de hand van onderzoek 
bi) scholen, zowel bij leedingen als 
docenten); de persoonlijkheidsach-
tergronden - inclusief daderschap 
en slachtofferschap - van spijbe-
laars in relatie tot de niet-spijbelaars 
(notoire spijbelaars worden 
gedetecteerd via de Riagg's in Den 
Haag en de schooldirecties). 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen. 

181 
Maatschappelijk draagvlak en 
effecten stadswachten 
dr. AR Hauber, dm. LG. 
Toomvlie4 d,a J.G.A Zandbergen 
en mr. Li. Holstra 

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 
belangr6Isste doelstellingen van de 
stadswacht-projecten aan de orde, 
namelijk het crefiren van werkge-
legenheid voor langdurig werklozen. 
Tevens wordt gevraagd near de 
bijdrage van de stadswachten ten 
aanzien van het terugdringen van de 
ovedast. Daamaast vindt een meta-
evaluatie pleats aan de hand van 
reeds gefivalueerde stadswachtpro- 
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jecten. 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 stads-
wachten. De gebruikte criteria in dit 
verband zijn of men op de hoogte is 
van het bestaan van stadswachten, 
of men hen regelmatig tegenkomt 
en of men zich door het optreden 
van deze functionarissen veiliger 
voelt. Ten slotte worth in zeven 
gemeenten een analyse gemaakt 
van de verschillende organisatie-
structuren waarin stadswachten zijn 
ingebed en van hun ambtscon-
structies. Een van de centrale vragen 
is: Leiden verschillen in organisatie-
structuur tot aantoonbare discre-
panties in het maatschappelijk 
draagvlak? Met name moet hier 
worden gedacht aan de structuur 
waarbij stadswachten onder de 
politie ressorteren en die waarbij zij 
in een afzondedijke organisatie zijn 
ondergebracht 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport en artikelen. 

182 
• Controle op zwartrgden 

dr. AR Hatter, drs. La 
roomy/let en dm. J.G.A 
Zandbergen 

Doe/: In dit onderzoek gaat het er 
om door middel van observaties een 
objectief beeld te kdjgen van de 
werkwijze van controlebeambten in 
het openbaar vervoer in Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam. Met 
betrekking tot dit onderzoek zijn 
dde deelaspecten te onderscheiden: 
inventarisatie van het beleid ten 
aanzien van de inzet van contro-
leurs; beschrijving van de activi-
teiten van de controleurs; 
beschrijving van de interactie tussen 
de controleurs en de passagiers. 
Einddatum: 1995. 
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183 
Criminaliteit in en rond 
openbaar vervoer-situaties in 
internationaal perspectief 
dr. AR Hauber, drs. LG. 
Toomvliet 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 grijs-
rijden 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. Daamaast 
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: 1995. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

184 
Slachtofferhulp zonder 
omwegen 
dr. AR Hauber en drs. A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Gemeen-
tepolitie van 's-Gravenhage. 
Doe!: Evaluatie experiment van 
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nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp bij de Haagse 
politie. 
Probleemstelling: Toetsing van de 
hypothesen dat door deze nieuwe 
werkwijze de samenwerking tussen 
politic 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. inter-
views, obseniaties en attitudetesten. 
Einddatum: 1994. 
Publikatievorm: Eindrapport 
(verschenen), artikel in Justitiele 
verkenningen (verschenen), artikel 
in internationaal tijdschrift. 

185 
Treinreizigers en onveiligheid 
dr. A.R. Hauber, di a J.G.A. 
Zandbergen en drs. LG. Toomvliet 

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 Hol 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 
mogelijke oorzaken zoals de aanwe-
zigheid van politic, 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 manifes-
teren. De resultaten dienen om het 
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de N.S. mogelijk to maken gedcht 
verbeteringen aan to brengen in en 
condom de betreffende stations. 
Verslaglegging heeft inmiddels in 
dde afzonderlfike rapporten plaats-
gevonden. Het is aannemelijk dat in 
1995 een nieuwe opdracht zal 
worden ontvangen om de sociale 
veiligheid van CS. Rotterdam on 
'directe omgeving to ondeaoeken. 
Hierbij wordt tevens het effect van 
genomen maatregelen met 
betrekking tot verbetedng van de 
sociale veiligheid geevalueerd. Het 
onderzoek blijft in dit geval niet 
beperkt tot treinreizigers, maar 
strekt zich ook uit tot andere 
groeperingen in en rond het station 
Rotterdam CS. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

188 
Herschikking van het 
geweldsmonopolie; legiti-
miteit en effectiviteit van 
stadswachten, pordie-surveil-
lanten en enders vormen van 
functioneel toezicht 
mr. U. Hofstra 

Promoter: prof. dr. J.J.M. van Dijk 
Samenwerkingsverband: prof. P. 
Wiles, prof. J. Shapland (UnNersiteit 
van Sheffield); prof. Albrecht 
(Universiteit van Dresden). 
Doel: In verschillende landen van 
Europa wordt sinds enige tijd 
gefixperimenteerd met alledei 
nieuwe vormen van functioneel 
toezicht Er is eon explosieve groei 
to constateren in het aantal stads-
wachten, politiesurveillanten en 
parficuliere beveiligers. Hoe is de 
juridische basis van de nieuwe 
toezichthouders geregeld 
(legaliteit)? Waaraan ontlenen de 
nieuwe functionarissen hun 
bestaansrecht (legitimiteit)? Welke 
taken on bevoegdheden hebben 
stadswachten. beveiligers enz. Hoe 
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effectief zijn doze toezichthouders? 
Hoe verhoudt de rechtsbescherrning 
van de burger zich tot het verhogen 
on intensiveren van het toezicht? 
Opzet Literatuuronderzoelt 
empirisch onderzoek, secundaire 
analyse. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievornk Dissertatie en 
artikelen. 

187 
Race, ethnicity and criminal 
justice; an international 
perspective 
dr. J. Junger-Tas 

Samenwerkingsverband: prof. M. 
Tonry, University of Minnesota (VS) 
on prof. R. Hood, Oxford University. 
Doe!: Het venichten van onderzoek 
in enige geselecteerde landen near 
verschillen in omvang on aani van 
criminaliteit en slachtofferschap 
tussen etnische groepen; verschillen 
in strafrechtelilke behandeling; de 
oorzaken van eventuele verschillen 
op daze terreinen. 
Opzet Het project loopt in twee 
fasen. De eerste fase die in juni 
1994 van start ging, bestaat uit eon 
inventadsatie van de stand van 
zaken in de deelnemende landen (9 
in totaal. waarvan zes Europese 
landen en Canada, Australie on de 
VS). Doze papers worden dit jaar 
gepubliceerd in het Amerikaanse 
vaktfidschrift Crime and justice. Eon 
samenvattend rapport van prof. M. 
Tonry wordt binnenkort toege-
zonden aan de financiers van (de 
eerste fase van) het project De 
tweede fase zal bestaan uit eon 
internationaal vergefijkend 
onderzoek near de integratie, crimi-
naliteit en strafrechtelijke reactie bij 
minderheidsgroepen. 
Einddatum: 1998. 
Pubfikatievorm: Papers en tijdschrift-
artikelen. 
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188 
Aspecten van voorwaardelijke 
straffen 
mr dr. H.I. Sage!-Grande m.m.v. 
van Kesteren 

Doe!: Onderzoek naar de wettelijke 
regeling en praktische toepassing 
van voorwaardelijke straffen in 
vergelijking met verschillende 
Europese landen en Oostaziatische 
staten met het doel tot een effec-
tieveretoepassing van voorwaarde-
lijke straffen bij te dragen, die een 
verdere beperking van de vrijheids-
straf mogelijk maken. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
rechtsvergelijkend onderzoek naar 
verbanden sancties-cultuur, samen-
leving, economische en politieke 
situaties. Onderzoek naar de 
frequentie en achtergronden van 
recidive en het slagen van 
voorwaardelijke veroordelingen 
onder toepassing van bijgewerkte 
codelijsten van Stockel m.b.t de 
jaren 1950, 1970, 1980, 1985 en 
1990 bij de rechtbanken Den Bosch, 
Den Haag en Leeuwarden. 
Einddatum: Voorlopig doorlopend. 
Publikatievorm:Artikelen, waarvan 
vier reeds werden gepubliceerd, en 
doctoraalscripties. 

189 
Evaluatie van de 'pestmap' 
drs. LG. Toomvlie4 dr. AR 
Hauber, drs. P.C. Plaizier en drs. 
J.G.A. Zandbergen 

Doe!: In 1991 werd door de Riagg's 
Zuidhage en Noordhage een 
zogenaamde pestmap ontwikkeld. 
Deze geeft een reeks pedagogische 
adviezen bestemd voor leerkrachten 
in het basisonderwijs om de 
pestcultuur onder leerlingen te 
bestrijden. Het evaluatie-onderzoek 
zal primair gericht zijn op de vraag: 
Voldoet de pestmap voor het basis-
onderwijs in die zin dat het pesten 
wordt verminderd? Meer specifiek 
zal onder meer worden ingegaan op 
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de volgende vragen: Welke maatre-
gelen 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 onhandigheid, 
negatief zelfbeeld, bravourgedrag, 
spijbelen en kleine criminaliteit. 
Einddatum: 1995. 

190 
Sociale veiligheid station 
Amsterdam CS 
drs. LG. Toornvlie& dr. AR. 
Hauber en drs. J.G.A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband: 
Spoorwegpolitie Amsterdam C.S. 
Doe!: Onder het motto 'Beter Staat 
Centraal' hebben de Nederlandse 
Spoorwegen in de afgelopen jaren 
een groot aantal gentegreerde 
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 veilig-
heidsgevoelens van reizigers, NS-
personeel en mensen die in het CS 
hun werk verrichten. 
Opzet: Gedurende vier achtereen-
volgende jaren (1989 t/m 1991) 
werd in samenwerking met de 
Spoorwegpolitie onderzoek verricht 
naar de sociale veiligheid van het 
Centraal Station in Amsterdam. Het 
onderzoek kan warden gezien als 
een evaluatie van de maatregelen 
die werden en worden genomen om 
de veiligheid van het CS te verbe-
teren. In vier rapporten werden de 
resultaten van de metingen 
neergelegd. In 1992 werd een 
follow-up verricht en in 1994 is 
opnieuw een meting uitgevoerd om 
de veiligheidsgevoelens van 
treinreizigers, die het CS bezoeken, 
vast te stellen. Op die wijze kan 
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warden nagegaan in hoeverre eon 
aantal nieuw genomen maatregelen 
effect hebben en in hoeverre publi-
citeit Lay. sociale veiligheid (mede) 
leidt tot opinieverandedng. 
Einddatum: 1995. 
Publiicatievorm:Rapponen, waatvan 
er inmiddels vijf zijn uitgebracht en 
artikelen. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling straf- en strafproces-
recht 

Afgesloten onderzoek 

191 
Organisatie, functie en 
bevoegdhaden van politic in 
Nederland; juridische 
beschotnvingen over ha 
politiestelsel en het politiebe-
drid in historisch perspectief 
dr. J.LM. Book 

Arnhem, Gouda Quint. 1995 (diss.) 
Zie JV7, 1994, nr. 199 

192 
De naam van het left; over de 
kwalificatMbeslissing in stra-
zaken 
dr CM. Pelser 

Amhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 208 

Lopend onderzoek 

193 
De vrijheidsstraf als ultimum 
remedium 
ml, K Boonen 

Doer: Het onderzoek richt zich op de 
vraag naar de betekenis van het 
ukimum remedium 
(-beano) ter zake van de vdjheids-
strat Waarom moot de vrijheidsstraf 
zo mm mogelijk warden toegepast 
en uitsluitend als ultieme remedie 
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functioneren? In het kader van de 
vraag hoe ultiem de remedie van de 
vdjheidsstraf meet zijn, staat in het 
onderzoek centraal de ontwikkeling 
van criteria ter afbakening van de 
vrijheidsstraf als ultimum remedium, 
alsmede de (ontwikkeling van) 
instrumenten em de ultimum 
remedium-gedachte nader vorm en 
inhoud te geven. En wat zijn de 
consequenties van die criteria voor 
het gevangeniswezen bij de tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstrat? 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikel(en) en book 
(essay). 

194 
Strafbaarstelling van en beleid 
aangaande exploitatie van 
prostitutie 
my. K Boonen 

Promotor: prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe!: In dit crimineel-politeke 
onderzoek staan twee vragen 
centraal. De eerste vraag is waarom 
en tot welke van de aan (exploitatie 
van) prostitutie verbonden aspecten 
de bemoeienis van de (rijks- en 
gemeentelijke) overheid zich kan 
dan wel zou moeten uitstrekken. De 
constaterIng dal prostitutie een 
maatschappelijk gegeven is, is het 
uitgangspunt van de tweede vraag: 
kan, en zo ja op welke wijze, de 
prostitutie in goede banen warden 
geleid? Aandacht wordt 
geschonken aan de strafbejegening, 
de strafwaardigheid en de delicts-
omschrijving van exploitatie van 
prostitutie, hetgeen uitmondt in een 
(voorstel tot eon) strafbepaling. 
Opzet: Literatuur- on jurisprudentie-
onderzoelc 
Publikatievorm:Dissertatie. 
Einddatum: 1996. 



Unhiersitelten 

195 
Intemationaal materieel straf- 
recht; vestiging, uitbreiding en 
inpericing van strafbaarheid 
door intemationale regels 
mr. F.A. Egter van Wissekerke 

Promotor: prof. dr. D. Schaffmeister. 
Doe!: Onderzoek naar de betekenis 
van uiteenlopende intemationale 
regels (met inbegrip van EG-
regelgeving) voor de strafbaarheid 
van feit en dader in Nederland. 
Zowel de rechtstreekse werking van 
deze regels (internationale delicten) 
als de uitbreidende of inperkende 
werking van deze regels binnen het 
nationale strafrecht vomit voorwerp 
van onderzoek, alsmede de 
eventuele implementatie in 
Nederland door transformatie of 
incorporatie. 
Opzet: Literatuur-, wetgevings- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. Eerder is 
op dit terrein verschenen: mr. F.A. 
Egter van Wissekerke, De imple-
mentatie van het folteringsVerdrag; 
intemationaal versus nationaal straf-
recht, NJB, 1988, nr. 4, pp. 113-117. 

196 
Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid bij rampen met 
dodelijke slachtoffers 
mr. G. Grootscholten 

Samenwerkingsverband: 
Rijksuniversiteit Leiden, Strafrecht 
en Bestuurskunde. J.F. Nijboer. 
Doe!: Nagaan in hoeverre nieuwe 
sociaal wetenschappelijke inzichten 
inzake oorzaken van rampen 
dienstbaar kunnen worden gemaakt 
aan de strafrechtelijke theorie en 
praktijk, met name wat betreft het 
misdrijf 'dood door schuld'. 
Opzet Literatuurstudie, case-studies. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm:Monografie. 

198 
De positie van de deskundige 
in het strafproces, rechtsver-
gelijkend bezien 
P.J.0 van Kampen,  

Promotores: prof. AC. it Hart en dr. 
J.F. Nijboer. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievomr Dissertatie. 
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197 
Evaluatie Wet 
Getuigenbeschenning 
mr. A.M. van Hoorn, dr. J.F. Nijboer 
(supervisor) en drs. LG. Toomvliet 

Samenwerkingsverband: 
Rijksuniversiteit Leiden, Strafrecht 
en criminologie en het ministerie 
van Justitie (CDWO). 
Doe!: Inzicht verkrijgen in de 
praktische toepassing van de wet. 
Methoden: Dossieronderzoek, 
enquOte, interviews met sleutelfi-
guren. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievomr Monografie. Het 
onderzoek wordt gefinancierd door 
de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

199 
De administratieve afhanke-
lijkheid van het milieustraf-
recht 

Koopmans 
Promotor: prof. dr. D. Schaffmeister, 
dr. M. Faure (dagelijkse 
begeleiding). 
Doe!: Het onderzoek concentreert 
zich op de gevolgen van de afhan-
kelijkheid van de strafbaarheid van 
milieuverontreiniging, van adminis-
tratiefrechtelijke voorschriften, zoals 
vergunningen. Nagegaan zal 
worden wat de rechtvaardigende 
werking van een vergunning is en in 
hoeverre de strafrechter (zoals de 
civiele rechter) gebonden is aan de 
administratiefrechtelijke beschikking 
of deze autonoom mag toetsen. 
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Opzet Vanuit de rechtsgoederenbe-
schermende functie van het straf-
recht zal onderzocht worden in 
hoeverre deze een grondslag kan 
bieden voor eon rechtstreelcse 
bescherming (d.w.z. los van het 
administratief recht) van ecolo-
gische rechtsgoederen. Het 
onderzoek zal rechtsvergelijkend en 
strafrechtsdogmatisch warden 
opgebouwd, maar oak intradisci-
plinair, dear de in het civiele recht 
en het bestuursrecht aangegeven 
oplossingen voor de besproken 
problemen op hun strafrechtelijke 
haalbaarheid zullen warden 
getoetst. 
Einddatum:Eind 1995. 
Pubfikatievorm: Dissertatie. 

200 
Rechtspositie van psychia-
trische pationten, van 
psychisch gestoorde delin-
quenten en van verstandelijk 
gehandicapten 
mr. I Krul-Steketee 

Doe!: Onderzoek naar met name 
nieuwe wetten, en wetgevingspro-
jecten waarbij de rechtspositie van 
geestelijk gestoorden/verstandelijk 
gehandicapten is betrokken, zowel 
op strafrechtelijk gebied als op het 
terrein van het patientenrecht. 
°wet: Literatuur- en wetgevingson-
derzoek. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Pubfikatievorm:Artikeleb lezingen 
en advisering aan 
wetgevings(advies)instanties. 

201 
Kemproblemen in de toren-
sische psychiatrie 
prof dr. AM.H. van Leeuwen 

Doe!: Onderzoek naar en specifi-
cuing van het verschil tussen toere-
keningsvatbaarheid en toerekenen 
en de afgrenzing van deze 
begrippen naar andere strafrechte-
Bike begrippen. Nadere uitwerking 
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en omschrijving van het in de wet 
genoemde criterium van 
'gebrekkige ontwikkeling of zieke-
lijke stoomis van de geestver-
mogens'; de relevantie van de 
forensisch psychiatrische 
diagnostiek en 
behandeling/begeleiding voor straf-
rechtelijke interventies. Onderzoek 
naar de consequenties van de 
actuele ontwikkedngen in de toren-
sisch-psychiatrisch relevante 
wetgeving. 
Opzet Voornamelijk empidsch. 
Einddatum: Doodopend onderzoek. 
Pubfikatievorm: Artikelen en 
lezingen. 

202 
Strafrechtelijk bewijsrecht, 
I.h.b. forensische expertise 
dr. IF Nijboer 

Samenwerkingsverband: 
NIAS/Wassenaar, INREP, Leiden. 
Doe!: Publikaties rond 'current 
topics on forensic expertise and 
expert evidence'. 
Opzet Literatuuronderzoek; voort-
zetting eerdere publikaties. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievonn: Bundels, monogra-
fieen. 

203 
De rechtspersoon in het straf-
proces 
ml. AL& van Strien 

Promotor (m): prof. mr. &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 natuudijke 
personen geschreven. Dient het 
strafproces voor natuudijke 
personen onverkort op rechtsper-
sonen te warden toegepast, of 
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brengt de aard van de rechts-
persoon een eigen strafprocesrecht 
met zich mee? Onder meer komt de 
positie van de vertegenwoordiger 
van de rechtspersoon aan bad. 
Verder wordt oak ingegaan op de 
vervolging en berechting van de 
opdracht- of leidinggever. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Eind 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

204 
Culpa in cause 
mr. LT Wemes 

Promotor (eva prof. mr. A.C. 
't Hart. 
Doel:Een studie naar de betekenis 
van de eigen schuld bij beroepen op 
straffeloosheid, waarbij onder meer 
zal warden ingegaan op de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid voor 
delicten 'onder invloed' begaan. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Onbepaald. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

205 
Cultural defense en straf-
rechtspleging 
mr. H.C. Wiersinga 

Promotor: prof. mr. A.C. 't Hart. 
Probleemstelling: Welke rol speelt 
de factor 'cultuur bij de berechting 
van niet-Westerse verdachten? Het 
onderzoek zal warden toegespitst 
op de positie van de 'cultuurspe-
cialisf als deskundige in strafzaken. 
Opzet: Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek (dossiers). 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep strafrecht/crimino-
log ie 

Afgesloten onderzoek 

206 
De buitengerechtelijke 
afdoening van strafbare feiten 
door het Openbaar Ministerie 
dr. G.J.M van den Biggelaar 

Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 213 

207 
Het onmiddellijkheidsbeginsel 
in het Nederlandse straf-
proces 
mr. dr. D.M.H.R. Gard 

Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 214 

208 
Strafwer1c over de verhouding 
tussen gedetineerden en 
Justitie 
mr. G. de Jonge 

Breda, Papieren Tijger, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 217 

Lopend onderzoek 
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209 
Rechtsbescherming onder 
druk 
LLM., WA Bell 

Promotor: prof. dr. LIL.M., M.G. Faure 
en prof. mr. Th.A. de Roos. 
Doe!: Een onderzoek dat beoogt 
inzicht te verwerven in recente 
ontwikkelingen op het gebied van 
het strafprocesrecht in Amerika en 
Nederland, met name in de fase van 
het voorbereidend onderzoek in 
strafzaken. 
Opzet: Literatuurstudie. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievonn: Dissertatie. 
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210 
Wow, en strafrecht 
mr D.M.H.R. Gaye, mt. R. 
Haveman, mr. K Lannemann, 
mr. I Serrarenk mr. M.W. 
Wolleswinkel en ml. J. 
WOretshofer 

Samenwerlcingsverband: Vakgraep 
strafrecht van de Open Universiteit 
en de projectgroep Vrouw en recht 
van de Rijksuniversiteit Limburg. 
Doe' .  Centraal staat de vraag welke 
rol 'de vrouw' speelt in het straf-
recht. Vrouwen komen met het 
strafrecht in aanraking zowel als 
slachtoffer als als dader van 
strafbare feiten. Deze rollen hjken 
tegengesteld. Bij nader inzien 
warden daders en slachtoffers met 
vergelijkbare problemen geconfron-
teerd. Pregnant blijkt dit in elk geval 
bij het battered woman syndrom en 
bij prostitutie. waar beide rollen am 
voorrang lijken te strijden. In de 
loop der jaren is over de rol van 
vrouwen in het strafrecht inmiddels 
het een en ander gepubficeerd. 
Doe van dit project is een (redelijk) 
compleet en samenhangend 
overzicht te geven van het onder-
zoeksgebied vrouw en strafrecht, in 
de vorm als dader: specifieke 
delicten, prostitutie, battered woman 
syndrom, strafuitsluitingsgronden en 
straftoemeting, detentie en hulpver-
!ening; en de vrouw als slachtoffer 
zedendelicten, vrouwenhandel, 
prostitutie, vow- en hoofdonderzoek 
(getuige), vervolgingsbeleid. 
Einddatum:Doodopend project. 
Publikatievorm: Anikelen, boek. 

211 
Mouton van ambtelijke 
corruptie 
dr. G.AAJ. van den Newel 

Samenwerkingsverband: 
Interuniversitaire onderzoeksgroep. 
Doel:Vergelijkend onderzoek near 
aard en effecten van corruptie in 
ontwikkelde en onderontwikkelde 
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landen. Fen van de doelstellingen is 
een toetsing van de reintegratim 
shaming-theory van J. Braithwaite. 
Opzet Literatuurstudie, dossier-
analyse en interviews. 
Einddatum: Onbepaald. 
Publikatievorm: Artikelen. Reeds 
gepubliceerd: G. van den Heuvel, 
Gepolitiseerde bureaucratle en 
corruptie; Nigeria en IndonesiE, In: F. 
Bruinsma es. (red.), Precaire 
waardert Liber amicorum vow 
AAG. Peters Amhem, Gouda 
Quint, 1994, pp. 293-313. 

212 
De controle op ondememings-
gedrag en het ontstaan van 
collusie-fenomenen daarbij 
di. G.AAJ. van den Heuvel 

Samenwerkingwerband: 
Interuniversitaire onderzoeksgroep 
Organisatiecriminaliteit. 
Doe!: Op basis van dossier-analyses 
en literatuurstudie komen tot een 
theorie over het ontstaan van 
collusie els vorm van 'corporate 

Opzet Dossier-analyse en 
literatuurstudie. 
Einddatum: Onbepaald. 
Publikatievorm: Naar aanleiding van 
dit onderzoekzijn reeds verschenen: 
GAAJ. 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, 
1992; G.AAJ. van den Heuvel, 
Onderhandelen of straffen; over 
organisatiecrimineteit en overheids-
controle, Arnhem, Gouda Quint, 
1993; G.A.AJ. van den Heuvel, 
Convenanten in de Nederlandse 
overlegeconomik JustitiOle verken-
ningen, nr. 9, 1994, pp. 9-26. 
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213 
Onderzoek van telecommuni-
catie ten behoeve van 
justitiele doeleinden 
mr. J.H. Klifman 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. Mols 
en prof. mr. Th. A. de Roos. 
Doel: Art. 1259 Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de 
bevoegdheid om tijdens het gerech-
telijk vooronderzoek te bepalen dat 
telecommunicatie ten aanzien 
waarvan het vermoeden bestaat dat 
de verdachte eraan deelneemt, door 
een opsporingsambtenaar worden 
afgetapt of opgenomen. Justitieel 
onderzoek van telecommunicatie is 
enkel toegestaan ter zake van een 
reeds gepleegd misdrijf. Doel van 
het onderzoek is het in kaart 
brengen van de strafvorderlijke 
telecommunicatietap. 
Probleemstelling: Welke wettelijke 
en/of in de rechtspraak ontwikkelde 
criteria gelden in Nederland om ten 
behoeve van de strafvordering 
telecommunicatie te kunnen 
aftappen of opnemen; met welke 
waarborgen voor de afgetapte is de 
toepassing van het middel omkleed; 
in hoeverre is de aanwending van 
het middel verenigbaar met de in 
intemationale mensenrechtver-
dragen neergelegde garanties en 
waarborgen. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

214 
V)oorbereidend onderzoek in 
strafzaken 
Leden van de vakgroep strafrecht 
en criminologie o.Lv. prof. mr. 
G.P.M.F. Mols 

Doe!: Het voorbereidend onderzoek 
in strafzaken is het gemeenschap-
pelijk onderzoeksproject van de 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
bedoeld om nader inzicht te 
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verschaffen in de wenselijkheid en 
mogelijkheid van juridisering van 
een belangrijk onderdeel van het 
strafproces. De jurklisering kan voor 
de verdachte en meer in het 
algemeen voor de strafrechts-
pleging nadelige gevolgen hebben. 
Ook daarop concentreren zich de 
onderzoeksactiviteiten. 
Probleemstelling: Het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken is een 
beslissende fase in het strafproces. 
De toename van de mogelijkheid tot 
toepassing van dwangmiddelen en 
de verwachte ontwikkeling naar 
vermindering van de mogelijkheid 
tot controle van tenrninste een deel 
van hetgeen zich in het kader van 
het voorbereidend onderzoek 
afspeelt, werpen vragen op naar 
wenselijkheid en mogelijkheid tot 
juridisering ter versterking van de 
rechtspositie van de verdachte. 
Opzet: Literatuurstudie, empirisch 
onderzoek. 
Publikatievomr Monografie en 
tijdschriftartikelen. 

215 
Getuigen in strafzaken 
prof mr. G.P.M.F. Mols 

Doe!: Het onderzoek naar de plaats 
en functie van getuigen in straf-
zaken. Door middel van (deel)publi-
katies kan voorts de kennis 
betreffende getuigen in strafzaken 
bij de deelnemers aan het straf-
proces worden vergroot. 
Probleemstelling: Kritische 
beschrijving en analyse van de 
wettelijke voorschriften en jurispru-
dentie m.b.L getuigen in strafzaken. 
Opzet: Literatuurstuclie. 
Einddatum: 1995. 
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218 
Resocialisatie; visies van 
gedetineenien en inrichtings-
personeel op de voorbereiding 
van de terugkeer in de semen-
laving 
dm. P.Ph NeJissen 

Promotor prof. ml. G.P.M.F. Mols. 
Doe!: Hoe beoordelen en beleven 
gedetineerden en personeel de 
doelstelling(en) en middelen ten 
behoove van de voorbereiding van 
de terugkeer in de samenleving? 
Doel van het onderzoek is het geven 
van eon beeld van beleving en 
opvattingen inzake resocialisatie en 
het ondeaoeken van verbanden 
tussen enerzijds persoons- en 
organisatie gebonden factoren en 
anderzijds beleving en opvattingen. 
Opzet Enguete. literatuuronderzoek 
en participerende observatie. 
Einddatum: Juni 1996. 
Publikatievonn: Dissertatle. 

217 
Da oplegging en uitvoering 
van reparatoire- en bedrips-
sancties veer milieudelicten, 
in relatie tot rechten van 
derden en de bestuurlijke 
overheid 
mr. JC Oudijk 

Promotor: prof. mr. Th.A. de Roos. 
Doe!: Onderzocht worth op welke 
wijze bij milieudelicten de bijko-
mende straffen en maatregelen uit 
de Wet op de Economische Delicten 
en eventueel daarmee relevante 
gehjkenis vettonende &inches in 
overeenstemming met het bestuurs-
recht, rechten en competenties van 
de bestuudiffre overheid en rechten 
van derden door de strafrechter 
kunnen worden opgelegd. 
Opzet (Rechtsvergelijkend) 
onderzoek van relevante literatuur 
en jurisptudentie in Nedetland. 
Belgie en Duitsland. 
Einddatum: Augustus 1995. 
Publikatievorm:Dissertatie. Mogelijk 

deelpublikatles in de vorm van 
artikelen. 
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218 
Handhaving van het econo-
misch mededingingsrecht in 
Ned erlands en EUMpees 

verband 
my. KMJ. Quaedvlieg 

Promotor: prof. mr. Th.A. de Roos. 
Opzet Rechtsvergelekend 
onderzoek van relevante 
literatuudempitisch onderzoek. 
Einddatum: Januari 1996. 
Pubfikatievonn:Dissertatie. Mogehjk 
deelpublikaties in de vorm van 
artikelen. 

219 
Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van ambtenaren voor 
milieuverontreiniging 
D. Rod 

Promoter: prof. mr. MO. Faure. 
Doe!: Het verdient aanbeveling om 
ambtenaren van milieu-adminis-
traties, danwel deze hesturen zelf, 
strafrechtelijk aansprakelijk to 
houden voor de milieuverontrei-
niging die door hun 
handelen/nalaten wordt geinitieerd 
of bevorderd on zo ja. kan een 
dergelijke aansprakelijkheid 'de 
loge lath' reeds worden gerealiseerd 
en zo niet. welke aanpassingen zijn 
terzake noodzakelijk? 
Opzet Op basis van hteratuuron-
derzoekzal or rechtsvergelijkend 
alsook rechtseconomisch naar de 
grondslagen van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van ambtenaren 
worden gezocht. De landen die 
worden onderzocht zhn vooma-
melijk Nederland. Belgie en 
Duitsland. 
Einddatum:September 1997. 
Pubfikatievorm:Dissertatie. 
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220 
De verantwoordelijkheid van 
en de controle op de politie in 
Engeland en Wales 
mr. C. Royaldcers 

Promotoren: prof. dr. M.E. Punch en 
dr. G.A.A.J. van de Heuvel. 
Probleemstelling: Dit onderzoek wil 
de spanning tussen controleer-
baarheid en onafhankelijkheid van 
de politie in Engeland en Wales 
analyseren in de periode van 1960 
tot heden. 
Opzet Literatuuronderzoek, dossier-
analyse en interviews. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

221 
Verdediging in strafzaken; een 
onderzoek naar de profes-
sionele verantwoordelijkheid 
van de advocaat in het straf-
proces in theorie en praktijk 
mr. T Spron ken 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. Mols 
en prof. mr. Th. A. de Roos. 
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in 
de theoretische achtergronden van 
verdediging in strafzaken en van de 
relatie tussen de rol van de 
advocaat in het strafproces en 
normen van beroepsethiek en 
professionele verantwoordelijkheid 
van de advocaat. 
Probleemstelling: Door welke 
normen wordt de professionele 
verantwoordelijkheid van de 
advocaat in het strafproces bepaald 
en welk verband bestaat er tussen 
deze normen, die de beroepsethiek 
van de advocaat betreffen, en de rol 
van de advocaat in het strafproces. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek (archiefon-
derzoek, dossieronderzoek, inter-
views, participerend onderzoek). 
Onderzoekspopulatie: advocaten. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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222 
Het strafvorderi ijke dwang-
middel inbeslagneming en de 
vrijheid van meningsuiting en 
drukpers (rechtsvergelijkend) 
mr. L Tomesen 

Promotoren: prof. mr. G.P.M.F. Mols 
en prof. mr. Th. van Boven. 
Doe!: Het in kaart brengen van de 
diverse regels en beginselen in 
verschillende Europese landen 
m.b.t. het Sv-dwangmiddel 
inbeslagneming en de vrijheid van 
meningsuiting en drukpers. 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

223 
Algemene normen en 
zorgplichten in het milieu-
strafrecht 
mr IC. Visser 

Promotoren: prof. mr. M.G. Faure en 
prof. mr. Th.A. de Roos. 
Probleemstelling: Kunnen algemene 
normen en zorgplichten in het 
milieustrafrecht de rechtvaardi-
gende werking van de vergunning 
doorbreken en strafrechtelijk directe 
werking genieten? 
Opzet (Rechtsvergelijkend) 
onderzoek van relevante literatuur 
en jurisprudentie in Nederland, 
Groot-Brittannie en Nitsland. 
Einddatum: September 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

224 
Resocialisatie van (ex-) 
gedetineerde vrouwen 
mr. M.W. Wolleswinkel 

Promotor: prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Doe!: Nu er in de detentiesituatie 
van vrouwen steeds rneer differen-
tiatie komt en inrichtingen beleids-
plannen en huishoudelijke regle-
menten ontwerpen die specifiek op 
vrouwen gericht zijn, is een 
juridische onderbouwing van een 
materiele invulling van het gelijk- 
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heidsbeginsel gewenst Daarbij 
wordt niet alleen gedacht aan 
sociaal-economische gebieden 
(work. scholing, inkomen) maar ook 
aan zorgverantwoordelijkheden 
(zwangerschap. opvoeding, zorgac-
tiviteiten). 
Probleemstelling: Het opsporen van 
resocialisatiebevorderende en 
belemmerende factoren. Doze rei-
ken verder dan de detentiesituatie 
zelf. De persoonlijke invulling en 
beleving door vrouwen van de 
detentiesituatie en de eigen 
verwachtingen en houding tax. de 
terugkeer in de maatschappij spelen 
daarbij oak een rol. 
Opzet Historisch overzicht van 
beleidsstukken on regelgeving over 
ervaringen van gedetineerde vrouwen 
in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog. Vergelijking met 
buitenlandse studies. Met name ten 
aanzien van de aspecten zorg en 
opvoeding wordt vervolgens de 
invulfing van family-life on private life 
(art. 8 EVRM lid 1 en 2) voor gedeti-
neerde vrouwen on hun kinderen 
bestudeerd zowel vanuit het positieve 
recht als in het licht van feministische 
rechtstheorieen. Literatuurstudie. 
Elm/datum: 1995. 
Publikatievorm:Dissenatie. 

Open Universiteit Heerlen 
Vakgroep strafrecht 
Lopend onderzoek 

225 
Voorrang in het verkeersrecht 
mr. dra M.P. Bart 

Promotor: prof. mr. J.M. Reijntjes. 
Open Universiteit 
Doe!: Beoogd wordt een oveaicht to 
geven van de verkeerssituaties 
waarin de betrokken verkeersdeel-
nemers warden geconfronteerd met 
de vraag naar de volgorde waarin zij 
mogen doorgaan. De toepasselijke 
verkeersregels die in verdragen en 
weftelijke regelingen zijn neergelegd 
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alsmede de judsprudentie en 
Itteratuur warden besproken. Voorts 
komt het verband tussen voorrang 
en het verkeersrechtelijke vertrou-
wensbeginsel aan de orde. 
Opzet Literatuur- on jurisprudentie-
onderzoelc 
Einddatum: Begin 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

226 
Strathaarstelling van 
vrouwenhandel en e.xploitatie 
van prostitutie 
mr. RI!. Haveman 

Promotor prof. mr. C. Relic. dr. mr . 
MI. Moorings, Willem Pompe 
instituut voor strafrechtsweten-
schappen, RUU. 
Doe/: De discussie over vrouwen-
handel wordt gevoerd in het 
spanningsveld tussen plincipes en 
emoties. Enerzijds gaat het am 
situaties die wat emst betreft 
derrnate tot de verbeelding spreken, 
dat eon pleidooi voor eon intensieve 
strafrechtelijke aanpak verleidelijk 
is. Anderzijds lijkt een strafrechte-
lijke aanpak soms dusdanige 
problemen op to leveren, dat gecon-
cludeerd wordt dat het strafrecht er 
maar beter niet bij gehaald moot 
warden. Doel van dit onderzoek is 
op rationele gronden eon uitspraak 
to kunnen doen over de functle die 
het strafrecht voor vrouwenhandel 
en voor exploitatie kan hebben. Is 
vrouwenhandel een maatschap-
pelijk probleem dat met behulp van 
het strafrecht moot warden 
opgelost? Centraal bij de beant-
woording van doze vraag staan de 
voorwaarden voor strafbaarstelling. 
Deze worden getoetst aan de strat-
baarstelling van vrouwenhandel on 
van exploitatie van prostitutie. 
Opzer Literatuur-, junsprudentie on 
dossieronderzoek. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Artikelen, proef-

schrift. 
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Katholieke Universiteit Nijmegen 
Criminologisch instituut 

Afgesloten onderzoek 

227 
Afstemming van de straftoe-
meting 
prof dr. J.P.S. Fiselier en mr. 
JAW. Lensing 

Trema; tijdschrift voor de rechter-
lijke macht nr. 4, 1995, pp. 105-118 
Zie JV7, 1994, nr. 234 

Lopend onderzoek 

228 
Diefstal 
mr. E Eijnwachter 

Promotoren: Prof. mr. A.J.M. 
Machielse en mr. JAW. Lensing. 
Doel:Juridische analyse van het 
delict 'diefstal' in vergelijking met 
andere vermogensdelicten. 
Opzet: Literatuur- en rechtspraak-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

229 
Van aanhouding tot voorlopige 
hechtenis 
mr. J.G. Groentjes 

Begeleiding prof. mr. G.J.M. 
Corstens, dr. J.P.S. Fiselier en mr. 
JAW. 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 
inverzekerstelling kunnen worden 
toegepast, alsmede naar de rechts-
middelen die verdachte heeft. De 
sociaal-wetenschappelijke 
component betreft onderzoek naar 
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de feitelijke gang van zaken op het 
politiebureau en near de factoren 
waarvan het optreclen van de 
hulpoff icier van justitie afhankelijk 
is. 
Einddatum: Februari 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
onderzoeksrapport. 

230 
Straftoemeting in tweede 
instantie 
Studentassistent 

Begeleiding dr. J.P.S. Fiselier en mr. 
J.A.W. Lensing. 
Doe!: Nagaan hoe de strafvordering 
in tweede instantie zich verhoudt tot 
strafvordering in eerste instantie en 
het vonnis van de rechtbank. 
Einddatum: Voorjaar 1996. 
Publikatievorrn: Onderzoeks-verslag. 

231 
Evaluatie van de Wet 
herziening gerechtelijk 
vooronderzoek 
Onderzoeker: nog niet bekend 

Supervisoren: prof. dr. J.P.S. Fiselier 
en mr. JA.W. Lensing. 
Doe!: Op 1-1-1996 wordt 
waarschijnlijk de Wet herziening 
GVO ingevoerd. Deze zal ingrij-
pende consequenties met zich 
brengen voor de praktijk van het 
voorbereidend onderzoek in straf-
zaken. Het is daarom van groot 
belang de effecten van de wet te 
evalueren. 
Opzet: Literatuuronderzoek en 
veldonderzoek. 
Einddatum: 1996: tussenrapport; 
1997: eindrapport. 
Publikatievolm: Rapporten. 
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Katholieke Universitet( Nijmegen 
Sectie straf- en strafprocesrecht 

Afgesloten ondenoek 

232 
Sanctierecht in de belastingen 
en de socials zekerheid 
dr. J. FL Roording 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994 
Zie JV7. 1994. nr. 242 

Lopend onderzoek 

233 
Ondememing, strafrecht en 
mensenrechten 
A.1.0. 

Promotor: prof. mr. GJ.M. Corstens 
en mr. JAW. Lensing. 
Doer: 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 EG-recht en een 
aantal vreemde rechtsstelsels, 
waaronder dal van de VS. 
Opzet Literatuuronderzoek 
Einddatum: 1999. 
Pubfikatievorm: Dissertatie. 

234 
Strafrechteldke sancties 
mr JP. Barkema, prof mi. G.J.M. 
Corstens en mr. P. C Vegter 

Doer: Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuitvoer-
legging beheersen van de strafrech-
telijke wijheidsbenemende maatre-
gelen, te weten de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht en de terbe-
schikkingsteffing. 
Probleemstelling: In het onderzoek 
komt onder meet de vraag aan de 
orde of de vigerende rechtsregels in 
overeenstemming zijn met de gang 
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van zaken in de praktijk Voorts 
wordt nagegaan hoe de praktijk 
werkt in aangelegenheden 
waatvoor geen geschreven 
rechtsregels gelden. 
Opzet In hoofdzaak literatuurstudie. 
Einddatum:Doodopend. 
Publikatievorm: De onderzoeksresul- ' 
taten worden regelmatig gepubli-. 
ceerd in de vorm van supplementen 
op de losbladige editie Net 
Penitent/air Recht onder redactie 
van prof. mr. J.P. Balkema, prof. mr. 
G.J.M. Corstens en mr. P.C. Vegter 
en uitgegeven door Gouda Quint te 
Arnhem. 

235 
Evaluatie van wetgeving 
inzake de voonvaardelijke 
veroordeling en de vervroegde 
invrijheidstelling 
mr. F.W. Bleichrodt 

Promotoren: prof. mr. G.J.M. 
Corstens en mr. J.P. Balkema (ICUN). 
Doe!: De Wet inzake de heaiening 
van de voorwaardelijke veroordeling 
en de voorwaandelijke invnjheids-
steltng uit 1986 zal worden getoetst 
aan de uitgangspunten, die de 
wetgever in de Memorie van 
Toelichting heeft geformuleerd. 
Tevens zal worden onderzocht in 
hoeverre altematieven voor het 
huidige stelsel aanwezig zijn. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
onderzoek wetsgeschiedenis, inter-
views in praktijk. 
Einddatum: April 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

236 
De dwang van de tenlaste-
legging 
ml. J. Boksem 

Promotor prof. mr. G.J.M. Corstens. 
Doer: Rechtshistorisch en rechtsver-
gelijkend onderzoek naar de gebon-
denheid van de rechter Ban de 
tenlastelegging in strafzaken. Voor-
en nadelen van het grondslagstelsel 



Universitelten 

zullen tegenover elkaar worden 
gezet en eventuele altematieven 
zullen worden onderzocht. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Oktober 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. Het 
onderzoek wordt gefinancierd door 
de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

237 
Dutch criminal law and 
procedure 
prof. mr. G.J.M. Corstens en mr. 
JAW. Lensing 

Doel:Systematische beschrijving 
van het Nederlandse strafrecht en 
strafprocesrecht in het Engels. 
Daarmee wordt beoogd buiten-
lenders op een toegankelijke wijze 
in te leiden in het Nederlandse 
strafrecht en strafprocesrecht. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Deel in Encyclopedia 
of Law. 

238 
Dwangmiddel van de 
inbeslagneming 
mr. RM. Vennix 

Promotor: prof. mr. G.J.M. Corstens 
en mr. J.A.W. Lensing. 
Doe!: Herijking van het dwang-
middel van de inbeslagneming 
(mede) gezien: bevoegdheid tot 
conservatoire inbeslagname (94a 
Sv.) op grond van de Wet tot 
verruiming van mogelijkheden tot 
toepassing van de maatregel van 
ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel; bevoegdheid 
tot vergaren en opnemen van 
gegevens (INet Computercrimina-
keit); onderzoek naar verbetering 
teruggaveregeling. 
Opzet Onderzoek van wetgeving, 
rechtspraak en literatuur. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Lopend onderzeek 
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Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep strafrecht en crimino-
log ie 

239 
Vrijheidsbenemende dwang-
middelen • 
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 het 
noodzakelijk is om tot een funda-
mentele herbezinning te komen op 
de uitgangspunten die aan de 
wettelijke regeling van vrijheidsbe-
nemende dwangmiddelen ten 
grondslag liggen. Hiertoe is een 
inventarisatie gemaakt van de wijze 
waarop de wetgever sinds 1838 met 
spanningen tussen uitgangspunten 
en toepassingspraktijk is omgegaan, 
van de nu geldende regeling en de 
daaraan ten grondslag liggende 
ideeen en uitgangspunten. Op basis 
van de daarmee verworven 
inzichten wordt vervolgens een 
analyse gemaakt van de knelpunten 
die zich nu voordoen in de praktijk 
van de toepassing en het beleid, en 
worden voorstellen gedaan om daar 
met behoud van enkele funda-
mentele uitgangspunten aan 
tegemoet te komen. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievonn: Dissertatie. 

240 
Decriminalisering van actieve 
euthanasie; een exemplarisch 
onderzoek naar de betekenis 
van decriminalisering voor 
abolitionisme en strafrechts-
theorie 
mr.JRBIad 

Promotor: prof. C.J.C.F. Fijnaut. 
Doe!: In dit theoretisch georienteerd 
onderzoek wordt het vraagstuk van 
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de sociale controle op levensbeein-
digend handelen cm sociaal-
medische redenen, behandeld als 
testcase voor de abofitionistische 
stelling dat primaire criminaksering 
(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 aboli-
tionisme wordt het gedachtengoed 
van Hulsman aan een integrale 
analyse onderworpen: dit wordt 
behandeld als een produkt van 
rechtsdenken en kritisch onder-
zocht aan de hand van het exempla-
dsche probleem, de sociale 
beheersing van levensbeeindigend 
handelen. 
Probleemstelling: In hoeverre kan 
decriminalisedng worden begrepen 
als eon adequate strategic van het 
abolitionisme en welke andere 
betekenissen kunnen aan dit 
fenomeen worden verleend? 
One: Literatuurondermek near 
Hulsman's abolitionisme, decrimina-
lisering in het algemeen en het 
decriminalisedngsproces met 
betrekking tot de euthanasie in het 
bijzonder. Ook is reeds onderzoek 
gedaan naar beleidsopvattingen 
aangaande euthanasie in zieken-
huizen en verpleeginrichtingen. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. In 1990 
is het bovenvermelde deel-
onderzoek gepubliceerd in Tussen 
lots- en zellbeschikking, Amhem. 
Gouda Quint BV. 

241 
EVRM en opiumzaken 
T Blom 

Promotor: prof. mr. H. de Doelder. 
Doet Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de justitiele 
politiepraktijk in Opiumzaken Ban 
de hand van uitspraken van de 
Europese Commissie en het 
Europese Hof voor de rechten van 
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de mens. 
Probleemstelling: Onderzocht wordt 
wat de consequenties zijn van de 
uitspraken van de Europese 
Commissie en het Europese Hof 
voor de rechten van de mens, 
wegens de schending van de 
artikelen 6 (fair trial) en 8 (recht op 
privacy) EVRM voor de Nederlandse 
opspodngspraktijk in 
Opiumwetzaken. Het gaat in dit 
onderzoek met name om de conse-
quenties voor de bijzondere opspo-
ringsmethode9 die in het kader van 
de bestdjding van deze wet worden 
gebruikt zoals de observatie, de 
infiltratie en de telefoontap en die 
een grote inbreuk op iemands 
priveleven inhouden. 
Opzet Participerende (enervate. 
literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek 
Publikatievorm: Dissertatie. 

242 
De rechtsbetrekking als 
gemeenschappelijke noemer 
van bestuursrecht, strafrecht 
en privaatrecht; theorie, 
methode en praktijk van 
geintegreerde rechtsweten-
schap 
prof. mr CP.M. Miran, mr PAM. 
Mevis, mr. G. van Leijen en M. 
Dane 

Samenwerkingsverband: 
Samenwerking met prof. Foque en 
prof. R.M. van Male. 
Doet De rechtswetenschap wordt in 
toenemende mate geconfronteerd 
met de behoefte aan integratie van 
de verschillende juridische disci-
plines ondeding. De vraag is of een 
gemeenschappelijk referentiekader 
voorhanden is dal de verschillende 
deeldisciplines met elkaar delen en 
dat hun eigen specifieke ontwikke-
lingen stuurt. Het onderzoekpro-
gramma betreft eon samenstel van 
onderzoeken die zijn toegespitst op 
de betekenis van het begrip rechts- 



Unlversiteiten 

betrekking en de draagwijdte 
daarvan voor de verdere ontwik-
keling van de traditionele rechtsge-
bieden bestuursrecht strafrecht en 
privaatrecht alsmede de algemene 
rechtstheorie en rechtsfilosofie. De 
strafrechtelijke onderzoeken spitsen 
zich toe op de volgende theme's: 
Het strafvorderlijk legaliteitsbe-
ginsel; toetsing van en sancties op 
(on)rechtmatig overheidsoptreden; 
vormen, vormverzuimen en 
rechtsgevolgen in intern en extern 
rechtsvergelijkend perspectief; 
schadevergoeding voor ondergane 
of voorlopige hechtenis. 
Opzet: Literatuur en rechtspraakon-
derzoek. Veel interne rechtsverge- 

Einddatum: Lopend onderzoek. Voor 
de dissertaties vier.  jaar. 
Publikatievorm: Twee dissertaties, 
artikelen. 

243 
Grootsteedse criminaliteit 
prof mr. H. de Doelder, prof dr. 
C.J.CE Fijnaut e.v.a. 

Opzet/Doel: Het onderzoek is thins 
opgedeeld in de volgende vier 
deelprojecten: Gokcriminaliteit: Het 
gokwezen in een stad als Rotterdam 
is een gecompliceerd geheel van 
legale, extra legale en illegale activi-
teiten. In een eerste deelstudie is, 
voor wat betreft de situatie in 
Nederland, aandacht besteed aan 
de markt voor gokspelen, de spelers 
en hun problemen; aan de rol die de 
georganiseerde misdaad in het 
gokwezen wordt toegedicht; en aan 
de redenen waarom en wijzen 
waarop de overheid de markt in 
kwestie probeert te reguleren. In het 
verlengde van deze terreinver-
kenning vindt specifieker onderzoek 
pleats naar het aanbod en de 
aanbieders van gokfaciliteiten in 
Rotterdam en omgeving, naar de 
mogelijke relatie tussen gokken en 
(verweivings)criminaliteit en naar 
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verschillende facetten van het 
fenomeen van de kansspel-
automaat. Drugscriminaliteit Bij de 
opsporing van drugsdelicten stuit 
de politie veelal op grenzen die 
gesteld zijn door Internationale 
verdragen, meer in het bijzonder het 
EVRM. Als belangrijkste bepaling 
hieruit zal het recht op privacy (art. 
8) in relatie tot het politie-optreden 
worden gezet Geweldsbeheersing 
Het onderzoek richt zich vooralsnog 
op de volgende algemene 
probleemstellingen: een analyse van 
politiegeweld bij de geOniformeerde 
dienst van een grote stad; een 
analyse van de reactie op het 
politiegeweld; een onderzoek near 
de wijze waarop op de werkvloer 
naar het functioneren van de klach-
tenprocedure m.b.t geweldgebruik 
wordt gekeken en een analyse van 
de wijze waarop politiegeweld zo 
goed mogelijk beheerst kan worden. 
Preventie jeugdcriminaliteit Enerzijds 
is dit een criminografisch onderzoek 
waarin de samenhang tussen 
demografische, sociaal-econo-
mische en institutionele factoren 
naast de omvang, soon en aard van 
de jeugdcriminaliteit centraal staat. 
Anderzijds omvat het onderzoek 
een analyse van de achtergronden 
van jeugdcriminaliteit in verschil-
lende wijken, waarbij het micro-
niveau 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. 
Publikatievorm: Dissertaties, 
artikelen, rapporten. 

244 
Bestuursstrafrecht 
prof mr. H. de Doelder, prof. mr. 
M.C.W. Feteris, mr. A Hartmann, 
mr. dr. J.W. van der Hulsc mr. EM. 
de Koning-de Jong, mr. LJ.J. 
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Rogier, mr. P.M. van Russen Given 
en mi. JO van 't Veer 

Doer De laatste jaren komt men in 
de juddische literatuur regelmatig 
de term 'bestuursstrafrecht' tegen. 
Uit de hantering van doze 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 intemationale recht 
verschillende ontwikkelingen 
voorgedaan waardoor de contouren 
van een bestuursstrafrecht zich 
beginnen at to tekenen. Doel van 
het onderzoek is om aan de hand 
van die ontwikkelingen tot een 
beschrijving en een verklaring van 
de bedoelde juridische fenomenen 
to komen waardoor eenduidige 	, 
plaatsbepaling van dit gedeelte van 
het recht mogehjk woad. Bovendien 
wordt onderzocht of het bestuurs-
strafrecht eigen materiele begin-
selen kent en welke beginselen ten 
grondslag liggen aan de proces-
suele afdoening van de gedra-
gingen die door het bestuursstraf-
recht worden gesanctioneerd. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
eon aantal deelonderzoeken. De 
kennis en inzichten die in doze 
onderzoeken vergaard worden 
moeten leiden tot theorievoiming 
met betrekking tot het karakter van 
het bestuursstrafrecht on de 
verhouding tot het strafrecht 
enerzijds en het bestuursrecht 
anderzijds. 
Einddatum: Geen. 
Publikaties-. Dissertaties, artikelen, 
symposiumbundels, rapporten. 

245 
Mensenrechtenschendingen 
en het universaliteitsbeginsel 
mr. R van List 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoeksschool Mensenrechten 

on de vakgroep strafrecht en crimi-
nologie (prof. mr. C.P.M. Cleiren en 
dr. MI Kamminga). 
Doer Plegers van emstige mensen-
rechtenschendingen worden 
meestal in eigen land niet vervolgd. 
ook niet nadat daar eon machtswis-
seling heeft plaatsgevonden. 
Bekeken wordt waarom genoemde 
plegers niet op grond van het 
universaliteitsbeginsel warden 
berecht Daanoe zal de reikwijdte 
van het universaliteitsbeginsel 
nader moeten worden bepaald, 
alsmede oorzaken van de beperkte 
toepassing in kaart warden 
gebracht 
Opzet Inhoudsanalyse, case-
studies, interviews, literatuur- on 
bronnenonderzoek. 
Einddatum: April 1999. 
Publikatievomr Dissertatie. 

246 
Bewijs in het bestuursstraf-
recht 
mr. AR Hartmann 

Promotor prof. mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek vindt plaats in het kader 
van het algemene onderzoekpro-
gramma Bestuursstratrecht. 
Inzichten opgedaan in dit onderzoek 
kunnen een bijdrage leveren aan 
eon verdere plaatsbepaling van het 
bestuursstrafrecht 
Doe!: Het bewijs speelt eon belang-
rijke rol in iedere juridische 
procedure. Inzicht in de rol die het 
bewijs speett in eon bepaalde 
procedure geeft aan hoe de 
vaststelling van rechtsfeiten in. 
concreto dient to verlopen. In de 
tweede plaats geeft het in het 
algemeen oak inzicht in aard, 
doelstellingen en karakter van de 
desbetreffende procedure. Het 
onderzoek naar het bewijs in het 
bestuursstrafrecht zal zich richten 
op de formele en inhoudelijke 
aspecten van de vaststelling van 
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rechtsfeiten in procedures die als 
bestuursstrafrechtelijk zijn te 
kenschetsen. Daartoe worden onder 
meer de bewijsvergaring en bewijs-
voering in het bestuurs- en straf-
recht onderzocht. Voorts zal 
gekeken worden naar bewijsrechte-
lijke aspecten van in andere landen 
functionerend bestuursstrafrecht, 
zoals het 
Ordnungswidrigkeitengesetz in 
Duitsland. Ook zullen de bewijsre-
gelen die het Hof van Justitie te 
Luxemburg hanteert bij het beoor-
delen van zaken ex artikel 85 e.v. 
EEG-verdrag in de beschouwingen 
worden betrokken. 
Einddatum: Najaar 1995. 
Publikaties: Dissertatie, artikelen. 

247 
Strafrecht en seksueel 
misbruik van minderjarigen; 
een onderzoek naar 
(on)mogelijkheden 
mt. R.S.B. Kool 

Promotoren: prof. dr. C.F. Fijnaut en 
prof. mr. H. de Doe!der. 
Doe!: Het probleem van seksueel 
misbruik van minderjarigen,binnen 
afhankelijkheidsrelaties maakt 
onderdeel uit van een bredere 
maatschappelijke zorg met 
betrekking tot seksueel misbruik. 
Deze zorg heeft in de jaren tachtig 
geleid tot het opzetten van een 
overheidsbeleid terzake, waarvan de 
strafrechtspleging onderdeel 
uitmaakt Om te kunnen beoordelen 
welke rol het strafrecht hier kan 
vervullen is het noodzakelijk kennis 
te nemen van de inhoud van de 
normstelling terzake, en te bezien 
op welke wijze deze normstelling in 
de rechtspraktijk wordt gehand-
haafd. 
Probleemstelling: In dit onderzoek 
staat de vraag centraal naar de 
werkingssfeer van het publieke 
recht (het strafrecht) in een bij 
uitstek private steer (de seksua- 
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liteit). Gekozen is voor een 
probleemgebied waarbinnen de 
tegenstelling publiek/privaat zich 
sterk doet voelen: de strafbaar-
stelling van seksueel misbruik van 
minderjarigen binnen afhankelijk-
heidsrelaties (SMM). Wat is de 
inhoud van de normstelling, en op 
welke wijze wordt deze gehand-
haafd in de rechtspraktijk? Meer in 
het bijzonder wordt hier de vraag 
gesteld in hoeverre het gewaar-
borgde karakter van het strafrecht 
(structurele) problemen oproept 
voor de handhaving van de 
normstelling. En, zo die er zijn, 
welke oplossingen daarvoor zijn 
gevonden binnen de strafrechts-
pleging. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden wordt dossier-
onderzoek verricht can de hand 
waaivan de voornaamste probleem-
gebieden in kaart kunnen worden 
gebracht. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievomr DiSSertatie. 

248 
Het rechtsgevolg van 
vormverzuim binnen het straf-
proces 
mt. G. van Leijen 

Promotor: prof. mr. C.P.M. Cleiren. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
facultaire onderzoekprogramma De 
rechtsbetrekking als gemeenschap-
pelijke noemer van bestuursrechL 
strafrecht en privaatmcht; theorie, 
methode en praktijk van geinte-
greerde rechtswetenschap. 
Probleemstelling: Hoe kunnen de 
rechtsgevolgen worden bepaald die 
aan vormverzuimen begaan in het 
strafproces moeten worden 
toegekend? 
Doe!: Met het onderzoek wordt 
beoogd om vanuit een rechts-
theoretisch en dogmatisch 
perspectief enig licht te werpen op 
de gevolgen die aan vormverzuimen 
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(moeten) worden toegekend in het 
strafprocesrecht en op de wijze 
waarop de strafrechtelhke 
procedure gelegenheid biedt tot 
toetsing van de naleving van 
vormvoorschriften. 
Opzet Het onderzoek zal bestaan 
uit analyse van wetgeving, jurispru-
dentie en literatuur. Aandacht wordt 
enerzijds geschonken aan de aan 
ons strafprocesrecht ten grondslag 
liggende uitgangspunten en struc-
tuurkenmerken en aan het oogmerk 
van daarin voorkomende vormvoor-
schriften. Anderzijds vomit de 
algemene juridische dogmatiek een 
hi-on van studie, waarbij zowel 
gebruik zal worden gemaakt van 
civielrechtelhke en bestuursrechte-
hike alswel van buitenlandse straf-
procesrechtelijke studies op dit 
terrein. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

249 
Onrechtmatig optreden van de 
overheid 
dr. RAM. Mevis 

Samenwerkingsverband: VF-
programma De rechtsbetrekking als 
gemeenschappelfike noemer van 
bestuursrecht strafrecht en privaat-
recht 
Doe!: Het onderzoek beoogt eller-
eerst inzicht te verschaffen in de 
vraag of bij de beoordeling van de 
aansprakelijkheid van de overheid 
aan de factoren die tezamen de 
aansprakelijkheid bepalen een 
bijzondere, afwijkende invulling 
wordt gegeven ten opzichte van het 
algemene civielrechtelijke aanspra-
kelijkheidsrecht. Het is voorts 
gericht op het inventariseren en 
vergelijken van de criteria voor 
onrechtmatigheid van het optreden 
en de voorwaarden en beperkingen 
voor het aansprakelijk stellen van de 
overheid (waaronder de Schutznorm 
en het relabviteitsvereiste) en voor 
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het Vertalen' van die aansprake-
lijkheid in concrete sancties voor de 
overheid of legemoetkomingent van 
belanghebbenden. De resuftaten 
kunnen ondermeer worden 
aangewend om te bezien of de wijze 
waarop het overheidsoptreden in 
het strafproces wordt gesanctio-
neerd niet veel genuanceerder en 
gedifferentieerder kan zijn. Men kan 
denken aan de mogelijkheid van 
een financiele tegemoetkoming ter 
compensatie van het geleden 
nadeel zonder dal dit afbreuk doet 
aan de omvang van bij voorbeeld de 
op te leggen vrijheidsstraf. Het 
onderzoek zal worden venicht tegen 
de achtergrond van de vraag of 
rechts-normen die tezamen de 
aansprakehjkheid binnen de rechts-
betrekking bepalen mogen 
verschillen al near gelang de 
burgerlijke rechter, dan wel de 
strafrechter deze normen toepast. 
Zo de fasering van het project het 
toelaat kan een vergelijking met de 
beoordeling van het onrechtmatige 
overheidsoptreden in de bestuurs-
rechtspraak bijdragen aan een 
verdieping van het onderzoek. 
Opzet Literatuur- en jurisprudenne-
onderzoek 
Einddatum: 1997. 
Pubfikatievorm: Diverse afzonderlijke 
publikaties. 

250 
Rechtsbescherming in het 
bestuursstrafrecht 
nu. P. M. van Russen Groen 

Promo (or: prof. mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek vindt pleats in het kader 
van het algemene onderzoekspro-
gramma Bestuursstrafrecht 
Inzichten opgedaan in dit onderzoek 
kunnen een bijdrage leveren aan 
een verdere plaatsbepaling van het 
bestuursstrafrecht 
Doe!: Het strafrecht wordt steeds 
meer bestuurlijk benaderd. Het 
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ontstaan van het bestuursstrafrecht 
door overheveling van gedragingen 
uit het strafrecht naar het bestuurs-
recht 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 
strafrechtssysteem 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 bestuurs-
recht en het bestuursstrafrecht? 
Liggen er in dit verband theore-
tische overwegingen aan de keuze 
voor een bepaald rechtsgebied ten 
grondslag? Hoe verhoudt zich de 
ontwikkeling van het begrip rechts-
bescherming in de praktijk met de 
minimumeisen van het EVRM? 
Einddatum: December 1995. 
Publikaties: Dissertatie, artikelen. 

251 
Anti-witwasmaatregelen; van 
melding tot en met ontneming 
mr. C.D. Schaap en mr. V. Mu! 

Promotor: prof. mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
project Misdaad, geld en straf 
(voorheen Financiele straffen), een 
samenwerkingsverband tussen de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, de 
Rijksuniversiteit Leiden, het 
Nederlands Studiecentrum voor 
criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR) en het ministerie van 
Justitie. 
Doe!: Uitgaande van (inter)- 
nationale regelgeving terzake wordt 
onderzocht in hoeverre het 
witwassen van door criminaliteit 
verkregen vermogen kan worden 
c.q. wordt tegengegaan en op welke 
wijze dergelijk vermogen kan 
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worden geconfisceerd. Nadat de 
zowel 'preventieve' EllS 'repressieve' 
(wettelijke) maatregelen zijn bestu-
deerd en van commentaar voorzien 
wordt gekeken naar de rol van de 
financiele instellingen 6dentificatie-
plicht, meldplicht van ongebruike-
lijke transacties enzovoort) en - 
vervolgens - naar wat er met de van 
deze instellingen verkregen infor-
matie wordt gedaan (het Veredelen' 
van de informatie door het 
Meldpunt MOT, het doormelden 
aan FinPol, de taak en het functio-
neren van de landelijk officier van 
justitie op dit gebiecl en het gebruik-
maken van de inforrnatie door de 
opsporingsdiensten (zowel regulier 
als bijzonder). Het (vervolgens) 
ontnemen van wederrechtelijk 
verkregen voordeel wordt als 
eindschakel in het anti-witwas 
proces ook bestudeerd. 
Opzet: Allereerst wordt een inventa-
risatie gemaakt van de intema-
tionaal genomen initiatieven 
teneinde het witwassen te 
bestrijden. Deze initiatieven zullen 
worden becommentarieerd en 
worden Vertaald' near de 
Nederlandse praktijk. Onderzocht 
wordt onder meer welke beleids-
matige, politieke en juridische 
redenen aan de totstandkoming van 
dergelijke intemationale - en 
vervolgens nationale - regelingen 
ten grondslag hebben gelegen. 
Vervolgens wordt het gehele traject 
vanaf de melding (van ongebruike-
lijke transacties) tot en met de 
ontneming (van wederrechtelijk 
verkregen voordeel) onderzocht 
Uiteraard zal een bestudering van 
de (materiele) strafbaarstelling van 
witwassen - in relatie tot bij 
voorbeeld bestaande deelnemings-
vormen in het strafrecht en in 
verOelijking met intemationale 
regelgeving - niet ontbreken. 
Toetsing van regelgeving aan 
praktijk en andersom. 
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Einddatum: Oktober 1997. 
PubfikatieVOIM: (Tussentijds) 
artikelen, bijdragen can bundels 
enzovoort. (Gezamenhjk) book in 
begin 1995. Twee aparte disser-
tenet 

252 
European critical crimino-
!ogles; a future for social 
justice 
di a Ft van Swaaningen 

Promotoren: prof. dr. CJ.C.F. Fijnaut 
en prof. dr. H. Bianchi. 
Doer: TerwijI in maatschappelijke zin 
van eon fragmentering of plurali-
sering van normatieve aanspraken 
en ideeen wordt gesproken, lijkt het 
criminologische (heleids-)denken 
wel steeds homogener to worden. 
De her-conceptualisering van de 
waarden en het engagement die 
aan de kritische criminologie ten 
grondslag liggen kan noodzakelijk 
eon tegenwicht bieden cm een 
volledige monopolisering van 
normatieve vraagstukken door het 
heersende beleidsdenken te 
voorkomen. 
Probleemstelling:Wat kan de episte-
mologische relevantie zijn van een 
kritische criminologie in een tijdperk 
van nonnatieve fragmentering? 
Opzet Net centrale empirische 
probleemveld op grond waarvan 
deze vraag beantwoord wordt is de 
bijdrage die vanuit de kritische 
cdminologie geleverd is aan 
(hewegingen voor) strafrechtsher-
vorming, omdat zich juist daadn het 
typerende veranderinsperspectief 
en politieke engagement van de 
kritische cdminologie het stericst 
openbaart. In het eerste deel 
(hoofdstuk 3-4) wonit op zoek 
gegaan naar een kdtische crimino-
logie avant la retire. Hiertoe worden 
eerst enkele opvattingen over plum-
lisme en engagement in een 
(Nededands) maatschappij-histo-
dsch perspectief geplaatst on 
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worden de strafrechtshervormende 
punten uit de geschiedenis van de 
criminologie en de geintegreerde 
strafrechtswetenschap gelicht, eerst 
op Europees niveau, dan meer 
concreet vanuit de Nederiandse 
situatie. In het tweede deel 
(hoofdstuk 5-7) wordt de ontwik-
keling van de eigenhjke kritische 
criminologic vanaf de jaren zestig 
geanalyseerd m.n. in relatie tot de 
geboden impulsen voor strafrechts-
heworming, wederom eerst op 
algemeen Europees niveau, dan 
meer concreet voor de Nederlandse 
situatie. In het derde deel 
(hoofdstuk 7-10) worden doze 
ontwikkelingen doorgetrokken naar 
de huidige tijd. Hiedn zal stelling 
worden genomen tegen een post-
modernistisch waardenrelativisme 
door, aanhakend bij discussies over 
feminisme, mensenrechten en 
procedurele rationaliteit to betogen 
dat normatieve ijkpunten die het 
individuele niveau overstijgen 
noodzakelijk blijven. 
Einddatum: 1995. 
Publiicatievomr Dissertatie on later 
handelseditie. 

253 
De beheersing van geweld in 
de interactie politie-publiek 
rnr. N. Uildriks 

Samenwerkingsverband: Ministede 
van Binnenlandse Zaken. 
Doer: Net onderzoek richt zich op 
vier probleemstellingen: Hoe 
ondergaat de politie de confrontatie 
met (toenemend) geweld en 
agressie vanuit de samenleving? 
Welke factoren zijn van invloed op 
het gebruik van geweld door de 
politie? Hoe wordt politiegeweld 
door burgers ervaren? Hoe kan 
geweld tussen burgers en politie zo 
good mogelijk worden beheerst? 

Doel van het onderzoek is in de 
eerste pleats door een analyse van 
doze vragen beleidmakers eon 
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empirische basis te bieden voor de 
beheersing van geweld in de inter-
actie politie-publiek. 
Opzet: Klachtendossier-analyse; 
analyse dag- en nachtrapporten; 
interviews; participerende obser-
vatie; selfreport enquete. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport, dissertatie. 

254 
Geschiedenis jeugd(bescher-
mings)recht 
dr. CG.M. van Wamelen 

Doe!: Bestudering van de geschie-
denis 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 (Honderd 
jaar Kinderwetten. Deel I: 1900- 
1940), 2005 (Honderd jaar 
Kinderwetten. Deel II: 1945-2000). 
Reeds verscheen de publikatie: 
Kinderbescherming in oorlogstijd; de 
strijd tegen het wangedrag van de 
jeugd, Tijdschrift voor familie- en 
jeugdrecht nr. 5, 1995, pp. 98-111. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Sanders instituut 

Lopend onderzoek 

255 
De fiscale monitor 
prof dr. D. Hessing en dr. H. 
Elffers 

Samenwerkingsvorm: De vragenlijst 
is ontwikkeld in samenwerking met 
het ministerie van Financien en met 
onderzoeksbureau Van Nes. 
Doe!: Met een vragenlijst worden 
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hetzij individuele burgers dan wel 
bedrijven benaderd over belas-
tingbetalen en belastingfraude: 
(neiging tot) naleving, interactie met 
de belastingdienst, houding tot 
belastingbetalen, persoonlijke 
omstandigheden. De vragenlijst 
wordt om de paar jaar afgenomen 
zodat trends zichtbaar worden. 
Geprobeerd wordt via theoretische 
dan wel ad hoc modellen nalevings-
gedrag te verklaren dan wel te 
voorspellen. 
Publiicatievorm: Deels interne, deel 
externe publikaties. Reeds 
verscheen onder andere: dr. H. 
Elffers, 'Tax evasion; theory and 
research', Kluwer, 1992. 

256 
Fraude en corruptie 
mi. dr. D. Ruimschotel 

Opzet: Het onderzoelc wil inzicht 
verschaffen in de omvang en 
oorzaken van de verschillende 
vormen van fraude en corruptie (in 
vergelijking tot vermogenscrimina-
liteit en agressiecriminaliteit). 
Gebruik wordt gemaakt van theore-
tische noties uit de algemene crimi-
nologische literatuur, van dark 
number schattingsmethoden, en 
van casusonderzoek naar bepaalde 
wetten als de Bestrijclings-
middelenwet 
Publikatievorm: Tot nu gepubliceerd 
'Criminele gedragingen, overheid en 
samenleving; een drieluik', Den 
Haag, SDU, 1988; 'Fraude en 
corruptie in Nederland; suggesties 
voor management en beleid', 
Stichting Maatschappij en Politie, 
1993; 'Com.rptie als combinatie van 
irreguliere bevoordeling en infaam 
verraad', Nederiands juristenblad, 
december 1994); mr. dr. D. 
Ruimschotel, 'EG-fraude; criteria 
voor nationale rechtshandhaving', 
in: Justitiele verkenningen, 19e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 85-101. Verder in 'De 
eerste Stap', Den Haag, ministerie 
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van Justitie, Inspectie voor de 
rechtshandhaving, 1993. 

257 
Methoden voor dark number 
schattingen bij slachtofferioze 
delicten 
mr. dr. D. Ruimschotel 

Doe!: Dark number schattingsme-
thoden zijn bedoeld cm op gebie-
den waar niet directe metingen voor 
de omvang van een fenomeen als 
de omvang van de cdminaliteit 
voorhanden zijn, loch redelijke 
schattingen te verkrijgen. Voor de 
omvang van delicten waar een 
slachtoffer in het spel is, worden 
sinds vele jaren slachtoffersurveys 
gehouden. Getracht wordt een 
uitputtend overzicht te krijgen van 
alle methoden van dark number 
schattingen, hun methodische 
merites en hun praktisch gebruik. 
Opzet: Via literatuurstudie en case-
onderzoek (interviews, inhouds-
analyse van interne rapporten) 
wordt bekeken welke methoden 
genoemd en gebruikt worden en 
wat daar de methodische validiteit 
en praktische bruikbaarheid van 
zijn. Bekeken zijn tot nu toe: fraude 
tegen de EEG/EU, fraude met de in-
en uitvoeiwet, fraude met de bestrij-
dingsmiddelenwet en fraude met 
huursubsidies. Op enkele van deze 
gebieden zal een survey (dader 
annex projectie) methode worden 
uitgediept evenals de toepassing 
van een zogenaamde causale 
schattingsmethoden via een beoor-
deling van de achtediggende 
dimensies (samengevat als de Tafel 
van Elf. zie hieivoor). 
Einddatum: Het betreft hier 
onderzoek dat zich de komende 
jaren zal blijven ontwikkelen in 
samenhang met onderzoek naar de 
Tafel van Elf. 
Publikatievorm: Gedeeltelijk zijn de 
resultaten gepubliceerd in De eerste 
Slap, Den Haag, ministerie van 
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Justitie, Inspectie voor de 
Rechtshandhaving, 1994. Verder 
zullen enkele artikelen verschijnen 
o.a. in Beleidsanalyse: Tussen norm 
en fait; methoden ter schatting van 
naleving (Ruimschotel, Van Reenen 
en Klaasen). 

258 
EG-EU-fraude 
ml. dr. D. Ruimschotel, prof H. de 
Doelder, drs. T van Dijk 

Samenwerkingsverband: Er is in 
1994 en 1995 een parallelle 
uitvoering geweest van een vragen-
lijst over EU-fraude in Nederland, 
Duitsland en Griekenland, opgezet 
onder auspicien van het European 
Documentation and Research 
Network for Crossborder Crime. In 
de komende jaren zullen nog 
andere landen onderzocht worden 
(Frankrijk, Italie en Denemarken), 
waama een vergelijkende analyse 
zal plaatsvinden. 
Doel en opzet: Het onderzoek naar 
EG/EU fraude is eon voortzetting 
van onderzoek dat begonnen is op 
het Europees Universitair Instituut in 
Florence (Italie). Via analyse van 
juridisch en sociaal-wetenschap-
pelijk ondeimelt van officiele 
rapporten en beleidsstukken en van 
minder officiate bronnen [inter-
views, grey literature) wordt 
gekeken naar de verhouding tussen 
de criminal policyvan de Commissie 
en van de lidstaten en de achtedig-
gende feiten over EU-fraude 
(omvang, oorzaken, context). 
Gekeken wordt naar mogelijkheden 
voor verbeteringen van kennis en 
voor verbetedngen van beleid. 
Publikatievorm en einddatum: 
Het betreft hier continu onderzoek 
met een wisselend accent De 
spanning tussen beleid en feiten-
kennis is gerapporteerd in 'EG-
fraud; ten percent fraud', European 
University Institute, 1993; 'EG-
fraude; criteria voor nationale 
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rechtshandhaving', Justitiele verken-
ningen, 19e jrg., nr. 1, 1993, pp. 85- 
110; 'Ambiguities between criminal 
policy and scientific research; the 
case of fraud against the EC, in: The 
European journal on criminal policy 
and research, 1e jrg., nr. 3, 1993, pp. 
101-123; in: Journal of common 
market studies, 'EC-fraud; a policy 
analysis approach', 1994). 
Rapportage van de interviews heeft 
inmiddels plaatsgevonden aan de 
EDRN en de Europese Commissie. 
Een onderzoek naar potentiele 
daders van EU-fraude en hun 
economische perspectief is in 
voorbereiding. 

259 
De Tafel van Elf voor rechts-
handhaving en naleving 
mr. dr. D. Ruimschotel, dr. H. 
Elffers en drs. J van Vugt 

Doel: Elf is het getal van de duivel, 
die weer staat voor alles wat 
verboden is. De tafel van Elf geeft 
een beperkt aantal variabelen 
(namelijk elf) dat op een gestan-
daardiseerde manier de mate van 
naleving en niet-naleving ten 
aanzien van een bepaalde wet 
verklaart. Het kan gaan om een 
enkele verbodsclausule, een serie 
verboden, alle verboden in een wet 
of het totaal aan verbodsbepalingen 
van een heel gebied (bij voorbeeld 
milieuwetgeving). De analyseme-
thode kan zich richten op klassieke, 
min of meer tijdloze verboden dan 
wel verboden die deel uitmaken van 
nogal tijdgebonden sociaal-econo-
mische regelgeving (beleidsinstru-
mentele wetgeving). De elf 
dimensies betreffen deels factoren 
die betrekking hebben op 
zogenaamde spontane naleving 
(variabelen als acceptabiliteit van 
het beleid, baten-kosten dimensie, 
informele controle) en op 
zogenaamde afgedwongen naleving 
(variabelen als detectiekans en 
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sanctiezwaarte). Behalve een 
verklaring en voorspelling van 
naleving, geeft de Tafel van Elf (111) 
een evaluatie van het beleid, de 
regelgeving en de handhavingsin-
spanning op een bepaald gebied en 
kan daarmee gebruiki worden ter 
voorbereiding/formulering van een 
wet of beleidsgebied 
Opzet: De Ill is ontwikkeld samen 
met de Inspectie voor de 
Rechtshandhaving van het minis-
terie van Justitie (dr. P. van Reenen) 
en de CDWO (drs. B. Berghuis) in 
een studie naar naleving en 
handhaving van beleidsinstru-
mentele wetgeving. Met de 111 zijn 
geanalyseerd de 
Bestrijdingsmiddelenwet, de In- en 
uitvoerwet en de Wet Individuele 
Huursubsidie. De standaardisering 
van het instrument van de T11 en 
daarmee van de vergelijkbaarheid 
van elk onderzoek dat van de 111 
gebruik maakt wordt bevorderd 
door een Itembank, die vraagitems 
categoriseert en antwoorden/scores 
op vraagitems opslaat In beginsel 
heeft de Ill dezelfde monitor-
functie voor beleidsinstrumentele 
regelgeving (meestal slachtofferloze 
delicten) en bijzondere handhaving 
als de politiemonitor heeft voor 
handhaving door politic (slacht-
offerdelicten) en klassieke delicten. 
Einddatum: Het betreft hier langlo-
pende instrument- en modelontwik-
keling dan wel toepassing. In de 
loop van de komende jaren zal de 
T11 op een veelheid aan 
regelgeving en beleid worden 
toegepast hetzij via surveys, hetzij 
via deskanalyse, hetzij via 
panel/groupware methoden, zowel 
op Nederlandse als buitenlandse 
(EU) regelgeving. 
Publikatievorm: Delen van het 
onderzoek zijn gepubliceerd in De 
Eerste Stap; kosten-effecten analyse 
naar een integrate periodieke 
rapportage naar de mate van 
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naleving van beleidsinstrumentele 
wetgeving, Den Haag, ministerie van 
Justine, 1994.1n 1995 en 1996 zullen 
enkele werkconferenties worden 
georganiseerd. 

Universiteit Utrecht 
Centrum voor Rechtshandhaving 
en Europese Integratie 

260 
The implementation and 
enforcement practice on 
fisheries quota management 
in The Netherlands and in the 
United Kingdom 
ran Ai. Berg 

Promotor prof. dr. JA.E. Vervaele. 
Co-Promotor prof. mr. AH.J. Swart. 
Samenwericingsverband: Pionier-
project Vervaele. 
Doe!: De working in twee lidstaten 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid van de EG wordt onder-
zocht. Met name de hand-
havingspraktijk komt aan bod. 
Opzet Analyse van het beleid op EC 
niveau; vergelijking van twee landen 
op nationaal niwau: common law 
versus civil law. Hoe draagt het 
nationale recht bij aan het bereiken 
van de doelstelling op EG niveau. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievonn: Dissettatie. 

261 
European integration and the 
legal enforcement of social-
economic policy; a case study 
of the enforcement of customs 
laws 
my. N. Dirkzwager 

Promotor: prof. dr. JA.E. Vervaele. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele. 
Doe/: To what extent and in which 
way can integration of the enfor-
cement of customs law contribute to 
the achievement of the objectives of 
EC social-economic policy. 
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Opzet Rechtsvergelijkende studie in 
Nederland, Duitsland en Engeland 
near de strafrechtelijke en adminis-
tratiefrechtefijke handhaving van 
douanerecht inclusief wederzijdse 
administratieve bijstand. 
Einddatum: 1996. 
Pubfikatievotm:Dissertatie. 

262 
De effectuering en handhaving 
van het communautaire 
levensmiddelenrecht in 
Nederland en Duitsland 
drs. M.J. Lugt 

Promoter: prof. dr. J.A.E. Venmele. 
Prof. mr. KJ.M. Mortelmans (co-
promotor). 
Samenwerkingsverband: Pionier 
project Venmele. 
Dad: Welke problemen doen zich 
voor bij de effectuering en 
handhaving van het communautaire 
levensmiddelenrecht in Nederland 
en Duitsland. Naast strafrecht komt 
bestuursrecht aan de orde. 
Opzet Vooral onderzoek naar 
levensrniddelen in enge zin' en 
nauwelijks naar landbouwlevens-
middelen (uitgezonderd vlees). 
Daamaast wordt horizontale 
Europese regelgeving (d.w.z. van 
toepassing voor alle levensmid-
delen) onderzocht 
Einddatum: December 1997. 
Pubificatievoun: Dissertatie. 

263 
Rechtshandhaving door de 
publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie 
my. H. van Steijn 

Promotoren: prof. dr. J.A.E. Vetvaele 
en prof. mr. J.BJ.M ten Berge. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele. 
Doe/: Eon aantal materiele regelen 
van communautair recht met name 
uit het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid worden in 
Nederland via de PBO's uitgevoerd 
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en gehandhaafd. Daarbij bevindt de 
PBO zich als draaischijf tussen 
privaatrechtelijke, bestuursrechte-
lijke en strafrechtelijke handhaving. 
Hoe werkt dit en hoe evolueert dit in 
tijden van verschuivende handha-
vingsvormen? 
Opzet: Analyse van de organisatie-
structuur, van de uitvoerings- en 
handhavingsbevoegdheden en van 
het gebritik daarvan. In welke mate 
wordt door de PBO's beroep gedaan 
op het eigen tuchtrecht of wordt in 
haar verordeningen het strafrecht 
ingeschakeld? in welke mate draagt 
deze handhavingsvorm bij aan het 
bereiken van de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouw-
beleid? 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

264 
Handhaving van de Europese 
regelgeving inzake het grens-
overschrijdend verimer van 
gevaarlijk afval 
mr AM.E Veldkamp 

Promotor: prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Co-Promotor: prof. mr. PJ.J. van 
Buuren. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele. 
Doe!: Welke problemen doen zich in 
de nationale rechtsordes voor bij de 
handhaving van de EG regelgeving 
over grensoverschrijdend afval- 
verkeer, wat zijn hiervan de 
gevolgen voor het realiseren van dit 
EG beleid? 
Opzet: Analyse EG beleid in de 
context van het communautaire 
milieurecht Rechtsvergelijkend 
onderzoek naar de handhaving 
hiervan in Nederland, Belgie en 
Duitsland. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

265 
Effectuering en handhaving 
van het Europees economisch 
recht in en door de nationale 
rechtsordes, in het bijzonder 
de Nederlandse 
prof dr. JAE Vervaele (project-
/eider) 

Samenwerkingsverband: Het onder-
havige Pionier project. 
Doe!: Naast een bestuursrechtelijke, 
privaatrechtelijke en sociaalrechte-
lijke component wordt de strafrech-
telijke handhaving en doorwerking 
van het EG recht in de nationale 
rechtsordes onderzocht. 
Opzet: Naast dissertaties wordt er 
thematisch onderzoek gedaan naar 
EG fraude; meer in het algemeen 
vomit coOrdinatie en harmonisatie 
van nationaal strafrecht binnen de 
EU object van onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievomr Dissertaties, 
artikelen. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Molengraaff instituut voor 
privaatrecht 

Lopend onderzoelk 
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266 
Een vergelijkend onderzoek 
naar de beantwoording van 
een aantal familierechtelijke 
vragen in de rechttspraktijk 
van de Verenigde Staten en 
Nederland 
mr. G. Docter-Kleykamp 

Promotor: prof. mr. J. de Ruiter. 
Doe!: Het doel is te komen tot een 
systematische en analytische 
beschrijving van de rechtsstelsels 
van de VS. en Nederland, waardoor 
zij in hun structuur en grondslagen 
vergelijkbaar worden, en waarbij 
onderzocht zal worden of de 
betekenis van de Constitutie van de 
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VS. voor de afzondedijke staten 
vergelijkbaar is met die van het 
EVRM voor de aangesloten 
Europese landen. Deze beschrijving 
en vergehjking vinden pleats binnen 
het kader van de in het onderzoek 
centraal staande vragen naar de 
domwerking van mensenrechten bij 
alstamming en oudedijk gezag. 
Opzet:Onderzoek vindt plaats in de 
VS. door middel van bestudering 
van wetgeving, case law en weten-
schappelijke literatuur. Ook zijn er 
contacten met een aantal vooraan-
staande professoren op familierech-
telijk gebied. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Wiflem Pompe instituut voor 
strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

267 
Discrimination against 
migrant workers and ethnic 
minorities in access to 
employment in the 
Netherlands 
prof F Bovenkerk drs. M. Gras en 
D. Ramsoedh 

Geneve, International Labour Office, 
1995 
Zie JV7, 1994, nr. 286 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

268 
Prisoners rights in the 
Netherlands and England and 
Wales 
G. Douglas en dr. mi.. M. Moerings 

In: Fennell, P., C. Harding e.a. (red.), 
Criminal justice in Europe; a compa-
rative study, Oxford, Clarendon 

Press, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 283 

269 
Beroving van voorhijgangers; 
rapport van een onderzoek 
near stmatroof in 1991 in 
Amsterdam en Utrecht 
dr W_I.M. de Haan 

Den Haag, ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1993 
Zie JV7, 1994, nr. 277 

270 
Builenlandse getuigen in 
strafza ken 
dr. AK Klip 

Arnhem, Gouda Quint, 1994 (diss.) 
Zie JV7, 1994, nr. 278 

271 
De overdracht van de tenuit-
voerlegging van strafvon-
nissen; een onderzoek naar de 
voonvaarden van het 
Nederlandse recht 
dr. D.J.M.W. Paridaens 

Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Zie JV7, 1994. nr. 284 

Lopend onderzoek 
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272 
Een strafrechtelijke rolrechter 
dr. P.J. Baauw 

Doet Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar rechtedijke vervolgingsbesliss-
ingen in het vooronderzoek. 
Einddatum: 1995. 
Pub/drat/worm: Artikel. 

273 
Ne les in idem 
dr. P.J. Baauw 

Doel: Analyse ne nis in idem-
beginsel in het intemationale strat-
recht. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Boek over 
International Criminal Law in the 
Netherlands. 



Unlversiteiten 

274 
De rechten van de mens en 
het Nederlandse 
straf(proces)recht 
dr. P.J. Baauw en prof. mr. A.H.J. 
Swart 

Doe!: Analyse van de doorwerking 
van mensenrechtverdragen in de 
nationale rechtspleging. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Serie Ars Aequi 
Libri. 

275 
De bescherming van getuigen 
in het strafproces 
A. Beijer 

Promotoren: prof. mr. A.HJ. Swart, 
dr. P.J. Baauw. Subsidie NWO. 
Doe!: Doel van het onderzoek is 
tweeledig. Het gaat er in de eerste 
plaats om, meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop in verschillende 
rechtsstelsels getuigen tegen 
bedreigingen worden beschermd, 
welke constructies daarvoor zijn 
ontworpen en welke voor- en 
nadelen hieraan verbonden zijn. De 
oplossingen zijn te onderscheiden 
in processuele en 'buitenproces-
suele' oplossingen. Tot eerstge-
noemde groep behoort het accep-
teren van anonieme 
getuigenverklaringen als bewijs-
middel. De tweede doelstelling is 
het verkrijgen van inzicht in de 
rechtstheoretische en rechtspoli-
tieke overwegingen voor en tegen 
het aanvaarden van anonieme 
getuigen. De verschillende keuzen 
die in de verschillende landen 
warden gemaakt, zullen in verband 
worden gebracht met meer 
algemene kenmerken van het straf-
proces in die landen. 
Probleemstelling: Hoe worden 
getuigen in de Nederlandse, Duitse 
en Amerikaanse strafrechtspleging 
tegen bedreiging beschermd? 
Welke samenhang is er tussen de 
gekozen wijze van bescherming en 
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de algemene kenmerken van de 
nationale strafrechtspleging? 
Opzet: Het voorgaancle brengt mee 
dat het onderzoek rechtsverge-
lijkend van opzet is. Brannen: 
wetgeving, rechtspraak, literatuur 
en interviews met personen die bij 
de dagelijkse praktijk van de straf- 
rechtspleging in een land betrokken 
zijn. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievomr Dissertatie. 

276 
Maatregelen in het belang van 
het onderzoek in strafzaken 
en de rechtsposkie van de 
verdachte 
mr. AM. Berkhout-van Poelgeest 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en dr. 
P.J. Baauw (co-promotor). 
Doer: Het onderzoek richt zich op 
een beschrijving van de 'maatre-
gelen' (art. 62.2 jo 76 Sv jo art. 222, 
225 Invoeringswet Sv) in historisch 
en constitutioneel perspectief, in 
verband met hun plaats in het straf-
procesrecht en het detentierecht. 
Per periode worden vanaf 1838 de 
beginselen van strafprocesrecht en 
detentierecht aangegeven die bij 
toepassing van de 'maatregelen' 
een rol spelen. 
Probleemstelling:Wat is de rechts-
positie van de verdachte ten 
aanzien van maatregelen in het 
belang van het onderzoek? Waar 
liggen de grenzen van dergelijke • 
maatregelen? 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

277 
Arbeid als straf 
mr. MM Boone 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en dr. 
mr. M. Moerings. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek is ondergebracht in de 
Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn 
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en Sociaal-economisch Bestuur 
(AWSB). 
Probleemstelfing:Centraal in het 
onderzoek staat de vraag wat de 
rechtspositie is van de justitiabelen 
die in enigeriei fase van de straf-
rechtspleging arbeid moeten 
verrichten en welke rechtspositie 
normatief zou zijn gelndiceerd in het 
richt van de implicaties van de 
verschillende rechtsgebieden die 
daarbij zijn betrokken, zoals het 
finternationaal) strafrecht, het 
arbeidsrecht en het sociaal verzeke-
ringsrecht. 
Opzet Het onderzoek zal hoofdza-
kelijk bestaan uit het bestuderen 
van literatuur, wetgeving on juris-
prudentie. maar oak zal gebruik 
gemaakt warden van interviews met 
deskundigen op de relevante 
rechtsgebieden on de methode van 
observatie. Hoewel het onderzoek 
goon rechtsvergelijkende opzet 
heeft, zullen waar relevant (kik 
buitenlandse ontwikkelingen in het 
onderzoek betrokken warden. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

278 
Turkse smokkel van drugs 
naar Nederland 
prof. dr. F Bovenkerk 

Doer: In Nederland zijn tal van 
Turkse bendes gesignaleerd die 
zich bezighouden met de import en 
verhandeling van drugs. Doze 
Turkse organisaties warden aange- 
stuurd door ondememers of familie-
hoofden afkomstig uit voornamelijk 
twee Turkse regio's en behoren tot 
de etnische minderheden in Turkije. 
Nederland fungeert in doze als 
bruggehoofd on plaats am onder te 
duiken vanwege de aanwezigheid 
van een aanzienfijke Turkse 
gemeenschap en het milde straf-
rechtsklimaat. Inzicht in de Turkse 
drughandel in West-Europa on 
Nederland in het bijzonder aan de 
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hand van den omvangrijke case-
study in Rotterdam is het doel van 
dit onderzoelc Tevens lijken de in de 
VS gangbare theorieen over de 
verstrengeling van misdaad on 
allochtone groepen in ten minste 
twee opzichten in Nederland in het 
geheel niet op to gaan. 
Opzet Hoofdbestanddeel van het 
onderzoek vomit de bestudering 
van het dossier over de familie B. 
Tevens warden er interviews 
gehouden met personen die bij 
deze zaak betrokken zijn en zal eon 
studiereis naar Turkije warden 
ondemomen. Ten slotte eon 
literatuurstudie over Turkse georga-
niseerde misdaad in andere 
Westeuropese landen. 
Einddatum:September 1997. Het 
onderzoek worth got nancierd door 
de Centrale Directie 
Onderzoeksbeleid on Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

279 
Internationale smoldcel van 
drugs bij vervoer over de 
Nededandse weg 
prof dr. F Bovenkerk 

Doer: In Nederland zijn tat van 
ogenschijnlijk bonafide firma's die 
als dekmantel dienen voor illegale 
handel. Vooral de sector van het 
wegtransport is kwetsbaar voor 
penetratie door de georganiseerde 
misdeed. Door ovemame van 
bedrfiven kan illegaal verkregen 
vermogen warden geinvesteerd en 
kan men via doze firma's eigen aan-
en afvoedijnen beheersen. Doel van 
dit onderzoek is am beter zicht to 
krijgen in de aard, omvang en 
sociale functie van de georgani-
seerde misdaad; am inzicht te 
krijgen in de voordelen van modem 
recherchewerk alsook in de beper-
kingen die ten dole zijn gelegen in 
moeilijkheden rond de begripsbe-
paling van wat georganiseerde 
misdaad is; am in de praktijk te 
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ervaren op welke wijze wetenschap 
en politie- en justitieonderzoek naar 
georganiseerde misdaad zinvol 
kunnen samengaan. 
Opzet: Literatuurstudie en inter-
views. Tevens zal de onderzoeker 
betrokken zijn bij een politie-
onderzoek. 
Einddatum: September 1995. Het 
onderzoek wordt gefinancierd door 
de Centrale Directie 
Onderzoeksbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

280 
Gedragskundige rapportage 
aan justitie in het jeugdstraf-
recht 
mr. J.M Bruins 

Promotor: prof. mr. C. Kelk. 
Doel:Systematisch onderzoek naar 
pleats en functie van de gedrags-
kundige rapportage in jeugdstraf-
zaken en met name de juridische 
implicaties. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

281 
Politie, allochtonen en 
conflictbeheersing 
drs. R. Coppes, drs. F de Groot en 
drs. A Sheerazi 

Begeleiding prof. dr. F. Bovenkerk 
(Willem Pompe lnstituut) en G. 
Horstmann (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 boek. 
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282 
Verzekeingsfraude in de 
scheepvaart 
mr. B.E Faber 

Promotoren: prof. dr. F. Bovenkerk 
'en prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen. 
Doe!: Nederland is een zeevarende 
natie en beschikt in Rotterdam over 
de grootste haven ter wereld. De 
zeescheepvaart brengt echter grote 
risico's met zich mee. Risico's die op 
speciaal daartoe ingerichte verzeke-
ringsbeurzen in co-Eissurantie 
worden verzekerd. Dat is een 
ingewikkeld proces dat over veel 
schijven verloopt en waarbij veel 
tussenpersonen betrokken zijn. Ook 
de maritieme transport-branche zelf 
heeft echter een complexe 
structuur, is zeer internationaal van 
karakter en wordt gereguleerd door 
ingewikkelde regelgeving. 
Verondersteld zou kunnen worden 
dat de kenmerken van de 
zeescheepvaart-branche en het 
systeem van co-assurantie deze 
sector fraudegevoelig maken. Doel 
van het onderzoek is daarom de 
werking van de Nederlandse verze-
keringsbeurzen op het terrein van 
het maritieme transport door te 
lichten. De structuur en de belan-
genconstellaties van de actoren 
zullen enerzijds vanuit een verzeke-
ringsrechtelijk en -technisch 
perspectief en anderzijds vanuit een 
criminologisch perspectief worden 
beschreven. Nagegaan zal worden 
of de verzekeringsbeurzen gevoelig 
zijn voor enige vorm van (georgani-
seerde dan wel organisatie-) crimi-
naliteit. 
Opzet: Literatuuronderzoek, inter-
views, stage (als participerende 
observatie) en dossier-onderzoek 
(van zowel schade- als fraudedos-
siers). 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 
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283 
De handhavingsplicht 
mr. RM.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 handhavings-
plicht grondslagen, normadres-
saten en draagwijdte van de plicht 
van de Lidstaten van de EG tot 
handhaving van het gemeenschaps-
recht in hun nationale rechtsorde. 
Ontwikkelen van toetsingscriteria: 
effectiviteit, proportionaliteit assimi-
latie, kenbaarheid. rechtsbe-
scherming. Beoordeling van het 
Nededandse wetgevingsbeleid aan 
deze criteria. 
Opzet Onderzoek van de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie van 
de EG en van het geldende 
Nederlandse recht. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm:Dissertatie. 

284 
Integraal veiligheidsbeleid op 
lokaal niveau 
dr. W.J.M. de than 

Samenwerkingsverband:Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 
Doe!: Het doel van het onderzoek is 
na te baan op welke wijze het 
integrate veiligheidsbeleid op lokaal 
niveau gestatte krijgt. Wordt overal 
dezelfde invulling gegeven aan het 
nieuwe beleid of bestaan er 
verschillende opvattingen van 
integraal veiligheidsbeleid? Welke 
activiteiten warden op het terrein 
van de sociale veiligheid ontwikkeld, 
wie bepaalt de prioriteiten, wie voert 
ze uit en door wie en op welke 
wijze warden ze geevalueerd? In 
een voorstudie wordt een eerste 
terreinverkenning uitgevoerd van 
het lokale veiligheidsbeleid in de 
steden Amsterdam en Rotterdam. 
Opzet De benodigde gegevens 
warden verkregen door interviews 
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met gemeente-, politie-, justitie-
ambtenaren, analyse van beleids-
stukken en, voorzover beschikbaar, 
cijfermateriaal. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport, anikel. 
Reeds verscheen: dr. W.J.M. de 
Haan, Integrale veiligheid; beleids-
vemieuwing of beleidsvewaging, 
Justitiele verkenningen, 21e jrg.. nr. 
5, 1995, pp. 25-49. 

285 
Dading in gezinsverband: 
parricide 

F.A.M.M. Koenraadt 
Doel/Probleemstelling: Empirisch 
onderzoek naar gevallen van ouder-
doding en broer/zus doding. Het 
onderzoek wordt vanuit een ddetal 
invalshoeken venicht sociaal-histo-
risch, intemationaal vergelijkend en 
klinisch gedragskundig. Het 
onderzoek is gebaseerd op 
literatuurstudie en op dossieron-
derzoek van ondermeer zaken uit 
het Pieter Bean Centrum te Utrecht 
en twee voormalige forensisch 
psychiatrische indchtingen. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm:Boek en artikelen in 
vaktijdschriften. 

286 
Forensisch psychiatrische en 
psychologische rapportage 
drs. F.AM.M. Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Het Pieter 
Baan Centrum, Psychiatrische 
Observatiekhniek van het 
Gevangeniswezen (prof. dr. A.W.M. 
Mooij). 
Doer Aan de hand van actuele en 
historische processen inzichtehjk 
maken hoe in de Nededandse straf-
rechtspleging de aandacht voor de 
persoon van de verdachte vorm 
heeft gekregen. 
Opzet: Onderzoek naar huidige en 
oude (van rond de eeuwwisseling) 
forensische psychiatdsche 



Unhrersitelten 

rapporten. Het materiaal bestaat 
o.m. uit: de huidige rapporten (uit 
het Pieter Baan Centrum); de oude 
rapporten (deze worden onderzocht 
in de Rijksarchieven. Daarnaast 
literatuurstudie. 
Einddatum: Lopend onderzoek. 
Publikatievorm: Naar aanleiding van 
dit onderzoek verscheen reeds en 
zal nog verschijnen een aantal 
artikelen. 

287 
De positie van minderjarigen 
op het terrein van de geeste-
lijke gezondheidszorg 
mr. A.P. van der Linden 

(Co-)Promotoren: prof. dr. H. van 
Engeland, prof. mr. C. Kelk en dr. 
J.J.P. Hendrickx. 
Doe!: Onderzoek naar het gebruik 
van juridische en medische maatre-
gelen om jeugdhulpverlening 
mogelijk te maken dan wel te 
optimaliseren. Het maatschappelijk 
probleemgebied dat voolwerp van 
deze studie is, is de geestelijke 
gezondheidszorg. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
een beknopt historisch gedeelte en 
een analyse van de vigerende 
regelingen met betrekking tot de 
positie van jeugdigen in het GGZ-
circuit. Op grond van literatuuron-
derzoek zijn kwantitatieve gegevens 
verzameld en met behulp van inter-
views is gepoogd zicht te krijgen op 
de praktijk. Deze gegevens zijn 
beperkt tot het arrondissement c.q. 
gezondheidszorgregio Utrecht en 
zijn verkregen bij instellingen op het 
terrein van jeugdbescherming en 
jeugdgezondheidszorg. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Artikelen, disser-
tatie. 
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288 
Aids and prisons 
dr. mr. M. Moerings 

Samenwerkingsveiband: P. Thomas, 
Universiteit Wales, Cardiff. 
Doe!: Hoe wordt in diverse landen 
omgegaan binnen het gevangenis-
wezen met seropositieven en Aids-
patienten? Dit om te laten zien in 
hoeverre verworvenheden (rechten 
van gedetineerden) onder druk 
komen te staan onder invloed van 
de Aids-problematiek. 
Opzet: Literatuur, empirie. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Boek, onder redactie 
van M. Moerings en P. Thomas. 

289 
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, 
enzovoort. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Bijdrage aan 
katemen van Ars Aequi, vier maal 
per jaar en bijdrage aan het 
Crimineel Jaarboek van de 
Coornhert Liga, eenmaal per jaar. 

290 
Rechtspositie jeugdigen in 
jeugdbeschermingsinrich-
tingen 
mr. drs. A. van Vliet 

Promotor: prof. mr. C. Kelk. 
Doel:Studie naar de (rechts)positie 
van minderjarigen in jeugdbescher-
mingsinrichtingen. 
Opzet: Het onderzoek bestaat onder 
meer uit het analyseren van de 
beklagzaken (waartoe in rijksinrich-
tingen de mogelijkheid bestaat 
sinds 1984) in vergelijking met die 
in het gevangeniswezen en het 
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vergelijken van de rechtspositie van 
minderjarigen in tijksinrichtingen 
met die in particuliere inrichtingen. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Tussentijds: het schrijven van 
annotaties bij uitspraken op beldag-
zaken van jeugdigen in rijksinrich-
tingen, voor de rubriek Penitentiaire 
Informatie van het brad Sanctiea en 
het incidenteel schriNen van 
artikelen. 

291 	 - 
De locus delicti In het intema-
tionale strafrecht 
ml. HD. Wolswijk 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. Swart 
en prof. mr . M. INIadimiroff. Het 
onderzoek is ondergebracht in de 
Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn 
en Sociaal-economisch Bestuur 
(AWSB). 
Doe!: Eon staat past zijn strafrecht 
toe op delicten begaan op zijn teni-
torium (voor Nederland: art. 2 Sr.). 
Dit tenitorialiteitsbeginsel verwijst 
naar de plaats van het delict (locus 
delicti). De bepaling van de locus 
delicti leven problemen op indien 
delicten eon intemationaal karakter 
hebben: delicten kunnen grensover-
schrndende effecten veroorzaken 
(bij voorbeeld milieuverontreini-
gingen) of kunnen in eon grens-
overschrijdend samenwerkings-
verband worden begaan (bij 
voorbeeld intemationaal opererende 
criminele organisaties). Het 
onderzoek is °Nicht op de vraag 
hoe de locus delicti bepaald dient to 
worden. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Uitgangspunt 'shot 
Nededandse (materidle) strafrecht; 
het leerstuk van de locus delicti 
wordt besproken aan de hand van 
Nededandse delictsoorten (bij 
voorbeeld abstracte gevaarzettings-
delicten) en delictsvormen (bij 
voorbeeld functioneel daderschap 
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(rechtspersoon als dader), feitelijk 
leidinggeven, voorbereidingshande-
lingen). Daamaast wordt gebruik 
gemaakt, zij het niet in eon rechts-
vergelnkend kader, van buiten-
landse literatuur en jurisprudentie. 
Einddatum: 1992. 
PubEtkatievorm:Disserlatie. 

292 
Turken en do Nederlandse 
strafrechtsprocedure 
ml. Y Yesilgdz 

Begeleiders: prof. dr. F. Bovenkerk 
en dr. mr. M. Moorings. 
Doe!: Het leren kennen van de 
communicatieproblemen tussen 
functionarissen in de Nededandse 
strafrechtsprocedure en Turkse 
verdachten, voor zover die mogehjk 
resulteren in ongelijkheid. 
Opal: Het onderzoek gaat uit van 
de aangegeven interactie on er is 
gekozen voor die tussen politie- on 
justitie-ambtenaren, raadsman en 
rechter enerzijds en Turkse 
verdachten andeaijds. De corn-
municatie in de verschillende fasen 
- opsporing, vervolging, berechting 
- van de strafrechtsprocedure vormt 
het voorwerp van onderzoek De te 
ondeaoeken elementen zijn: weder-
zijdse onbekendheid, vooroordelen, 
stereotypering en communicatie-
storing. De methoden die gekozen 
zijn: dossierstudie; observatie in 
iedere hierboven genoemde fase; 
gesprekken met beide 'partner'. 
Einddatum: 1995. 
PubEilcatievorm:Dissertatie en 
artikelen. 



Unlversiteften 

Katholieke Universiteit 
Brabant Vakgroep 
strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

293 
Art. 140 Wetboek van 
Strafrecht; een onderzoek 
naar de strafbaarstelling van 
deelneming aan misdaadorga-
nisaties 
mr. MJH.J. de Vries-Leemans 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 310 

Lopend onderzoek 

294 
Internationale samenwerlcing 
en de overdracht en overname 
van strafvervolging 
mr. Y. Baayens-van Geloven 

Promotoren: prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. mr. 
Swart. 
Doe!: De afgelopen decennia zijn op 
intemationaal niveau nieuwe 
vormen van samenwerking in straf-
zaken tot ontwikkeling gekomen. 
Een daarvan is de overdracht en 
ovemame van strafvervolging. 
Hoewel deze vorm van semen-
werking 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 ovememen van strafver-
volgingen van 1974 (Trb. 1974, 184). 
In 1985 zijn beide verdragen door 
Nederland bekrachtigd. Naar 
aanleiding van die bekrachtigingen 
is de Nederlandse strafwetgeving 
gewijzigd en aangevuld. Te noemen 
zijn m.n. de art. 552t-552hh Sv, 
waarin zowel de overdracht als de 
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overname van strafvervolging door 
Nederland is geregeld en verder art. 
4a Sr, art. 68 Sr en art. 77bis Sr. Het 
onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit 
het becommentarieren van de artt. 
552t-552hh Sv, het blootleggen van 
de gevaren en problemen 
verbonden aan deze vorm van 
samenwerking en de wijze waarop 
daaraan in de wet uitvoering is 
gegeven. Tot slot zal worden 
nagegaan in hoeverre deze vorm 
van samenwerking de Nederlandse 
strafwetgeving en het strafrechtelijk 
klimaat zal gaan befrivloeden. 
Einddatum:Doorlopend project. 
Publikatievorm: Het commentaar op 
de art. 552t t/m 552hh Sv zal 
worden opgenomen in het 
losbladige commentaar op het 
Wetboek van Strafvordering. De 
proefschriftversie van dit 
onderzoek zal worden afgerond in 
1995. 

295 
De Aanbeveling R (85)11 van 
de Raad van Europa over de 
positie van slachtoffers van 
delicten in het strafrecht 
mr. drs. ME!. Brienen en mr. EH. 
Hoegen 

Promotor: prof. mr. MS. 
Groenhuijsen. 
Doe!: De relatie tussen de 
Aanbeveling R (85)11 door de Raad 
van Europa enerzijds en de praktijk 
van strafrechtshervormingen door 
staten, die lid waren van de Raad 
van Europa in 1985, anderzijds. 
Opzet: Literatuuronderzoek; 
bronnenonderzoek; analyse van 
bestaande onderzoeksgegevens; 
interviews met, onder meer, 
instanties die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Aanbeveling R 
(85)11 in de verschillende lidstaten. 
Einddatum: December 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie, boek, 
rapport aan het ministerie van 
Justitie. 
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296 
Aanwenden, intrekken en 
afstand doen van rechtsmid-
delen in stratzaken 
ml. H.K Elzinga 

Promotor: prof. mr. J. de Hullu. 
Doe!: Het doel van het onderzoek is 
eon inventarisatie to 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 modeme 
technieken. Daamaast wordt 
gekeken of het zinvol is rond het 
instellen van rechtsmiddelen 
bepaalde drempels op te women 
om niet-serieuze beroepen tegen te 
gaan (bij voorbeeld verplichte 
schrifturen of zekerheidsstelling). 
Opzet: Literatuuronderzoek. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm:Dissertatie. 

297 
De ml van het kort geding in 
strafzaken 
ml. ESON.A.1 van de &fend 

Promotor: prof. mr. MS. 
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 eon wensehjke ontwikkeling 
is. Wellicht moet or in het strafrech-
telijke systeem zelf eon algemene 
rechtsgang voor spoedeisende 
situaties worden geschapen zoals 
ook in het Ontwerp Wetboek van 
Strallordeting Nededandse Antillen 
is gebeurd. In dit onderzoek zal 
tevens in kaart worden gebracht in 
welke situaties er blijkbaar behoefte 
Is aan het oordeel van de rechter in 
kott geding. Wie partij zijn in het 
geding alsmede van wie de aange-
vochten beslissing afkomstig is zijn 
daarbij belangdjke aspecten. De 
verhouding tussen pdvaatrecht en 
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strafrecht ligt aan het onderzoek ten 
grondslag. 
Opzet Grotendeels literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Dissettatie. 

298 
Verschuivingen in de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid 
prof. ml. J. de Hulks 

Doe!: Was de straftechtelijke 
aansprakelijkheid vroeger 
gebaseerd op de individuele 
'gewilde spierbeweging', thans 
wordt veel meer geredeneerd vanuit 
het cdterium van de redelijke 
maatschappelijke toerekening. Het 
betreft een kernvraagstuk van het 
materiele strafrecht Oat editor Dok 
voor het procesrecht en het sanctie-
recht consequenties heck Ook de 
centrale dogmatische leerstukken 
betreffende lopzet en 'schuld zijn 
bij dit vraagstuk in het geding. Eon 
nader onderzoek naar de inhoud 
van doze wijze van aansprakelijk 
stellen en eon kritische ref echo zijn 
alleen al van belang voor het beoor-
delen van recente, omstreden activi-
teiten van de strafwetgever om 
bepaalde voorbereidingshande-
lingen en vormen van collectief 
optreden strafbaar to stellen. Een 
vergelijking met andere rechts-
stelsels en met andere rechtsge-
bieden lijkt zinvol. 
Einddatum:Doorlopend project 
Publikallevomr Wetenschappe-lijke 
artikelen en/of eon monografie. 

299 
De strafzaak Giessen-
Nieuwkerk 
prof mr. J. de Hullu 

Doe!: In 1923 vond or in Giessen-
Nieuwkerk eon moord pleats op eon 
overwegwachter bij de spootwegen. 
In doze zaak werden twee mensen 
tot in hoogste instantie veroordeeld. 
Zij werden in 1929 vrijgelaten nadat 



Universiteiten 

de Hoge Raad een herzieningsaan-
vraag gegrond had verklaard, en 
nadat vervolgens het Amsterdamse 
Gerechtshof tot een 'eervolle' 
vrijspraak was gekomen na een 
opzienbarende procedure. De zaak 
is de geschiedenis ingegaan als de 
zaak Giessen-Nieuwkerk. De zaak is 
ook nu nog interessant. De indertijd 
begane rechtsdwaling hield verband 
met nog steeds actuele problemen 
als de positie van de rechter-
commissaris in het vooronderzoek, 
de openbaarheid van het vooron-
derzoek, de betrouwbaarheid van 
getuigen en het precaire karakter 
van de strafrechtelijke bewijs-
voering. Valt uit deze oude zaak nu 
nog enige lering te trekken? De 
zaak heeft indertijd zowel in de pers 
als in de vakliteratuur als in het 
parlement veel aandacht gekregen. 
Hoe kwam de strafprocedure 
daarbij over? En hoe overleeft zo'n 
oude zaak, wordt deze correct 
overgebracht? Aan de hand van 
vooral archiefonderzoek wordt deze 
bekende zaak nader onderzocht. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm:Monografie. 

300 
De noodzakelijkheid en 
wenselijkheid tot verandering 
van het traditionele 
Nederlandse stelsel van straf-
vordering tegen de achter-
grond van het EVRM en het 
IVBPR 
prof mr. J. de HuIlu en mr. 
W.ECA. Valkenburg 

Doe!: Het EVRM en het IVBPR - en 
in het bijzonder de daarop 
gebaseerde internationale recht-
spraak - 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 
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hechtenis en de telefoontap bij 
voorbeeld), de regeling van de 
terechtzitting (positie van de 
getuigen, verhouding tussen 0.M., 
rechter en verdachte) en onder-
werpen als de mogelijkheid van 
gedingvoering bij verstek en de 
rechtsbijstand in strafzaken. Het is 
belangrijk om verschillende onder-
delen van de Nederlandse strafpro-
cessuele wetgeving te toetsen aan 
de intemationale normen. 
Daamaast is echter een kritische 
reflectie op die intemationale 
normen (en de daarop gebaseerde 
internationale rechtspraak zelf) van 
belang. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Wetenschappe-lijke 
artikelen en/of een monografie. 

301 
Community Service in 
Western-Europe 
drs. AM 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 'arbeidsstraf? 
In hoeven-e beantwoordt deze straf-
sanctie aan de daaraan toegekende 
intrinsieke en extrinsieke doelstel-
lingen? In hoeverre beantwoordt de 
juridische vormgeving van de 
dienstverlening aan grondwettelijke 
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en Internationale verdragrechtelijke 
bepalingen? Hoe verhouden de 
diverse wettelijke regelingen zich tot 
elkaar? 
Opzet Hoofdzakelijk (rechtsverge-
lijkend) literatuuronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. Enkele 
monografieen zijn reeds 
verschenen. 

302 
Differentiatie in strafoplegging 
en stratuitvoering 
ths. AM. van Kalmthout 

Doe!: De toename in de omvang en 
diversiteit van de criminaliteit heeft 
geleid tot een druk op het 
Nederlandse gevangeniswezen. Die 
druk kon niet alleen worden 
opgelost door vergroting van de 
capacited van de justitiele inrich-
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 Ban de 
aard van de betreffende delictscate-
gorie. Met name ten aanzien van de 
kortere vrijheidsstraffen kan worden 
gesproken van een verschuiving van 
vrijheidsstraf near community based 
sanctions en community based 
executions. Een opmerkelek 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 vermogens-
sancties wordt gezocht naar 
mogelijkheden om problemen bij de 
incasso op te lossen en naar wijzen 
van sanctionering van delicten die 
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in hoofdzaak vanwege de grote 
financiele voordelen worden 
begaan. Bij deze ontwikkelingen in 
de strafwetgeving op het terrein van 
het sanctierecht sleet de balans 
tussen de diverse bij de strafop-
legging en strafuitvoering betrokken 
instanties - 0.M., rechter en admini-
stratie - centraal. Aangezien in dit 
onderzoek kwesties worden aange-
roerd, die ook in Westeuropees 
verband in het strafrechteNke 
onderzoek een belangrijk theme 
vormen, zal voor de rechtsvergehj-
kende component een vooraan-
staande pleats worden ingeruimd. 
Einddatum:Doodopend project. 
Publikadevorm: Wetenschappelijke 
artikelen en korte monografieen. 

303 
• Enelyptie van gegevens: 

justftiele en particuliere 
belangen 
drs. Li. Koops 

Promotores: prof. mr. MS. 
Groenhuijsen, prof. dr. H.C.A. van 
Tilborg en prof. mr. J.M. Smits 
Samenwerldngsverband:SOBU 
(Samenwerkingsorgaan Brabantse 
Universiteiten), vakgroepen discrete 
wiskunde, strafrechtsweten-
schappen en techniekdynamica. 
Opzet Het onderzoek behelst in de 
eerste pleats een inventarisatie van 
de methoden en gebruilcsmogelijk-
heden van encryptie en de vraag 
welke concrete problemen hieruit in 
een strafrechtelijk onderzoek 
kunnen voodvloeien. Vervolgens 
zullen de geconstateerde 
problemen op hun aard en (poten-
[idle) gevolgen voor een strafver-
volging worden beoordeeld, waama 
de vraag aan de orde is op welke 
punten en op welke wijze deze 
moeilijkheden moeten (en kunnen) 
warden opgelost. De beantwoording 
van deze laatste vraag kan leiden tot 
aanbevelingen voor en het formu-
leren van (nadere) regelgeving. 



Unlversheiten 

Vanzelfsprekend zal daarbij ook een 
afweging dienen plaats te vinden 
tussen de gerechtvaardigde 
belangen die gemoeid zijn met de 
toepassing van (verschillende 
vormen van) encryptie en justitiele 
belangen. 
Einddatum: April 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

304 
Onrechtmatig vericregen 
bewijs 
mr. EF. Lagerwerf-Vergunst 

Probleemstelling:Wanneer is er 
sprake van onrechtmatig optreden 
door overheidsfunctionarissen? 
Mag onrechtmatig verkregen bewijs 
ten laste van de verdachte gebruikt 
worden en zo ja, in hoeverre (bij 
deze vraagstelling zal de 
Schutznorm-theorie worden 
betrokken). Interne rechtsverge-
lijking (bestuursrecht en fiscaal 
recht). 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen. 

305 
Differentiatie in de afdoening 
van strafbare feiten 
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 den verdachte den of hooguit 
enkele delict(en) pleegt. Zo'n 
verdachte moest dan in de visie van 
de wetgever worden opgespoord, 
vervolgd en volgens een uniforme 
procedure berecht. Als gevolg van 
kwantitatieve en kwalitatieve 
verschuivingen in de criminaliteit 
zijn deze uitgangspunten in de 
afgelopen decennia aan een herbe-
zinning onderhevig, waarbij in 
toenemende mate lijkt te worden 
geopteerd voor een differentiatie in 
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de afdoeningswijze van (catego-
rieen van) delicten. Zo heeft zich de 
praktijk van de voeging ad infor-
mandum van niet tenlaste 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 voldoei Daarnaast zijn 
de capaciteitsproblemen een 
belangrijke aanleiding geweest om 
bepaalde categorie& van delicten - 
bij voorbeeld op het terrein van de 
verkeersovertredingen - te depena-
liseren. 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 verschui-
vingen in het criminaliteitsbeeld, 
bestaat tevens de neiging om als 
gevolg van kwalitatieve ontwikke-
lingen inbreuk te maken op het 
stelsel van het Wetboek van 
Strafvordering. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm:Wetenschappelijke 
artikelen. 

306 
De deskundige in het straf-
recht 
prof dr. T.I. Oei en P.H.P.KM.C. 
van Kempen 

Doe!: Een overzicht geven van de 
functie van de getuige in het straf-
recht in het algemeen en die van de 
getuige-deskundige in het 
bijzonder. Hierbij zal met name 
aandacht worden besteed aan de 
gedragskundige. 
Opzet Een tweezijdige benadering: 
enerzijds vanuit een juridische 
invalshoek en anderzijds vanuit een 
gedragskundige invalshoek. 
Einddatum: Oktober 1995. 
Publikatievolm: 	kel. 



JuslItItle verkennIngen. MP 21 , 95 7,1995 	 104 

307 
Ambulante en klinische 
rappoitages; een pilotstudy in 
het arrondissement Breda 

prot dr. T.I. Oei en mr. J.S.P. 
Smelik 

Doe: Een eerste indruk krijgen van 
de mate waarin forensisch-gedrags-
kundig onderzoek en advies leidt tot 
dienovereenkomstige rechtedijke 
uitspra ken. 
Opzet Dossieronderzoek 1993, 
ambulante en klinische rapportages 
1988-1993, klinische rapportages 
van verdachten uit het arrondis-
sement Breda. 
Einddatum:Voorjaar 1996. 
Publikatievorm: Mikel of rapport 

308 
Strafrechtelijke sanctionesing 
van milieudelicten in een 
bestuursrechtelijk kader 
mr. J.0 Oudijk 

Promoter: prof. mr. Th. A. de Roos 
(Rijksuniversiteit van Limburg). 
Probleemstelling: Op welke wijze 
kunnen bij de oplegging van de 
bedriffsgerichte en reparatoire 
sancties uit de WED fricties met 
rechten/verworvenheden/beslis-
singen van bestuudijke instanties en 
rechten van derden vermeden 
warden? 
Opzet:Onder gebruik van inzichten 
uit de ontwikkeling in de straf-
rechtsdogmatiek, de rechtsverge-
lijking en de rechtseconomie zal 
naar een oplossing voor de 
gesignaleerde potentiele kitties 
warden gezocht. 
Einddatum: December 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

309 
Het verstek in strafzaken 
mr. MIA Plaisier 

Promoter: prof. mr. J. de Hullu. 
Doe!: Onderzoek naar de geldende 
regeling naar Nederlands recht van 
de procedure bij verstek en een 

kritische ref lectie daarop, mede in 
het licht van recente ontwikke-
linger), de normen uit de verdragen 
over rechten van de mens en een 
rechtsvergelijking met onder andere 
Duitsland en Frankdjk. 
Opzet: Literatuur- en jurisprudende-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Pubfikatievorm: Dissertatie. 

310 
De toegankelijitheld tot de 
hoogste rechterlijke instantie 
in strafzaken 
nit dra ME Plane/Is 

Promoter: prof. mr. de Hullu. 
Doel: In dit onderzoek staat het 
gewone cassatieberoep in straf-
zaken centraal. In de studie behelst 
een onderzoek naar de mogelijkheid 
de grieven op inhoudelijke gronden 
door de Hoge Raad te doen toetsen. 
Opzet Het onderzochte instituut zal 
in het eerste deel van de studie 
warden vergeleken met 'bijzondere 
cassatieregelingen' (men denke aan 
Antilliaanse, het economische en 
het militaire strafprocesrecht) en 
met de situatie op andere rechtsge-
bieden. In het hierop volgend deel 
zal worden ingegaan op actuele 
problemen in het cassatierecht (met 
name de overbelasting van het 
hoogste rechtscollege) en op de 
mogejke oplossingen. In het derde 
deel zal de situatie in Nederland 
warden vergeleken met de 
regelingen en de problemen in 
enkele buitenlandse stelsels. De 
eerste dde delen zullen geent ziln 
op literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Net  laatste gedeelte van 
de studie zal echter een empirisch 
karakter hebben. Hierin zal het 
onderzoek van 'het cassatierechf in 
de praktijk warden beschreven. 
Einddatum: Het onderzoek zal 
vermoedelijk warden afgerond 
tussen mad en december 1997. 
Publikatievorm:Dissertatie. 



Unlversfteiten 

311 
De strafbepalingen en politie-
bevoegdheden in de WVW 
1994 
mr. J Simmelink 

Promotor prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen. 
Doe/: In de artt. 4 t/rn 10 WVW'94 
zijn de belangrijkste delicten uit de 
huidige WVW 1935 overgenomen, 
zij het dat de bewoordingen van de 
delictsomschrijving, in de termino-
logie van de wetgever, zijn 
gemoderniseerd. In dit onderzoek 
zullen de consequenties van de 
door de wetgever aangebrachte 
wijzigingen worden geInventari-
seerd. Deze bevindingen zullen 
worden afgezet tegen algemene 
materieelrechtelijke leerstukken. Op 
dezelfde wijze zullen de in de 
INVW'94 opgenomen politiebe-
voegdheden worden onderzocht. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

312 
De aansprakelijkheid van de 
medepleger van strafbare 
feiten 
mr. MM. van Toorenburg 

Promotor: prof. mr. de Hullu. 
Samenwerkingsverband: A10 project, 
Schoordijkinstituut, Katholieke 
Universiteit Brabant (Vakgroep 
strafrechtswetenschappen), VF 
programma: 'De invloed van 
maatschappelijke veranderingen in 
de strafrechtspleging.' 
Doe!: Nadere doordenking van 
'medeplegen' in de huidige straf-
rechtspleging. 
Opzet: Aandachtspunten betreffen 
het algemene leerstuk medeplegen 
(klassieke opvattingen/ontwikke-
lingen en de hedendaagse positie 
van het medeplegen in het 
materiele strafrecht), de afgren-zing 
met andere deelnemingsvormen, de 
rechtsontwikkeling medeplegen als 
algemeen leerstuk en als bijzondere 
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delictsvorm, rechtsvergelijking met 
Duitse stelsel. 
Einddatum: December 1997. 
Publikatievomr Dissertatie. 

313 
De sanctionering ten aanzien 
van de rijvaardigheid en de 
rijbevoegdheid als stelsel van 
regels 
mr. KE. van Tuijn 

Promotor prof. mr. J. de Hullu. 
Samenwerkingsvethand:Schoor-
dijkinstituut. 
Doe!: De mogelijkheden onder-
zoeken van een puntensysteem 
binnen het stelsel van regels 
aangaande de rijvaardigheid en 
rijbevoegdheid in de WVW 1994. 
Einddatum:Mei 19913. 
Publiicatievorm: Dissertatie. 

314 
De fiscale boete 
mr. WEC.A. Valkenburg 

Doe!: De steeds complexer en 
ondoorzichtig wordende fiscale 
regelgeving en de daarbij 
behorende fiscale verplichtingen 
hebben tot gevolg dat het risico 
onder fiscale delictsomschrijvingen 
(artt. 68 en 69 AWR) te vallen, voor 
de burger steeds groter wordt. Deze 
ontwikkeling vereist een adequate 
rechtsbescherming. GeInspireerd op 
het OztOrk-arrest van het Europese 
Hof voor de rechten van de mens, 
heeft de Hoge Raad in 1985 beslist 
dat de fiscale verhoging bij een 
navorderings- of naheffings-
aanslag 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 finale boetege-
beuren. De wetgever is inmiddels 
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tot de conclusie gekomen, dat de 
bestaande regeling in de A/gemene 
Wet inzake Rijksbelastingen op 
wezenlijke punten tekon schiet 
Wetsvoorstel 23470 tracht de 
minimumgaranties van het verdrag 
in de AWR to implementeren. Met 
het onderzoek wordt beoogd deze 
ontwikkelingen van commentaar te 
voorzien. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Monografie in 1995 
en artikelen. 

315 
Het onpartijdigheidsvereiste 
van art. 6 lid 1 EVRM en de 
Nederlandse strafvordering 
ml. Mi. Veldt 

Promoter prof. mr. MS. 
Groenhuijsen. 
Doe!: De centrale probleemstelling 
van dit onderzoek is de vraag welke 
consequenties verbonden zouden 
moeten warden aan de jurispru-
dentie van het EHRM inzake het in 
art. 6 lid 1 EVRM neergelegde recht 
op berechUng door een onpartijdige 
rechter voor wat betreft het 
Nederlandse strafprocesrecht. 
Dozer Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Maan 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

316 
Commentaar op de Wet 
Computercriminaliteit 
ml. F.P.E Wiemans 

Promotores-s prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. mr . H.W.K. 
Kaspersen. 
Samenwerkingsverband: Centrum 
voor Recht en Informatisering, 
Schoordijk Instituut voor 
Grondslagenonderzoek en 
Rechtsvergelijking, NUB. 
Doel: Op 1 maart 1993 is de Wet 
Computercriminaliteit in working 
getreden. Deze regeling voorziet in 
een aantal substantiele wijzigingen 

106 

in de wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering die nodig werden 
geacht in verband met de voort-
schrijdende toepassing van de 
informatietechniek. Deze studio 
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 
wetsgeschiedenis onontbeerlijk. 
Veel van de te bespreken anikelen 
hebben - op grond van luitiek in de 
literatuur. kamentragen en 
amendementen - in de loop der tijd 
een aantal wijzigingen ondergaan of 
zijn later toegevoegd. Naast de 
toelichting van de regering zelf zal 
eon bespreking van doze mutaties 
in relatie tot de eerste tekst (en de 
voorstellen van de Commissie 
Computercriminaliteit, zie ook 
hiema) al veel duidelijk kunnen 
maken over wat de werkgever 
precies heeft willen regelen en over 
de 'grenzen' van deze bepalingen. 
Doel van het boek is niet alleen het 
verschaffen van tekst en uitleg over 
een nieuwe wettelijke regeling. 
Tevens wordt een inhoudefijke 
kritiek, die kan uitmonden in aanbe-
velingen, beoogd. 
Opzet: Bespreking van en 
commentaar op de recente 
bepalingen, mede aan de hand van 
de wetsgeschiedenis en (ovedge) 
literatuur. Evaluatie van de opspo-
ringspraktijk fin relatie tot de 
nieuwe wet); intemationale 
aspecten; synthese; beantwoorden 
de Nederlandse bepalingen aan 
eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid en sluiten zij aan bij 
Internationale aanbevelingen voor 
wetgevingsprojecten? 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm:Dissertatie. 



Universiteiten 

Katholieke Universiteit 
Brabant Sectie jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

317 
De rechtsvethouding 
ouder(s)-kind-derde, in het 
bijzonder ten aanzien van het 
recht op informatie en het 
recht op privacy 
mr. Li. Nicolai 

Promotoren: mr. P. Vlaardingerbroek 
en prof. mr. J.B.M. Vranken. 
Doe!: In het onderzoek gaat het 
erom na te gaan hoe de onderlinge 
rechtspositie van de (ex-) ouders, 
de hulpverlener (en de hulpverle-
ningsinstelling), de school en het 
kind/de leerling zich jegens elkaar 
verhouden, in het bijzonder ten 
aanzien van het ouderlijk gezag, de 
(toeziende) voogdij, de medevoogdij 
en het omgangs- en informatie-
recht, in het bijzonder ten aanzien 
van het recht op 'family-life' en het 
recht op privacy. 
Opzet: Literatuurstudie waarbij de 
Nederlandse wetgeving, literatuur 
en jurisprudentie worden bekeken. 
Ook zal daarin het Engelse recht 
worden betrokken. Voor bestu-
dering van het Duitse recht is 
gekozen omdat de grondrechtelijke 
positie van de minderjarige op 
grond van 'die menschliche 
Wardigkeie (Art. 6 GG) interessante 
aanknopingspunten biedt voor het 
vinden van oplossingen (zie ook de 
Bundesdatenschutzgesetz). Voor 
vergelijking met het Engelse recht is 
gekozen omdat de invoering in 1989 
van de Children Act belangrijke 
wijzigingen heeft gebracht in de 
wettelijke regeling van het ouder-
lijke gezag en de daaraan door de 
(ex-)ouders te ontlenen rechten en 
plichten jegens derden. Anderzijds 
zal aan de hand van enguetes en 
interviews getracht worden inzicht 
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te krijgen in de specifieke 
problemen en oplossingen van de 
beide beroepsgroepen (hulpver-
leners en leerkrachtten) die met 
deze problematiek geconfronteerd 
worden. 
Einddatum: September 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
artikel(en). 

318 
Onderhouds- en zorgverplich-
tingen in primaire leefvormen 
mr. LM. Verkuil 

Doe!: Door een toenemend aantal 
scheidingen, een groeiend aantal 
tweerelaties en tweede huwelijken 
en gewijzigde ouder-kind verhou-
dingen sluit het wettelijke onder-
houdsrecht niet langer aan bij de 
huidige familie- en gezinsverhou-
dingen. De vraag is of het wenselijk 
en mogelijk is om te komen tot een 
nieuwe wettelijke regeling van 
onderhoudsplichten en -rechten in 
Nederland en in Europees verband. 
Het doel van het onderzoek is te 
inventariseren of het mogelijk is om 
tot eenvor-mige onderhoudsver-
plichtingen binnen de EG te komen. 
Hierbij zal in de verschillende EG-
lidstaten onderzoek plaatsvinden 
naar de wettelijke regeling van de 
onderhoudsplicht, de wijze van 
vaststelling en de executiemogelijk-
heden van een (eenmaal opge-
legde) onderhoudsverplichting. 
Opzet: Aan de hand van bestu-
dering van literatuur en jurispru-
dentie zullen de grondbeginselen 
van het onderhoudsrecht in kaart 
worden gebracht. Daarbij zal het 
woord literatuur zo worden opgevat 
dat hieronder ook vallen wetteksten, 
(concept-)wetsvoorstellen, 
rapporten, richtlijnen, beleidsnota's, 
enzovoort. Ook vindt een orientatie 
op de praktijk pleats door middel 
van een soon stage bij de 
rechtbank, interviews met 
advocaten en gesprekken met 
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actiegroepen als SOCK Divor-tium, 
Dwaze Vaders enzovoort In tweede 
instantie zal een rechtsvergelhkend 
onderzoek plaatsvinden naar de 
regeling van onderhoudsrechten en 
-plichten in de EG-lidstaten. 
Einddatum: 1998. 
Pubfikatievorm: Dissertatie, 
artikelen. 

Universiteit Twente 
Faculteit bestuurskunde, 
vakgroep staat en politiek 

Lopend onderzoek 

319 
Politiek-ambtelijke betrek-
kingen en het beginsel van de 
machtenscheiding; eon 
politiek-theoretische, 
juridische en empirische 
studio 
drs. H. Reussing 

Promotor prof. mr. N.M. de Jong 
(vakgroep staat on politiek). 
Doe!: Het verschaffen van inzicht in 
de juridische aspecten van politiek-
ambtelijke betrekkingen. De 
probleemstelling is: hoe dienen de 
juridische vonogeving en het feite-
lijke vedoop van politiek-ambtelijke 
betrekkingen to warden beoordeeld 
aan de hand van de staatkundige 
grondslagen van de democratische 
rechtsstaat Nederland, in het 
bijzonder het beginsel van de 
machtenscheiding, en welke 
aanpassingen in de machtenschei-
dingsleer zijn op grand van doze 
beoordeling noodzakehjk? 
Opzet Literatuurstudie, jurispru-
dentie-analyse. veldwerk (case-
study-methode). 
Einddatum: 1995. 
Pubfikatievorm: Dissertatie, 
eventueel anikelen. 

320 
Zeffregulering in data-
beschermingswetgeving; eon 
rechtsvergelijkend onderzoek 
my. H. van Schooten-van der Meer 

Promotor: prof. H.D. de Jong 
(Vakgroep recht). 
Doer: Onderzoek naar de norma-
Cleve voorwaarden van het concept 
zelfregulering in de databescher-
mingswetgeving van Nederland, 
Duitsland en Groot-Brittannie. 
Daarbij oak onder-zoek near 
methoden van rechtsvergelijking. 
°prof: Literatuurstudie en inter-
views met deskundigen in 
Nederland. Duitsland en Groot-
Brittannie. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
eventueel artikelen. 

Universiteit Twente 
Faculteit wijsbegeerte en 
maatschappijwetenschappen, 
vakgroep psychologie 

Lopend onderzoek 
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321 
Effecten van slachtofferschap 
van misdrijven 
drs. EG.M. van Schie 

Supervisie: prof. dr. 0. Wiegman, 
vakgroep Psychologie, Universiteit 
Twente. 
Doe!: Het bestuderen van de 
percepties van slachtofferschap en 
daderschap am een bijdrage to 
leveren aan het ontsluiten van dit 
kennisgebied waarbij bestaande 
theorieen uit de sociale psychologie 
en criminologie geintegreerd 
warden. 
Opzet Algemeen publiekssurvey am 
meer inzicht to verkrijgen in de mate 
van v66rkomen van en de 
verbanden tussen de relevante 
variabelen in de vraagstelling onder 



Universitelten 

het Nederlandse publiek; longitu-
dinaal quasi-experimenteel 
onderzoek naar slachtoffers van 
misdrijven om op meer gecontro-
leerde wijze oorzakelijke verban-
den tussen slachtofferschap, 
reacties van politie en justitie op 
slachtoffers en de (geneigdheid tot) 
het begaan van overtredingen vast 
te stellen; quasi-experimenteel 
onderzoek naar normovertreders 
om vast te stellen in hoeverre het 
(waarschijnlijk) begaan hebben van 
een recente normovertreding is 
terug te voeren op ervaringen van 
slachtofferschap van misdrijven in 
het verleden. 
Einddatum: Februari 1996. 

322 
Effecten van procedurele en 
distributief onrechtvaardige 
behandeling 
drs. IM. Modde 

Promotor prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband met de 
Universiteit Leiden, Vakgroep 
sociale en organisatiepsychologie, 
dr. R. Vermunt. 
Doe!: Aan de hand van de sociale 
rechtvaardigheidstheorie wordt 
bestudeerd in hoeverre een proce-
dureel en/of distributief onrecht-
vaardige behandeling leidt tot 
normovertredend gedrag. 
Opzet:Fundamenteel sociaal 
psychologisch onderzoek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van labora-
torium-experimenten. 
Einddatum: Maart 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
artikelen. 

Universiteit Twente 
Intemationaal PoUde Instituut 
Twente 

Lopend onderzoek 
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• 323 
Georganiseerde criminaliteit 
prof dr. G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverbanden: Divisies 
'Zware en georganiseerde crimina-
Reit' van diverse regiokorpsen en 
IRT-Noord- en Oost Nederland. 
Doe!- en probleemstelling: In dit 
project worden door de onder-
zoeker verschillende deel-projec-
ten op het gebied van de georgani-
seerde criminaliteit gebundeld. De 
afzonderlijke projecten worden voor 
een deel onder supervisie van de 
onderzoeker uitgevoerd door 
doctoraal-studenten bestuurskunde 
bij diverse divisies georganiseerde 
criminaliteit van meerdere regio-
korpsen. Enkele voorbeelden zijn: 
de integrale samenwerking van de 
politie met partners in Engeland in 
de bestrijding van de georgani-
seerde criminaliteit (Bramshill, UK); 
de efficiency van grootschalige 
opsporingsonderneken; bestuur-
lijke maatregelen tegen de georga-
niseerde drugshandel; organiseren 
tegen georganiseerde criminaliteit 
(Twente en Gelderland-Midden); 
scenario's van georganiseerde 
criminaliteit en de organisatie van 
de politie (Twente); bestuurlijke 
barrieres tegen georganiseerde 
criminaliteit (Twente); de evaluatie 
van verschillende zaken van 
georganiseerde misdaad (Twente, 
Gelderland-Midden, Flevoland en 
IRT-Noord- en Oost Nederland); het 
ontwikkelen van een model voor het 
doorlichten van de horeca (met 
regiokorpsen Haaglanden, 
Friesland, Gelderland-Midden, 
Amsterdam-Amstelland en 
Rotterdam-Rijnmond) 
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Einddatum: lopend project 
Publikatievorm:Scriptiereeks !PIT, 
artikelen en boeken. 

324 
Besluitvorming in het opspo-
ringsonderzoek van georgani-
seerde criminardeit 
prof. dr. GM. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: Een divisie 
Georganiseerde Criminaliteit van 
een regiokorps in Nededand. 
Doe!- en probleemstelling: In dit 
onderzoek stun de volgende 
onderzoeksvragen centraal. Op 
welke wijze vindt tijdens een opspo-
ringsonderzoek naar georgani-
seerde criminele groepen besluit-
vorming pleats? Op welke 
informatie worden de beslissingen 
gebaseerd? Welke informatie 
zouden politie en justitie nodig 
hebben om de opsporing en de 
bestrijding van de georganiseerde 
misdaad efficienter en effeetiever te 
laten zijn? 
Opzet Door de onderzoeker worden 
gedurende twee jaar via observaties 
de besluitvormingsprocessen tijdens 
de opsporing van een criminele 
organisatie bestudeerd. Als obser-
vator neemt hij deel aan de 
tactische- en beleidsvergaderingen 
van een opsporingsteam van een 
divisie 'Georganiseerde 
Criminaliteit Voorts vult hij zijn 
eigen waamemingen aan met 
gegevens afkomstig van 
documenterh CID-rapporterh en 
geautomatiseerde bestanden en 
met gegevens van interviews met 
betrokken opsporingsambtenaren. 
Einddatum: 1996. 

Publikatievomt Interne rapportage 
en artikelen. 

325 
International Self-Report 
Delinquency onderzoek 
(ISRD) 
prof dr. GIN. Bruinsma 
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Samenwerkingsverband: 
International Research Group on 
Selfreported Crime and Delinquency 
en het WODC van het ministerie van 
Justitie. 
Doe!: Het venichten van een 
internationaal en nationaal verge-
lijkend onderzoek naar de crimina-
Reit onder jongeren met behulp van 
een identieke vragenlijst Voorts 
wordt geprobeerd op grond van de 
gegevens schattingen te maken van 
de hoeveel-heid criminaliteit van 
jongeren in de gemeenten 
Enschede en Hengelo. 
Opzet Aan de hand van een 
gezamenlijk geconstrueerde 
vragenlijst wordt door middel van 
een self-report en vele achtergrond-
variabelen een onderzoek venicht 
naar de criminaliteit onder jongeren 
in de leeftijd van 14 tot en met 21 
jaar. Dit onderzoek wordt gehjktijdig 
uitgevoerd in 25 landen door vele 
eriminologen en in Nederland bij 
random steekproeven in 15 steden. 
De UnNersiteit 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. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boek. 

326 
Reliability of the International 
Sett-Report Delinquency 
Instrument (ISRD) 
prof dr. GiN. Bruinsma 

Samenwerkingwerband: 
International Research Group on 
Self reported Crime and Delinquency 
en het WODC van het ministerie van 
Justitie. 
Doe!: Het vaststellen van de test-
hertestbetrouwbaarheid van de 
methode van zelfrapportage die 
wordt gebruikt in het grote intema- 
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tionale onderzoek onder jongeren. 
Opzet:Bij 67 jongeren die in het 
kader van het vorige project zijn 
ondervraagd is na een periode van 
een maand opnieuw dezelfde 
vragenlijst afgenomen om daarmee 
de test-hertestbetrouwbaarheid van 
de gebruikte meetinstrumenten vast 
te kunnen stellen. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boeken. Reeds 
verschenen: GIN. Bruinsma, 'De 
test-hertestbetrouwbaarheid van 
het meten van jeugdcriminaliteit', 
77jdschrift voor criminologie, nr. 3, 
1994, pp. 218-235 en GIN. 
Bruinsma, 'De onbetrouwbaarheid . 
van de self-reportmethode', 
Tijdschrift voor criminologie, nr. 1, 
1995, pp. 77-80. 

327 
De toetsing van twee rivalise-
rende criminologische 
theorieen met behulp van 
paneldata 
prof. dr. GiN. Bruinsma 

Doe!: Het empirisch toetsen van 
twee theorieen van crimineel 
gedrag, te weten de differentiele-
associatietheorie en de sociale 
controletheorie. Voorts wordt de 
validering van enkele meetins-
trumenten uit eerder theorie-
toetsend onderzoek nagegaan. 
Opzet: Aan de intemationale 
vragenlijst over self-report (zie 
voorgaande projecten) zijn vele 
vragen toegevoegd afkomstig uit 
eerder verricht onderzoek, waarmee 
de sociale controletheorie van 
Hirschi en de differentiele-associa-
tietheorie van Sutherland/Opp 
gelijktijdig kunnen worden getest. 
Tevens zal met behulp van schaal-
technieken de validiteit van de 
gebruikte meetinstrumenten 
worden nagegaan. In begin 1994 
zijn de 620 jongens en meisjes na 
anderhalf jaar opnieuw ondervraagd 
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met behulp van dezelfde vragenlijst 
Met behulp van deze paneldata 
kunnen de volgende onderzoek-
vragen worden beantwoord: Welke 
van de twee etiologische theorieen, 
te weten de sociale controletheorie 
van Travis Hirschi en de differen-
tiele-associatietheorie van 
Opp/Bruinsma, verklaart het beste 
de prevalentie en de frequentie van 
verschillende vormen van crimineel 
gedrag van jongeren? In hoeverre 
zijn deze theorieen in staat het 
toekomstige criminele gedrag van 
jongens en meisjes te prediceren? 
Welke gezinsfactoren en vriend-
schepsrelaties kunnen bij jongens 
en meisjes toekomstig crimineel 
gedrag prediceren? Welke gezins-
factoren en vriendschapsrelaties zijn 
gerelateerd ain een criminele 
carriere? De analyses zijn vrijwel 
afgerond. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Diverse artikelen en 
boek. • 	 • 

328 
De aard en omvang van de 
georganiseerde criminaliteit in 
Nederland 
prof dr. G.J.Al. Bruinsma all) en 
prof dr. C. Funaut (EUR en 
Leuven), prof. dr. F Bovenkerk 
(UU) en prof. dr. H.G. van de Bunt 
(VU en WODC) 

Opdrachtgever: Parlementaire 
Enquete Commissie 
'Opsporingsmethoden'. 
Doe!- en probleemstelling: Het doel 
van dit empirisch oncleaoek is het 
vaststellen van de aard, de emst en 
de omvang van de georganiseerde 
misdaad in Nederland en van de 
methodische en praktische 
problemen die aan die vaststelling 
zijn verbonden. Vier hoofdvragen 
staan centraal: Wat voor groepen 
maken zich in Nederland schuldig 
aan georganiseerde criminaliteit? 
Welke vormen van georganiseerde 
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cdminaliteit worden door deze 
groepen bedreven? Op wat voor 
manieren warden deze vormen van 
georganiseerde criminaliteit 
gepleegd? Hoe worden de 
inkomsten tilt het plegen van 
georganiseerde criminaliteit 
besteed? 
Einddatum: 1995. 
Pubfficatievorm: Boek. 

329 
Fenomeenonderzoek en 
georganiseerde criminaliteit 
drs. AR Draisma, vacature 

Supewisie: prof. dr. GJ.N. Bruinsma. 
Samenwerkingsverband: Het IRT-
Noord- en Oost Nederland. 
Doe!- en probleemsteffing: Het gaat 
in dit project am een methodolo-
gisch-technische begeleiding van 
verschillende on derzoeksprojecten 
near georganiseerde criminaliteit 
binnen de fenomeenbenadering. In 
daze benadedng wordt cdminaliteit 
door de politie in een bredere 
context dan het strafrecht ander-
zocht, waarbij meer actoren 
betroldcen zijn dan het 0.M. en de 
politie. Eon andere doelstelling van 
het fenomeenonderzoek is de 
analyse van de kwetsbaarheden van 
de samenleving voor georgani-
seerde criminaliteit met het 
oogmerk am barrieres op te werpen 
In opdracht van de fenomeen-
afdeling van het IRT Noord-Oost 
Nederland worden dieptestudies 
uitgevoerd met verschillende 
aandachtsgebieden. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van tdangulatie: 
naast gegevens van politie 
(documenten, processen-verbaal, 
dossiers) wordt oak gebruik 
gemaakt van diepte-interviews met 
politie- en andere deskundigen. De 
onderzoeker zorgt voor een metho-
dologisch verantwoorde opzet en 
uitvoedng van daze dieptestudies. 
Tevens zullen er maten opgesteld 
worden voor de informativiteit, de 
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validiteit en betrouwbaarheid van de 
verkregen gegevens en een 
methode worden ontwikkeld am de 
convergentie of divergentie van de 
onderzoeksresultaten te beoordelen 
en te verwerken. Een delphi-studie 
kan warden uitgevoerd om het 
effect van specifieke barrieres tegen 
het optreden van georganiseerde 
criminaliteit te beoordelen. 
Einddatum: Maart 1998. 
Publikatievorm: Artikelen en interne 
en exteme rapporten. 

330 
Gebruik on toepassing van de 
Politiemonitor ten behoeve 
van beleid 
Medewerkers IPIT 

Doe!: In 1993 werd voor het eerst 
landelijk de Politiemonitor Bevolking 
afgenomen binnen het kader van de 
nieuw gevormde regiokorpsen. In 
de jaren daarop is daze monitor can 
aantal keren herhaald. De achterlig-
gende gedachte van deze 
Politiemonitor was onder meer dat 
een dergelijke systematische en 
gestandaardiseerde wijze van infer-
matieverzameling bij een grate 
steekproef onder de bevolking van 
Nederland bruikbare gegevens zou 
opleveren voor het opstellen van het 
beleid van de politie binnen het 
regionale en districtsdriehoeks-
overleg. In het onderzoek staan de 
volgende vragen centred!. In 
hoeverre en op welke manier wordt 
van dergelijke cijfermatige 
gegevens gebruik gemaakt in de 
beleidscyclus van de politie? Hoe 
bruikbaar is de Politiemonitor in 
hear huidige vorm voor beleid-
voerders? Hoe adequaat is de wijze 
waarop de gegevens uit de monitor 
worden ingezet en welke mogelijk-
heden die de monitor biedt blijven 
nog onbenut? Er wordt eon inventa-
riserend onderzoek ender elle 25 
regiokorpsen gehouden. Door 
middel van analyse van de kader- 
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nota's en andere relevante beleids-
nota's van de regiokorpsen wordt 
een beeld gevormd van het gebruik 
van de Politiemonitor in het beleid. 
Ter aanvulling op deze analyse 
zullen ook bij alle 25 korpsen inter-
views worden gehouden met 
sleutelfiguren. 
Einddatum: Begin 1996. 
Publikatievorm:Artikelen. 

331 
Een model voor sturing en 
evaluatie van politiezorg 
Medewerkers IPif 

Samenwerkingsverband: IPIT met de 
regiokorpsen van Gelderland-Zuid, 
Kennemerland en Twente. 
Doe!: De doelstelling is te komen tot 
een handzaam model waarmee 
politiezorg van korpsen kan worden 
gestuurd en geevalueerd. 
Opzet: Met het basismodel voor 
sturing en evaluatie van politiezorg 
wordt beoogd de centrale 
hypothesen achter de 
Bestuursafspraken tussen de 
centrale overheid en de drie 
korpsen te onderbouwen en uit te 
werken. Met behulp van het evalu-
atiemodel is de politie en 
(bestuurlijk verantwoordelijken) in 
staat om (a) verschillen en overeen-
komsten tussen korpsen te onder-
zoeken; (b) een evaluatie op korps-
niveau door de tijd uit te voeren en 
(c) 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 
wordt gebruikt om het model te 
verbeteren en kwalitatief betere 
indicatoren en kengetallen te con-
strueren. Er wordt voor het model 
gebruik gemaakt van diverse 
gegevens die afkomstig zijn van 

geautomatiseerde gegevensbe-
standen van de polii:ie, de 
Politiemonitor en van gemeentelijke 
instellingen. Het model zoals dat tot 
dusverre is ontwikkeld wordt thans 
gebn.iikt door de drie genoemde 
korpsen voor hun jaarverslagen en 
voor de beleidsplannen voor de 
komende jaren. Op grond van de 
ervaringen zal de gebruikswaarde 
van het model warden geschat. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievomr Artikelen en 
rapporten. 

332 
Misdaad- en daderanalyse in 
Enschede 
drs. ER. Kleemans 

Promotoren: prof. dr P.B. Boorsma 
(UT), prof. dr GIN. Bruinsma (UT), 
prof. mr  dr H.G. van de Bunt (VU). 
Samenwerkingsverband: Centrum 
voor Politiewetenschappen (Vrije 
Universiteit Amsterdam) en politie 
Twente. 
Doe!: Het inzichtelijk maken van de 
aard, de omvang en de spreiding 
over buurten, doelwitten en 
tijdstippen van het delict woningin-
braak in de gemeente Enschede 
gedurende enkele jaren door de 
bestudering van het keuzegedrag 
van daders. 
Opzet: Beschrijvingen van en 
verklaringen voor bepaalde sprei-
dingspatronen 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 keuze-
gedrag 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 pleeg- 
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buurt, een bepaald doekvit en een 
bepaald tijdstip kan worden 
beschreven en verklaard aan de 
hand van individuele kenmerken 
van de dader, kenmerken van de 
woonbuud van de dader, 
kenmericen van de pleegbuurt en 
kenmerken van het doelwit (en 
slachtoffed. Vervolgens zal worden 
nagegaan op welke manier en in 
welke mate de spreiding van het 
delict woninginbraak over buurten, 
doelwitten en tijdstippen kan 
worden beschreven en verklaard 
aan de hand van het keuzegedrag 
van daders. 
Onderzoekmethoden: Literatuur-
studie, analyse van processen-
verbaal, daderinterviews en secun-
daire analyses. 
Einddatum: Begin 1996. 
Publikatievorm:Dissertatie en 
artikelen. Reeds verschenen: E.R. 
Kleemans, 'Misdaadanalyse en de 
rationele keuzebenadering', 
Tijdschrift voor criminologie. 35e jrg.. 
nr. 2.1993. pp. 127-142. 

333 
Politics en de zorg voor 
veiligheid; een proces- en 
effectevaluatie van de 
bestuursafspreak bij de politie 
Twente (Twente-Zuid) 
dm. L Kroes dr. H.N. Scholtens en 
prof. dr. G.J.N. Bruinsma (super-
visie) 

Samenwenkingsverband: IPIT met de 
politie Twente. 
Doer: Het evalueren van de 
bestuursafspraak tussen de politie 
Twente en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gedurende een 
periode van vier.  jaar. De bestuursaf-
spraak betreft een extra investering 
van BiZa van 1 miljoen gulden per 
jaar die moet warden aangewend 
ter verbetering van de kwaliteit, 
efficiency en effectiviteit van de 
politie-organisatie. In de eerste fase 
van het onderzoek is door middel 
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van een proces- en effectevaluatie 
inzichtelijk gemaakt hoe de 
verschillende bestuursafspraak-
projecten zijn vedopen en in 
hoeverre de innovatieve projecten 
hebben geleid tot verbeteringen in 
werkwijzen en tot (tussentijdse) 
maatschappelijke effecten. In het in 
november 1994 verschenen rapport 
Vemieuwingen in politiezorg zijn de 
onderzoeks-resultaten uit de eerste 
fase weergegeven alsmede de 
daarbij gebruikte onderzoek.sme-
thoden. Op grand van deze resul-
taten zijn aanbevelingen gedaan 
voor een betere opzet van projecten. 
In de tweede fase is het onderzoek 
toegespitst op de maatschappelijke 
effecten van het politie-optreden. 
Het in maart 1994 gestarte project 
'bedreigende veelvoorkomende 
misdrijven en daarmee samenhan-
gende gevoelens van onveiligheid' 
staat daadn centraal. In de evaluatie 
van het project gaat het met name 
am de vraag of en in welke mate de 
politie invloed kan uitoefenen op 
maatschappelijke verschijnselen als 
slachtofferschap van criminaliteit, 
aangiftegedrag, preventief gedrag, 
buurtbeleving, tevredenheid over 
het politie-optreden en gevoelens 
van onveiligheid. Gedurende de 
looptijd van het project (tot eind 
1995) tracht de politie projectmatig 
(pro- en reactief) de bedreigende 
vormen van criminaliteit (woningin-
braak, geweld op straat. straatroof, 
overval en drugovedast) terug te 
dringen. De evaluatie dient inzich-
telijk te maken welke activitelten de 
voomoemde maatschappelijke 
verschijnselen gunstig beInvloeden. 
Onderzoelimethoden: Literatuur-
studie, quasi-experimenten, multi-
variate analyses op grond van 
bevolkingsonderzoek politiestatis-
tieken en gemeentelijke statistieken, 
interviews, documentanalyse en 
observatie. 
Einddatum: Begin 1996. 
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Publikatievorm:Tussentijdse • 
rapporten, eindrapport en artikelen. 
Verschenen in november 1994: L. 
Kroes, L.L. Meiberg en G.J.N. 
Bruinsma, Vemieuwingen in 
politiezorg; een tussentijdse 
rapportage van een evaluatie van de 
bestuursafspraak bij de politie 
Enschede, Enschede, IPIT nr. 4, 
1994. 
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Centrum van 
Politiewetenschappen 
Net Centrum van Politieweten-
schappen (CPW) is eon interfa-
cultair en interdisciplinair semen-
werkingsverband van medewerkers 
binnen de Vrije Universiteit 
Amsterdam die werken op het 
terrein van politie-onderwijs en - 
onderzoek. Net  CPW is in 1991 in 
eerste instantie opgericht om intern 
de gedachtenwisseling over politie-
onderzoek en -onderwijs to stimu-
leren. Inmiddels zijn de activiteiten 
verruimd en oak extern gericht. In 
het CPW hebben zich verenigd: 
bestuurskundigen. sociologen, 
sociaal psychologen, cultureel 
antropologen, strafrechtjuristen, 
criminologen en strafrechtdeskun-
digen. De volgende faculteiten zijn 
bij het CPW betrokken: de faculteit 
der Sociaal-Culturele 
Wetenschappen, de faculteit der 
Rechtsgeleerdheid en de faculteit 
der Pedagogiek en Psychologie. De 
onderstaande onderzoeken geven, 
samen met de nummers 138, 139, 

143, 145, 146 eon selectie uit het 
totale polibe-onderzoek wat binnen 
het CPW verricht wordt. Eon volledig 
overzicht van het lopend onderzoek 
on onderzoeksvoorstellen staat in 
het onderzoeksprogramma 
1995-2000 en is op to vragen bij het 
C,PW. 

Lopend onderzoek 

334 
Functiewaardering en sekse-
onderscheid bij de politic en in 
de gezondheidszorg 
drs L Halsema 

Promotor prof. dr. J.G.M. de Bruijn. 
Doet Onderzoek near hoe in 
arbeidsorganisaties. i.e. bij de poline 
on in de gezondheidszorg, sekse-
onderscheid tot stand komt door het 

proces van functiewaardering. 
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Opzet Observatie, interviews en 
inhoudsanalyse van functiebeschrij-
vingen en referentiemateriaal 
getracht zicht to krijgen op de 
methodiek, actoren on normativiteit 
van het functiewaarderingsproces. 
Einddatum: 1998. 

Publikatievorm Dissertatie. 

335 
Politieel vuunvapengebruik 
gewogen en getoetst 
dm _LS. Timmer 

Supervisie: prof. dr. J. Naeyd on prof. 
mr. TM. Schalken. 
Doet onderzoek doen naar de 
tactiek en de strategie van politieel 
geweldgebruik on near de praktijk 
on naar de normering van het 
vuurNapengebruik door de 
Nededandse politie. 
Opzet Eon kwantitatieve inventari-
satie het vuurwapengebruik 1978- 
1992, een kwafitatieve analyse van 
het vuunNapengebruik in 1992 on 
een panelonderzoek onder leden 
van relevante beroepsgroepen. De 
ministeries van Justitie (subsidient) 
on Binnenlandse Zaken begeleiden 
het onderzoek. Het projectbureau is 
ondergebracht bij CIRCON BV to 
Amsterdam. 
Einddatum: 1996. 

Publikatievomr. Adikelen. 
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Andersson, Elffers & Felix BV 

Lopend onderzoek 

336 
Parketpolitie in perspectief 
drs. H. Andersson en drs. J.H. 
Haagsma 

Doe De taken van de parketpolitie 
worden op dit moment uitgevoerd 
door de regionale politiekorpsen. De 
kwaliteit van de uitvoering van deze 
taken is zeer divers en verschilt van 
regio tot regio. De wettelijke, 
justitiele en politiele ontwikkelingen 
zijn niet dootvertaald naar de 
benodigde sterkte van de parketpo-
litie. Doe van het onderzoek is aan 
te geven wat de toekomstige positie, 
sterkte en mogelijke opties voor de 
gewenste organisatievorm van ieder 
voor de parketpolitietaken is. 
Getracht wordt lokaal gedifferen-
tieerde oplossingen te realiseren. 
Opzet/methode: Gedetailleerd 
onderzoek naar de werkprocessen 
en verantwoordelijkheden horend 
bij de verschillende taken van de 
parketpolitie: transport van 
preventief gehechten ten behoeve 
van de rechtsgang, orde en 
bewaking tijdens rechtszittingen en 
ook executie en betekening. 
Met behulp van kwantitatieve 
produktanalyses worden kenge-
tallen en stuurgetallen ontwikkeld 
waarmee de uitoefening van de 
taken beter bewaakt en aange-
stuurd kan worden. Met behulp van 
metingen (onder andere tijdens 

zittingen) wordt onderzocht in 
hoeverre het disfunctioneren van de 
parketpolitie mede de oorzaak is 
van het te laat aanvangen c.q. 
uitlopen van zittingen. Ten behoeve 
van de vervoerstaak wordt onder-
zocht of het combineren van het 
vervoer van afgestraften Qustitie) 
met het rechtsgangvervoer (politie) 
kan leiden tot efficiency winsten. 
Hietvoor worden simulatie- en 
planningsmodellen gehanteerd. 
Verschillende experimenten en 
pilots worden gebruikt ter voorbe-
reiding op de implementatie. 
Einddatum: Eind 1995. 
Publikatievorm: Diverse deelrap-
porten, artikelen. 

337 
Nieuwe organisatie 
Rijksrecherche 
drs. H. Andersson en ir. F Spijkers 

Doet. Het uitwerken en inrichten 
van een nieuwe organisatie 
Rijksrecherche op grond van de 
besluitvorming over het rapport 
Rijksrecherche (AE8,19 uit 1993. De 
organisatie van de Rijksre-cherche 
moet zodanig worden geprofessio-
naliseerd en slagvaardig gemaakt, 
dat de (overwegend repressieve) rol 
van de Rijksrecherche bij de 
bewaking van de integriteit van de 
overheid kan worden versterkt. 
Opzet In werkgroepverband, 
bestaande uit inteme functionarissen 
van de Rijksrecherche en exteme 
deskundigen, wordt invulling 
gegeven aan de verbetering van de 
kwaliteit, bedriffsvoeting en infor- 
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matiepositie van de Rifitsrecherche. 
Parallel worth invulling gegeven aan 
een nieuwe organisatie en bestu-
dering met een directeur. eon 
centraal bureau en ressorten. 
Einddaturrr. Najaar 1995. 
Publikatievorm: Notities, attikelen. 

338 
Integrale veiligheid 
dra H. Andersson en drs M. van 
der ye/den 

Doe!. Verbetering van de 
leefbaarheid en veiligheid in 
buurten en wijken. In toenemende 
mate is duidefijk dat veiligheids-
beleid meer moet zijn fian inzet van 
alleen politie, justitie en brandweer. 
Vooral bij het voorkomen van 
problemen is een samenspel nodig 
tussen diverse onderdelen van de 
overheid. instellingen, bedrfifsleven 
en individuele burgers. Integraal 
veiligheidsbeleid voorziet in dit 
samenspel van de huidige en 
toetredende partners in de 
bestrijding en voorkoming van 
onveiligheid. De ontworpen en nog 
verder te ontwikkelen aanpak zal 
eenduidige sturingsinstrumenten 
leveren zodat de samenwerking 
tussen alle partners een vruchtbare 
zal zijn. 
Opzet/methode algemeen: De 
ontwikkelde aanpak kent een infer-
matie-, analyse en een actiedeel. 
Inzicht in de aard en omvang van de 
veffigheidsproblematiek op lokaal 
(buurt-) niveau wordt verkregen aan 
de hand van methodisch verza-
melde informatie over feitelijke 
onveiligheid, openbare velligheidsti-
sico's en oak gevoelens van onvei-
ligheid. Zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve analyses warden 
vervolgens gehanteerd am oorzaken 
en voorwaarden voor (specifieke) 
buurt-gerelateerde problemen op te 
sporen. Relaties warden gelegd 
tussen (gevoelens van) onveiligheid 
en omgevingskenmerken. 
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Daamaast wordt een effectiviteits-
analyse opgezet am de huidige inzet 
ten aanzien van bestrijding en 
voorkoming van onveilige situaties 
te beoordelen. Op basis van de 
analyses warden systematische 
aanpakken ontwikkeld voor de korte 
en lenge termijn. Integrate semen-
werking tussen verschillende 
gemeentelijke diensten, politie, 
brandweer en exteme partners staat 
hierbij centraal in de ontwikkeling 
van zowel preventieve als repres-
sieve acties. Het onderzoek loopt in 
verschillende gemeenten en binnen 
een regio. 
Einddatum: Doorlopend 
Publiicatievorm: Diverse rapporten, 
artikelen. Reeds verschenen zijn 
Stappenplan integrate veiligheid; eon 
schets voor het bestuur ffebruari 
19941 Stappenplan integrate 
veifigheid; technische leidraad voor 
functionarissen op uitvoeringsnbeau 
(september 1994): Pilotproject 
Integral° Velligheid Maastricht 
(november 1994); Pilotproject 
Integrale veifigheid Eindhoven 
(december 1994); Pilotproject 
Integrale Veiligheid Velsen 
(september 1995). 

339 
Reorganisatie Rechtsbijstand 
Asielzoekers 
drs IC Bron 

Doe Herinrichting rechtsbijstand 
aan asielzoekers en implementatie 
van nieuwe organisatievorrnen voor 
de rechtsbfistandverlening aan 
asielzoekers. Het is de bedoeling te 
komen tot een nieuwe werkver-
deling tussen de Vereniging 
Vluchtelingenwerk Nederland, de 
advocatuur en de Stichtingen 
Rechtsbijstand. 
Opzet/methode: Onderzoek near de 
werkprocessen van de verschillende 
partners en de ontwikkelingen op 
het gebied van wetgeving en 
organisatievormen binnen de asiel- 
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rechtsbijstandverlening. Op grand 
daarvan zijn enkele organisatiemo-
dellen vormgegeven. Deze zijn op 
hun mogelijke effecten getoetst en 
doorgerekend. 
Einddatum: 1 januari 1996. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

340 
Een slagvaardige Koninklijke 
Marechaussee-Luchtvaart 
drs. JR. Elffers en ths. 
Haagsma 

Doe? Het ontwerpen van een 
doelmatige en doeltreffende 
structuur en sterkte 
(-berekening) voor het district 
KMAR-Luchtvaart. De sterkte en 
structuur van het District KMAR-
Luchtvaart staat voortdurend onder 
druk door het toenemende 
maatschappelijke belang van de 
grensbewaking, het toenemende 
(inter)nationale belang van de 
veiligheid op en rond luchthavens, 
de groei van het aantal in- en 
uitgaande passagiers en van het 
aantal (risico)vluchten. 
Opzet/methode: Op basis van een 
structuuranalyse wordt inzicht 
verkregen in welke mate de wijze 
van functioneren van de KMAR 
voldoet aan de beoogde doelstel-
lingen en externe ontwikkelingen. 
Tevens zal deze structuuranalyse 
bouwstenen opleveren voor een 
optimale structuur van het KMAR-
bedrijf op Schiphol. De benodigde 
capaciteit voor de (toekomstige) 
werkdruk wordt bepaald op basis 
van te realiseren produkten, 
normtijdbepaling en effectmetingen 
voor ontwikkelingen als bij 
voorbeeld invoer van Schengen. 
Door de benodigde capaciteit af te 
zetten tegen de beschikbare 
capaciteit en produktiviteit kunnen 
noodzakelijke sterkte-aanpassingen 
vastgesteld worden. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

119 

341 
Ondervvijs justitiele jeugdin-
richtingen 
W. Etty 

Doet In de justitiele jeugdinrich-
tingen moet het onderwijsaanbod in 
de opvang en behandeling worden 
gentegreerd. Voor de circa 2500 
jongeren die jaarlijks in de inrich-
tingen worden opgevangen en 
behandeld is het onderwijs een 
essentieel middel om in de samen-
!eying alsnog een fatsoenlijke rol te 
kunnen gaan spelen. De aandacht 
moet in eerste instantie vooral 
worden gericht op de verbetering 
van het onderwijs zelf. Dat blijkt uit 
het rapport Perspectief 1999 dat AEF 
heeft aangeboden aan de staatsse-
cretarissen van Justitie en OCenW. 
Doel van dit onderzoek was te 
adviseren over de wijze waarop het 
onderwijs aan en de opvang en 
behandeling van leerlingen in 
justitiele jeugdinrichtingen beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. 
Opzet/methode: Kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek naar 
bestaand onderwijs-aanbod in 
justitiele jeugdinrichtingen en 
knelpunten bij de uitvoering 
hiervan. Momenteel is er geen 
sprake van een gelijkwaardig 
onderwijsaanbod in de verschil-
lende inrichtingen. Er is bij de 
betrokkenen geen inzicht in de 
kwaliteit en effectiviteit Bovendien 
bestaan er grote verschillen in 
organisatievormen. Als oplossing 
wordt een kwaliteitsverbetering 
binnen vier jaar voorgesteld. 
Essentieel hiervoor is dat alle inrich-
tingen bij binnenkomst van de 
jongere gebruik gaan maken van 
een uniform onderwijsdiagnose-
instrument; dat voor elke jongere 
een onderwijsplan wordt gemaakt; 
dat er kortdurende lespakketten 
komen om tot concrete resultaten in 
de vorm van certificaten te komen 
en dat de resultaten per jongere en 
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per school worden gemeten en 
vergeleken. Voor een dergelijke 
kwaliteitsslag zijn een gelijk-
waardige financiering en een goede 
formele verankering in wetten en 
contracten nodig. 
Pubfikatievorm: Rapport Perspectiel 
1999, juli 1995. 

342 
Handhaving milieuregelgeving 
door genie 
drs. I Haagsma 

Boot Strafrechtefijk optreden door 
politie tegen milieudelicten dient 
meer te zijn dan een sluitstuk van 
bestuursoptreden van het openbaar 
ministerie, en een eigen functie te 
vervullen bij de handhaving van de 
milieuregelgeving. In het rapport 
Policia en milieu van juni 1994, 
constateert AEF dal de feitelijke 
handhaving van de milieure-
gelgeving in de meeste politie-
korpsen moeizaam van de grond 
komt Voorgenomen handhavings-
activiteiten op milieugebied worden 
later, beperkter of zelfs niet tot 
uitvoering gebracht. Aan AEF is 
door het ministerie van Justitie 
gevraagd een instrumentarium te 
ontwikkelen waardoor het fiokale) 
O.M. kan beschikken over infor-
matie over de feitelijke prestaties 
van de politie zodat het O.M. met 
behulp van deze informatie een 
betere aansturing van de 
handhaving van de milieure-
gelgeving door de politie kan reali-
seren. 
OpzetImethode: De resultaten van 
de activiteiten van de pofitie laten 
zich vertalen in produkten. Om tot 
een goed systeem van manage-
mentinformatie te komen, zullen 
vragen als: om welke produkten 
gaat het, hoe worden deze 
produkten pemaakt en door wie, 
hoeveel capaciteit is nodig voor het 
maken van produkten en aan welke 
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eisen moeten de produkten 
voldoen, beantwoord moeten 
worden. Daamaast wordt vastge-
steld op welke produkten het O.M. 
zal sturen en of zij voldoende kan 
sturen op basis van de informatie uit 
de bestaande politiele en justitiele 
informatiesystemen. Eventueel 
worden de bestaande informatie-
systemen aangepast op de informa-
tiebehoehe van het gokale) O.M. 
Een goed gebruik van het sturings-
instrumentalium vereist een 
adequate opstelling van het (lokale) 
O.M. (eenheid naar buiten toe, 
prioriteitsstelling e.d.). Waar nodig 
zal AEF aan deze onderwerpen 
aandacht besteden. 
Einddatum: November 1995 . 
Publikatievomr. Rapport. artikelen. 

343 
Beter verdeeld 

J.H. Haagsma en dts. G.T.W. 
Dhondt 

Boot Zoveel mogelijk politiecapa-
citeit voor een probleemgerichte 
inzet in de regio Gelderland-Midden 
vrij te maken. Naast de reactieve 
politiezorg kan op deze wijze door 
vergroting van de beleidsruimte de 
dienstverlening van de politie in de 
regio Gelderland-Midden worden 
verbeterd. 
Opzet/methode AEF heeft 
onderzoek gedaan naar de 
verdeling van de sterkte in de 
politieregio Gelderland-Midden. 
Daarvoor zijn in 1994 feitelijke 
gegevens over werk en werkdruk 
verzameld. Daamaast is al het 
politiewerk dat in de regio moet 
worden uitgevoerd. gedetailleerd 
beschreven. Mn de hand van deze 
input-gegevens en de gedetail-
leerde analyse van het politiewerk is 
een verdeling van de beschikbare 
capaciteit opgesteld. AEF heeft de 
sterkteverdeling geplaatst in het 
licht van het verhogen van 
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veiligheid en leefbaarheid. De 
(schaarse) middelen die 
beschikbaar zijn, moeten optimaal 
worden ingezet om tot een effec-
tieve aanpak van de problemen 
rond veiligheid en leefbaarheid te 
komen. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Rapport Beter 
verdeeld, juni 1995, artikelen. 

344 
Kennismanagement in de 
rechtshandhavingspraktijk 
mr. dr. D. Ruimschotel en drs. J.P. 
van Delden 

Opzet en doet Het onderzoek analy-
seen (reconstrueert/modelleert) die 
momenten in de rechtshandhaving 
(wetgeving, beleid, politie en 0.M.) 
waar kennis een cruciale rol speelt 
bij de verbetering van de rechts-
handhaving. Gekeken wordt of en 
hoe kennis op deze momenten 
geoptimaliseerd wordt. Als 
voorbeelden/-casus worden diefstal 
genomen en het driehoeksoverleg. 
Als methoden worden gehanteerd 
(naast algemene literatuur): 
uitwerken van modellen van kennis-
management, uitwerken van 
modellen van de rol van kennis in 
de rechtshandhaving, interviews 
met betrokkenen binnen en buiten 
rechtshandhaving, analyse van 
bestaande 'kennisinstrumenten' (als 
politiemonitor, kwaliteitsthermo-
meter e.d.), analyse van bestaande 
projecten waar de relatie tussen 
informatie en strategische beleids-
voering aan de orde is, en het 
opzetten van analyse- annex 
verbeterprojecten. 
Samenwerkingsvorm: Samenge-
werkt wordt met het Platform 
Politiele Informatievoorziening en 
met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Einddatum: Het project zal zich over 
de komende vijf jaar uitstrekken. 
Publikadevorm: Er zal gerapporteerd 
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worden via artikelen en werkconfe-
renties. 

B&A Groep Beleidsonderzoek & 
-Advies by 

Afgesloten onderzoek 

345 
Projectmatig woken bij de 
Nederlandse politie 
F Beekwilder, A. van den Berg en 
W Elzinga 

Politia Nova, Den Haag, ministerie 
van Binnenlandse Zaken, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 337 

346 
De markt van misdaad en 
milieu, deel 1 en 2 
drs. EA.I.M. van den Berg (red) 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K38 en K39 
Zie JV7, 1994, nrs. 338 en 340 

347 
Optimalisering tenuitvoer-
legging vreemdelingenbe-
waring 
A. van den Berg, _IA. Lameris en 
D. Jaarsma 

Den Haag, B&A Groep 
Beleidsonderzoek & -Advies, april 
1995 
Het aantal vreemdelingen dat in 
Nederland in een bewaringsin-
richting wordt opgevangen heeft de 
laatste jaren een sterke groei 
doorgemaakt De veiwachting is dat 
dit aantal ook in de toekomst nog 
zal stijgen. Met dit onderzoek wordt 
beoogd de huidige en de toekom-
stige opvang te optirnaliseren aan 
de hand van reeds opgedane 
ervaringen in de vier instellingen 
voor vreemdelingenopvang die er 
momenteel zijn. 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
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348 
Toolkit omgevingsonderzoek 
Politieregio's 
AR van den Berg, JA Lameria 
AA. VViegant en H. Pthltekoek 

Den Haag, BSA Groep 
Beleidsondemoek & - 
Advies/Wiegant, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 341 

349 
Politiemonitor bevolking; de 
landelijke dyers 
Den Haag, SOU, 1995 

Tweejaarfijks wordt een grool-
schalig bevolkingsonderzoek 
gehouden over de (on)veiligheids-
gevoelens van de Nededandse 
bevolking en het oordeel over de 
politie. Begin 1995 is dit onderzoek 
wederom gestart en zijn de resul-
taten gepubliceerd in een landelijk 
en 25 regionale rapporten. 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

350 
Veiligheid in Barendrecht en 
Albrandswaard 
H. Geveke, D. Jaarsma, 
F Leemhuis en T Spapens 

Den Haag, B&A Creep 
Beleidsonderzoek en -Advies, 1995 
Het integrate veiligheidsonderzoek 
is ontwikkeld om voor gemeenten te 
voorzien in gedetailleerde informatie 
over integrate veiligheid en 
leefbaarheid. Het betreft een 
omgevingsonderzoek onder de 
bevolking. De onderwerpen van het 
onderzoek zijn vergelijkbaar met die 
van de Politiemonitor Bevolking. Er 
wordt echter meer nadruk gelegd 
op sociale veiligheid. De vragenlijst 
wordt aangevuld met specifieke 
problemen en omstandigheden in 
de gemeente, die wij vooraf inventa-
riseren. 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

Lopend onderzoek 

352 
Omgangsrecht 
drs A van der Berg en drs. A 
Klaver 

Supervisor dr. H. te Grotenhuis. 
Instelfing B&A Groep. 
Doet Het onderzoek dient eon 
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351 
Behoefte-onderzoek Milieu-
oMmoetingspuM 
A van den Berg en D. Jaarsrna 

Doet De Nederlandse politie krijgt 
een steeds belangrijkere teak bij de 
uitvoering van regionaal milieu-
beleid. Het pile stadium waarin 
doze teak zich in weet regio's 
bevindt, leidt in combinatie met de 
complexiteit ervan tot een behoefte 
aan kennis en ervaring met de 
inhoud van het milieuterrein. Om in 
deze kennisbehoefte te voorzien 
wordt gewerkt aan nieuwe vormen 
van kennisoverdrachL Naast het 
traditionele ovedeg denkt men aan 
de organisatie van themadagen etc. 
Daamaast zijn er ideeen over een 
'milieu-ontmoetingspune. B&A 
Groep onderzoekt in hoeverre er 
aan zo'n milieu-ontmoetingspunt, 
waar op landelijk niveau informatie, 
kennis en ervaring over de ontwik-
kelingen van de politiemilieutaak 
warden uitgewisseld, behoefte 
bestaat bij de Nededandse politie. 
Opzet Om na te gaan of dit idee 
levensvatbaar is, wordt de behoefte 
aan een milieuontmoetingspunt 
gepeild en wordt het draagvlak dal 
aanwezig is getoetst Alvorens dit 
behoefte-onderzoek uitgevoerd 
wordt volgt eerst eon odentatie- en 
een inventarisatiefase. Na de eigen-
fijke behoeftepeiling volgt nog een 
toetsingsfase, op grand waarvan het 
concept 'milieuontmoetingpunt' 
vervolmaakt kan warden. 
Einddatum: Najaar 1995. 
Pubfikatie: Eindrapport. 
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beschrijving te geven van de 
praktijk van het omgangsrecht, 
waarbij recht zal worden gedaan 
aan de verschillende actoren in het 
veld en de posities die zij daarin 
innemen. Het onderzoek dient 
derhalve zowel een kwantitatief als 
een kwalitatief beeld van de uitvoe-
ringspraktijk op te leveren. 
Opzet Dossieronderzoek, interviews 
en case-study. 
Einddatum: 15 november 1995. 
Het onderzoek wordt gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en 
-Ontwikkeling van het ministerie 
van Justitie. 

353 
Surveillance-service scan 
A. van den Berg en I Lameris 

Doe? Een aantal politieregio's gaven 
blijk behoefte te hebben aan een 
instrument dat de kwaliteit van de 
dienstverlening van de surveillance-
diensten meet. Met dit instrument 
zou een groot aantal aspecten van 
dienstverlening worden gemeten: 
wat is de verwachting en de feite-
lijke beleving van de klant 
Daamaast kent het instrument een 
interne component waarmee 
aspecten van werkprocessen en 
interne procedures beschreven 
kunnen worden. 
Opzet In samenwerking met deze 

-regio's ontwikkelt B&A Groep een 
dergelijk instrument, dat t.z.t. in een 
handboek beschreven zal worden 
en aan alle politieregio's 
beschikbaar zal worden gesteld. De 
verwerking en analyse van de 
gegevens kunnen door B&A Groep 
worden uitgevoerd, de politieregio's 
zelf kunnen de uitvoering van het 
instrument zelf ter hand nemen. 
Einddatum: Winter 1995. 
Publikatievorm: Er zal een handboek 
en een publikatie van Politia Novi 
over dit onderzoek verschijnen. 
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354 
Integratie van gegegevens-
bronnen Amsterdam Zuid-
Oost 
H. Geveke en 0. Henneken 

Doe!: Om op het terrein van 
veiligheid effectief beleid te kunnen 
voeren, is het voor bestuur, politie 
en openbaar ministerie essentieel 
dat zij beschikken over betrouwbare 
informatie. Helder inzicht in de 
onveiligheidssituatie van de 
gemeente, en van wijken en buurten 
daarbinnen, is nodig om politiek-
bestuurlijk, politieel en justitieel 
sturing te kunnen geven aan het 
veiligheidsbeleid en om de vinger 
aan de pols van nieuvve ontwikke-
lingen te kunnen houden. Ook in 
het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost 
bestaat bij bestuur, politie en 
openbaar ministerie behoefte om 
goed geInformeerd te worden over 
de lokale veiligheidssituatie en de 
ontwikkelingen daarin. Het 
probleem dat zij daarbij ontmoeten 
is het bestaan van een veelheid aan 
gegevensbronnen, die naast hiaten 
onderling weinig samenhang 
vertonen. De gegevensbronnen zijn 
bovendien bij verschillende 
instanties aanwezig. Deze situatie 
gaat enerzijds gepaard met het 
ontbreken van een totaaloveaicht 
van de veiligheidssituatie, en ander-
zijds met een verbrokkeld inzicht op 
deelterreinen en specifieke 	- 
probleemvelden. Met het oog 
daarop is het ddel van dit project te 
omschrijven als het komen tot een 
integratie van bestaande gegevens-
bronnen, op een zodanige manier 
dat door stadsdeel, politie en 
openbaar ministerie periodiek 
betrouwbare en beleidsrelevante 
informatie over de veiligheidssi-
tuatie in Amsterdam-Zuidoost kan 
worden verkregen. 
Opzet Het resultaat van het project 
is een op maat gemaakte 
handleiding voor het produceren 
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van zulke informatie. De 
handleiding bevat een stappenplan, 
waarin wordt aangegeven welke 
stappen moeten worden doodopen 
om tot betrouwbare en bruikbare 
veiligheidsinformatie te komen, en 
welke concrete activiteiten bij elke 
stap moeten worden verricht De 
handleiding wordt een eerste keer 
getest. Dal leidt tot een veiligheids-
rapportage voor het stadsdeel 
Amsterdam-Zuidoost 
Einddatunt Najaar 1995. 
Publikatievontr. Eindrapport. 

355 

Veiligheidsonderzoek 
Veenendaal 
H. Geveke, F Leemhuis en 
H. Wittekoek 

Doel en opzet Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in samenwerking met 
het Bestuur en Management 
Consultants. Het betreft een 
omgevingsonderzoek onder de 
bevolking van Veenendaal. De 
onderwerpen van het onderzoek zijn 
vergelijkbaar met die van de 
Politiemonitor Bevolking. Er wordt 
echter meer nadruk gelegd op 
sociale veiligheid en specifieke 
problemen in de gemeente 
Veenendaal. 
Einddatunt September 1995. 
Pubfikatievorm: Eindrapport. 

356 
Schaderegeling als onderdeel 
van de HALT-afdoening 
D. Jaarsma en ft Schouten 

Doet Na twee pilots in 1993 treedt 
per 1 april 1995 de wet Terwee in 
werking. De wet regelt de wijze 
waarop een slachtoffer zijn schade 
op een verdachte kan verhalen. 
Hoewel de wet gericht is op de 
terechtzitting, zal men ook in het 
voortraject meer dan tot voor kort 
genoodzaakt zijn contacten te 
hebben met het slachtoffer over 

schaderegelingen. Daamaast 
krijgen intermediaire organisaties 
als de Halt-bureaus. reclassering, 
Raad voor de Kinderbeschenning 
en bureaus slachtofferhulp te 
maken met de wet. De opstellers 
van de wet benadrukken dan ook 
de netwerkvorming tussen deze 
organisaties met betrekking tot 
schaderegelingen. Halt ander-
scheidt zich in dit netwerk door de 
mime ervaring die men inmiddels 
heeft met schaderegelingen. Deze 
ervaring en expertise is zinvol voor 
het gehele netwerk Om Halt-
bureaus een ml van betekenis te 
kunnen laten vervullen bij de 
netwerkvorming random de 
invoering van de wet Terwee, zal 
allereerst de schade-afhandeling 
door de bureaus vender geprofes-
sionaliseerd moeten warden. 
Daamaast moet een vorm voor een 
overdracht van kennis aan de 
andere actoren warden gevonden, 
die gevolgd wordt door een effect-
en een procesevaluatie. 
Opzet Het onderzoek van B&A 
Groep beperkt zich voomamelijk tot 
het eerste punt Dit wordt uitge-
voerd door middel van een inventa-
risatie en diagnose van de huidige 
schade-afhandeling door Halt-
bureaus, waarna de handleiding die 
op de bureaus gebruikt wordt up to 
date gemaakt wordt. Om de waarde 
van de bijdrage van Halt-bureaus 
aan het netwerk te kunnen meten 
zal regelmatig de vemieuwde 
werkwijze van de Terwee-
medewerkers van de bureaus 
onderzocht warden. Deze gegevens 
dienen tevens ter evaluatie. De 
kennisoverdracht zou in de vorm 
van een symposium gegoten 
kunnen worden. 
Einddatunt Eind 1995. 
Publikatievolm: Eindrapport 
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Van Dijk, Van Soomeren en 
partners BV 

Afgesloten onderzoek 

357 
Eindrapportage evaluatie-
project AFAR 
drs. AG. van Dijk drs. 
Hi/hoist en drs. RW. van 
Overbeeke 

Amsterdam, Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 345 

358 
Tussenrapportage winkeldief-
stalexperiment Bureau Halt 
Amsterdam 
drs. A.J.E van Hoek 

Amsterdam, Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 346 

359 
Vervolgrapportage winkeldief-
stalexperiment Bureau Halt 
Amsterdam-Amstelland 
drs. A.J.E van Hoek 

Amsterdam, Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 346 

360 
Criminaliteitspreventie en 
buurtbeheer; de proceseva-
luatie 
drs. RW. van Overbeeke en P.F. 
van Soomeren 

Amsterdam, Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 350 

Lopend onderzoek 
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361 
Follow-up voorbeeldprojecten 
winkelcriminaliteit 
drs. M. Geldorp, drs. RW. van 
Overbeeke en drs. a van Dijk 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van het Hoofdbedrijf-
schap Detailhandel. 
Doet. Inventariseren wat er van de 
voorbeeldprojecten is geworden: of, 
en zo ja hoe, er continuering aan is 
gegeven en of de resultaten op 
langere termijn beklijven. 
Opzet Telefonische interviews, 
verzameling politiecijfers. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Rapport. 

362 
Effectevaluatie van de 
projecten 'Socialle veiligheid in 
het openbaar vervoee te 
Rotterdam in opdracht van de 
RET 
drs. C.J. Loef en dis. RW. van 
Overbeke 

Doet. 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 publieksen-
quetes en registratiegegevens. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Diverse tussenrap-
portages (RW. van Overbeeke, 
Metrobeheer (RE) eerste 
rapportage: passagiers over de 
technische voorzieningen; observatie 
van alle stations, Amsterdam, Van 
Dijk, Van Soomeren en Partners, 
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1993; A. van Bunk en H. van den 
Hemel, Rapportage nu/meting 
personeelsprojecten RET. 
Amsterdam, Van Dijk Van ' 
Soomeren en Partners, 1994; M. 
Geldorp en A. van Burik Rapportage 
personeelsonderzoek Amsterdam, 
Van Dijk Van Soomeren en 
Partners, 1995; A. van Burk, 
Rapportage reizigersondeaoek 
Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners. 1995; A. van 
Bunk. Niet-reizigers over veiligheid in 
de tram en metro in Rotterdam, 
Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners. 1995; R. van 
Overbeeke, P. de Savornin Lohman 
en A. van Burik, Rapportage 
deelonderzoeken inetrobeheert; 
passagiers over technische vooizie-
ningen, obsenfalle van alle stations, 
Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners. 1995. 
Verwacht wordt in 1995: eindrap-
portage OV-suiveillanten en wagon-
begeleiders; overkoepelende 
eindrapportage. 

383 
Evaluatie-onderzoek 
flatwachten Amsterdam-
Zuidoost 
da. It van Overbeeke en dn. A. 
J.E van Hoek 

Opdrachtgever Veilig Beheer 
1301mermeer R/BB); financiers: 
ministerie van Justitie. VBB. 
noel: Evaluatie van de arbeidsom-
standigheden van de eerste 50 
flatwachten die aangesteld zijn bus 
flats in Amsterdam- Zuidoost; 
evaluatie van de effecten hielvan op 
criminal:tea en onveiligheidsbe-
!eying. 
Probleemstelling Wat levent de 
komst van de flatwachten op voor 
bewoners en voor de flatwachten 
zelf. 
Opzet Interviews met flatwachten; 
interviews met sleutelpersonen: 
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analyse van administratieve 
gegevens van politie, VBB. Stichting 
Maatwerk Woningcorporatie Nieuw 
Amsterdam, Stadswacht 
Amsterdam, afdeling 
Parkeergebouwen; mondelinge 
huis-aan-huis-enquate onder 
bewoners van de 5 experimentflats 
en de controleflats. Nulmeting 
(voorjaar 1994) en eindmeting 
(voorjaar 1995). 
Publikatievorm: Reeds verscheen: 
AJ.E. van Hoek, R.W. van Overbeeke 
m.m.v. HJ. Korthals Arles en J.E. 
Bruinink Evaluatie van het Project 
flatwachten in de Bolmermeer, 
Amsterdam, Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners. 1994. 
Einddatum: Eindrapportage 
september/oktober 1995. 

364 
Risco Breda; een proefproject 
op wijkniveau 
drs RW. van GVerbeeke en drs. C 
Lod 

Onderzoeksinstelling Onderzoeks-
en adviesbureau Van Dijk, Van 
Soomeren en Partners te 
Amsterdam in opdracht van de 
gemeente Breda. 
Doet Risco staat voor 'registratie-
en informatiesysteem veel voorko-
mende ciiminaliteit en overlast. Het 
doel van dit project is het ved<ennen 
wat de mogelijkheden zijn em met 
bestaande registratie- en inforrna-
tiebronnen een criminaliteits- (en 
leefbaarheids)analyse te maken op 
wijkniveau en eventueel aanbeve-
lingen voor verbetering te geven 
(beleidsvoorbereiding). Tevens 
wordt geadviseerd over to nemen 
preventieve maatregelen in enkele 
buurten (beleidsuitvoering). 
Opzet Kwantitatieve gegevensver-
zameling op wijkniveau met behulp 
van politiegegevens, slachtofferen-
quetes en de gemeentefijke vemiel-
registratie; kwalitatieve gegevens- 



Overige onderzoeksinsteffingen 

verzameling met behulp van buurt-
netwerken. 
Einddatum: Onbekend. 
Publikatievorm: P.H.M. van 
Laarhoven, CJ. Loef en R.W. van 
Overbeeke, Atlas criminaliteit Breda, 
Gemeente Breda, Afdeling Statistiek 
en Onderzoek i.s.m. Van Dijk, 
Soomeren en Partners, 1993. 
Verkenning van de criminaliteits-, 
onveiligheids- en overlastsituatie in 
Brabantpark en 
Kesteren/Muizenberg (gereed). 

Eysink Smeets & Etman 

Lopend onderzoek 

365 
Onveiligheid in het openbaar 
vervoer 1995; onderzoek in 
opdracht van het Platform 
Sociale Veiligheid Openbaar 
Vervoer 
drs. KA. Boonstra en mr. drs. AM 
Elzinga 

Samenwerkingsverbanct. Het 
veldwerk van dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door Intomart BV te 
Hilversum. 
Doet. Doel van de landelijke veilig-
heidsmonitor is het jaarlijks 
verschaffen van inzicht in (ontwik-
kelingen in) aard en omvang van de 
objectieve en subjectieve veiligheid 
in het Nederlandse openbaar 
venioer in de periode 1993 tot en 
met 1995. 
Opzet Telefonische enquete onder 
gestratificeerde steekproef reizigers 
en niet-reizigers van trein, tram, bus 
en metro; schriftelijke enquete 
onder a-selecte steekproef rijdend 
en controlerend personeel van 
openbaar vervoerbedrijven. 
Einddatum: Februari 1996. 
Publikatievorm: Onderzoeksverslag 
met betrekking tot de meting over 
het jaar 1995 (derde verslag in een 

reeks van drie jaarreportages). 
Afzonderlijke integrale eindrap-
portage over de gehele periode 
1993-1995. 
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366 
Autodiefstal; beveiliging en 
opsporing 
drs. KA. Boonstra, mr. drs. AM 
Elzinga, drs. M van der Meer en 
drs. RD. de Wit 

Opdrachtgever. Ministerie van 
Economische Zaken en het minis-
terie van Binnenlandse Zaken. 
Samenwerkingsverbanct Bouwman 
& van Spaendonck, Management 
Consultants te Den Bosch. 
Doel. Het onderzoek kent een 
drieledige doelstelling: het 
verkrijgen van inzicht in omvang en 
aard van de huidige beveiligings- en 
opsporingsmiddelen en technieken 
op de nationale en internationale 
markt alsmede in de ervaringen en 
effectiviteit van de onderscheiden 
middelen; het verkrijgen van inzicht 
in het dader- respectievelijk het 
delictprofiel (modi operandi, 
kenmerken daders, motieven 
daders, kenmerken delict); het 
verkrijgen van inzicht in de 
mogelijkheden tot verbetering van 
de inzetbaarheid van beschikbare 
beveiligings- en opsporingstech-
nieken. 
Opzet Het onderzoek wordt 
gefaseerd uitgevoerd. Fase 1: korte 
literatuunierkenning (afgerond in 
april 1995); fase 2: aanvullende 
gegevensverzameling door middel 

, van interviews met sleutelinfor-
manten, daders, consumenten en 
door gerichte literatuurstudie. Deze 
fase wordt afgesloten met een 
tussenrapportage (september 1995); 
fase 3: expertmeeting met diverse 
bij de autodiefstalproblematiek 
betrokken partijen op beleids- en 
praktijkniveau (oktober 1995); fase 
4: eindrapportage. 
Einddatum: November 1995. 



Justlilele verkennIngen. Jrg. 21 . 91- 7.1905 	 128 

Publikatievorm: Een tussenrap-
portage (verslag van het onder-
zoek) en een eindrapportage 
(verslag van de expertmeeting en 
conclusies met betrekking tot het 
gehele traject). 

367 
Evaluatie Project 
Winkelcriminaliteit binnen de 
elektrotechnische en modede-
tailhandel 

mr. des. AM. Edinga en des. M. van 
der Meer 
Opdrachtgever: Onderzoek in 
opdracht van het Hoofdbeddy-
schap Detailhandel. 
Doe De evaluatie dient op kwanti-
tatieve, maar zeker ook op kwalita-
tieve wijze inzicht te bieden in de 
effecten van (organisatorische en 
techno-preventieve) maatregelen op 
de objectieve en subjectieve 
veiligheid binnen virtien pilotbe-
drijven in de electrotechnische 
respectievelijk de modebranche. 
Daarnaast dient - onder meer ten 
behoeve van een juiste interpretatie 
van eventueel gevonden effecten - 
een beeld te worden verkregen van 
het implementatieproces van 
maatregelen. 
Opzet: In het kader van de eyaluatie 
worden de volgende activiteiten 
verricht: registratie van incidenten 
(incidenten en schade); schriftelijke 
enquate onder personeel (slacht-
offerschap en onveiligheidsge-
voelens); telefonische enquete 
onder ondememers (verwach-
tingen/meningen over het 
project/nut van maatregelen); 
workshops/metaplansessies met 
ondernemers (ervaringen 
met/effectiviteit van maatregelen en 
eventuele preventieplannen). 
Einddatum: Oktober 1995 (elektro-
technische branche) 
februari 1996 (modebranche). 
Publikatievorm: Publikatie in de DCP-
reeks van het ministede van Justifie. 

368 
Stadswachten in Almere; 
evaluatie van het stadswach-
tenproject Almere 
0. Etman, B. Kesselaar en R de 
(Mt 

Opdrachtgever Gemeente Almere. 
Waagstelfing Dragen de stads-
wachten op een efficiente en effec-
Cleve wijze bij aan de vergroting van 
de veiligheid, leefbaarheid en 
werkgelegenheid in de gemeente 
Almere? 
Opzet Evaluatie-onderzoek door 
middel van vragenlijst onderzoek 
onder burgers, ondernemers en 
winkelend publiek. 
Einddatum: Juli 1998. 
Publikatievorm: Onderzoeksver-
slagen: tussenrapport in mei/juni 
1996 en een eindrapport in juli 1998. 

369 
Eens slachtoffer, aftijd slacht-
offer? Een inventarisatie van 
het fenomeen sherhaald 
slachtofferschap' 
0. Etman, M van der Meer en R. 
de Wit 

Opdrachtgever Onderzoek in 
opdracht van de CDWO van het 
ministede van Justifie. 
Samenwerkingsverband VU 
Amsterdam (dhr. A Denkers). 
Doet Vestigen van de aandacht van 
het beleid op het fenomeen 
herhaald slachtofferschap. 
Vraagsteffing Wat onderscheidt 
'herhaald slachtofferschap van 
slachtofferschap in het algemeen' 
en welke aanknopingspunten biedt 
dat onderscheid voor ontwikkeling 
en/of bijstelling van het beleid op 
het gebied van preventie en slacht-
offerhulp? 
Opzet Het betreft een literatuur-
studie en een inventarisatie van 
mogelijke bronnen voor secundaire 
analyses. Eindresultaat is met name 
een ontwerp voor eventueel 
vervolgonderzoek. 
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Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Een verslag van de 
literatuurstudie alsmede een onder-
zoeksdesign voor vervolgonderzoek. 

370 
Evaluatie project 'Ouderen en 
veiligheid' 
dis. A. Kesselaar en drs. PAM 
Mutsaers 

Opdrachtgever Evaluatie-onderzoek 
in opdracht van de gemeente 
Tilburg. 
Doet. De tweeledige centrale onder-
zoeksvraag luidt: vermindert het 
project 'ouderen en veiligheid' de 
objectieve onveiligheid van ouderen 
in twee Tilburgse wijken in die zin 
dat in de projectperiode ouderen 
minder vaak slachtoffer worden van 
delicten waarvan ouderen in het 
algemeen relatief vaak slachtoffer 
worden? Vermindert het project 
'ouderen en veiligheid' de subjec-
tieve onveiligheid van ouderen in 
twee Tilburgse wijken in die zin dat 
na den jaar na de aanvang van het 
project hun onveiligheidsgevoelens 
significant gedaald zijn? 
Opzet De evaluatie betreft zowel 
een proces- als een effectevaluatie. 
De procesevaluatie wordt volgens 
de volgende methoden uitgevoerd: 
voeren van gesprekken met betrok-
kenen bij het project (ouderencoor-
dinator, leden van de projectgroep, 
vertegenwoordigers van 
welzijns/ouderen-organisaties); 
bijwonen van vergaderingen en 
dergelijke; documentenstudie; 
registratie van projectactiviteiten. 
Voor de effectevaluatie wordt 
gebruik gemaakt van de volgende 
onderzoeksmethoden: registratie 
van incidenten in twee project-
wijken en een controlewijk; voor- en 
een nameting door middel van een 
telefonische enquete onder 400 
ouderen in de projectwijken. 
Einddatunr. September 1996. 
Publikatievorm: Onderzoeksverslag. 
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371 
Woninginbraak 
drs. PAM Mutsaers, drs. H. 
Spickenheuer, M.W.B. Eysink 
Smeets en drs. R.D. de Wit 

Opdrachtgever Ministerie van 
Justitie/CDWO. 
Doel: Doel van het onderzoek is de 
'vertaling' van de wetenschappelijke 
kennis omtrent (preventie van) 
woninginbraak in een leesbaar, 
handzaam, gebruikersvriendelijk en 
makkelijk toegankelijk naslagwerk. 
Opzet Literatuur- en documentatie-
studie m.b.t de periode 1975-1995. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievoim: Publikatie in de 
DCP-reeks van het ministerie van 
Justitie. 

372 
Geweld tegen toezichthouders 
Onderzoeker(s): nog niet bekend 

Opdrachtgever Onderzoek in het 
kader van de Integrale Veiligheids 
Rapportage 1996 in opdracht van 
het ministerie van Bin nenlandse 
Zaken. 
Samenwerkingsverband In de 
uitvoering wordt samengewerkt met 
Bureau van Dijk, Van Soomeren en 
Partners te Amsterdam. 
Doel: Het onderzoek heeft tot doel 
een beeld te verschaffen van de 
mate waarin formele en informele 
loezichthouders' geconfronteerd 
worden met criminaliteit door 
clienten en de aard van deze 
geweldservaringen. 
Opzet Literatuur- en documentatie-
studie m.b.t. gegevens over aard en 
omvang van geweld tegen toezicht-
houders in het algemeen op 
landelijk niveau; secundaire analyse 
van gegevens m.b.t. aard en 
omvang van geweld tegen een 
aantal nader te selecteren catego-
rieen toezichthouders binnen de 
stad Den Haag; aanvullende schrif-
telijke enquete onder (bruto) 70 
straattoezichthouders in Den Haag. 
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Einddatunr. Begin 1996. 
Pubfikatievorm Hoofdstuk in de 
Integrate Veiligheids Rapportage 
1996. 

Politie adviescenbum In-Pact 

Lopend onderzoek 

373 
Inventarisatie Politiele 
Informatievoorziening (IPI) 
W Koning en all. Dalhuijsen 

Samenwerkingsverband. Landelijk 
l&A-beraad politic. 
(Met Aan informatietechnologie bij 
de politie wordt voor eon belangrijk 
deel decentraal invulling gegeven. 
Landelijk overzicht ontbreekt Doel 
van het onderzoek is het verkrijgen 
van een periodiek overzicht en 
onderkennen van trends in techno-
!ogle, doelen, toepassing en organi-
satie. 
Opzet Tijdreeks-analyse middels 
periodiek uit to voeren enquetes. 
Einddatunr Het onderzoek is in 1992 
gestart en wordt vooralsnog om de 
een/twee jaar uitgevoerd, afhan-
kelijk van de ontwikkelingen in het 
veld. 
Pubrikatievorm: Periodieke 
rapportage. 

374 
Recherchewerk; automati- 
sering near menselijke maat 
Ma WI. in 't Veld 

Samenwerkingsverband. Regiopolitie 
Utrecht en regiopolitie Amsterdam-
Amstelland en tevens Vrije 
Universiteit Amsterdam (prof. dr. W. 
Koot en prof. dr. Ht. van de Bunt). 
Doer. Vraag van het onderzoek is 
hoe diefstaldelicten in de praktijk 
worden opgelost. De rol die 
kennis/informatie daarbij speelt 
stoat centraal, waarbij speciaal de 
aandacht uitgaat near informatie- 
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technologie. Het doe is to komen 
tot verbetering in de wijze waarop 
informatie(technologie) worth 
gebruikt bij het oplossen van 
diefstaldelicten. 
Opzet Het onderzoek wordt primair 
uitgevoerd in de twee genoemde 
korpsen, in basispolitie-eenheden. 
Processen verbaal van opgeloste 
delicten worden geanalyseerd on de 
politieprakUjk van diefstalbestrijding 
wordt geobserveerd. Aanvullend 
deelonderzoek vindt plaats in de 
regio Friesland on regio Gooi- en 
Vechtstreek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm Attikelen, tussen- on 
eindrapportage, proof schrift, 

375 
Informatietechnologie (IT) en 
privacybescherming 

Vugts en M. Coos 
Samenwerkingsverband KUN, Sectie 
recht on informatica (prof. dr. J.M.A. 
Benrkens). 
Doer.  Privacywotgeving behoeft 
vanwege ontwikkelingen in IT, 
constante bijstelling. Het WODC zal 
de huidige wet- en regelgeving 
evalueren. Onderhavig onderzoek is 
aanvulling daarop on betreft de 
vraag welke consequenties ontwik-
kelingen in informatietechnologie 
hebben voor de bescherrning van 
persoonsgegevens in de (nabije) 
toekomst. Het doe is bij to dragon 
aan verbetetingen in de huidige 
wet- on regelgeving. 
Opzet Ontwikkelingen op het 
terrein van IT en politic warden 
gthnventariseerd on met elkaar in 
verband gebracht Methoden zijn 
literatuurstudie on interviews met 
sleutelpersonen op die twee 
terreinen. 
Einddatunr. 1995. 
Pub/Modem= Rapport. 
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Intraval 

Afgesloten onderzoek 

376 
Wit, witter, witst; eon 
onderzoek naar de kwaliteit 
van cocaine in Rotterdam 
drs. E de Bie en drs. B. Bieleman 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1994 
ZieJV7, 1994, nr. 362 

377 
Cocaine in the Netherlands 
drs. B. Bieleman, drs. C. ten Den, 
drs. E de Bie en prof dr. Ch. 
Kaplan 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1994 
Zie JV7, 1994, nr. 363 

378 
Cocaine project 
World Health Organization 
(WHO)/United Nations 
Interregional Crime and Justice 
Research Institute (Unicri) 

Geneva, WHO, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 363 

379 
Pijn in het hart; onderzoek 
naar aard en omvang van de 
harddrugsproblematiek in de 
stad Utrecht 
drs. C ten Den, drs. B. Bieleman, 
drs. E de Bie en drs. J Snippe 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 364 

380 
Veilig op weg; evaluatie veilig-
heidsmaatregelen Groninger 
Vervoerbedrijf 
drs. B. Bieleman en drs. J Snippe 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1995 
Zie JV7, 1994, nr. 365 
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381 
Er groeit weer gras; eerste 
evaluatie van de recente 
politie-aanpak in Maastricht 
van buitenlandse harddrugs-
gebruikers 
drs. B. Bieleman 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1994 
Vanaf juni 1994 is in Maastricht 
sprake van een aanzienlijke 
toename van de overlast die samen-
hangt met het gebruik van en 
handel in harddrugs. Als reactie 
hierop ontwikkelt het gemeentebe-
stuur aanvullend beleid en worden 
het 'junkenpark' ontruimd en 
drugstoeristen buiten de gemeente-
grens gezet Op verzoek van de 
Regiopolitie Limburg Zuid is op 
korte termijn een eerste evaluatie 
uitgevoerd. Hierin wordt de situatie 
voor, tijdens en na de ontruiming 
van het park beschreven en een 
eerste indruk gegeven van de 
bereikte resultaten. 
Het onderzoek is niet eerder in JV 
opgenomen geweest. 

382 
Drugsvrije detentie en regis-
tratie; voorstudie mar de 
informatie-behoefte in het 
kader van verslaving en 
detentie 
drs. B. Bieleman en drs. L Smilde 

Stichting Intraval, 
Groningen/Rotterdam, 1994 
De Projectgroep Verslavingszorg, 
ingesteld door het ministerie van 
Justitie, heeft geconstateerd dat 
binnen het gevangeniswezen onvol-
doende gegevens zijn over de 
omvang, aard en spreiding van de 
verslavingsproblematiek. Bovendien 
is er geen zicht op het vervolg van 
de activiteiten van drugsvrije 
afdelingen. De studie inventariseert 
aan welke informatie behoefte is en 
in hoeverre registratie in de 
gewenste informatiebehoefte kan 
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voorzien. 
Net onderzoek is niet eerder in JV 
opgenomen geweest. 

Lopend onderzoek 

383 
Drugs en criminaliteit 
drs. E de Ale en drs. I Snippe 

Supervisor. drs. B. Bieleman. 
&telling Intraval. 
Doe!. In kaart brengen van actuele 
aantallen drugverslaafden in 
Nederland en de kwantitatieve 
belasting van de drugsproblematiek 
op Justitie. 
Opzet Literatuurstudie, interviews 
en secundaire data-analyse. 
Einddatum: 1995. Het onderzoek 
worth gefinancierd door de Centrale 
Directie Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkeling van het ministerie van 
Justitie. 

384 
Evaluatie van het 'Project 
Verbetering Sociale Veiligheid 
Stations Snook en Snook-
Noon!' 
dra E de Ale, d,s B. Bieleman, 

L Schaket en dm I Snippe 
Doe!. In het kader van het door het 
ministerie van Verkeer en 
Waterstaat opgestelde plan van 
aanpak met betrekking tot onvei-
ligheid in het openbaar vervoer, 
worden sinds 1993 in Sneek diverse 
maatregelen getroffen om de 
sociale veiligheid in en rondom de 
beide NS-stations te verbeteren. De 
vraag is in hoeverre het Project 
Verbetering Sociale Veiligheid 
Stations Sneek en Sneek-Noord' 
heeft geleid tot een verhoging van 
de sociale veiligheid van zowel de 
reizigers als het stationspersoneel. 
Naast een toe- of afname van het 
aantal slachtoffers en/of getuigen 
van een misdrijf, wordt tevens 
aandacht geschonken aan de 
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subjectieve gevoelens van onvei-
ligheid. Verder geeft het onderzoek 
antwoord op de vraag hoe de 
invoering van de maatregelen is 
verlopen en in hoeverre het project 
ook elders is toe te passen. 
Opzet Voor de procesevaluatie zijn 
interviews gehouden met alle 
betrokken instellingen en organi-
saties (onder meer NS, politie, 
jeugdhulpverlening, taxicentrale). 
Ten behoeve van de effectevalua-tie 
zijn ruim 200 reizigers die gebruik 
maken van de stations telefonisch 
ondeniraagd over hun ervaringen in 
1993 en 1994. Daamaast zijn de 
jaarcijfers van NS en politic over 
schademeldingen en criminahteit 
geanalyseerd. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 

385 
Harddrugs en cdminaliteit in 
Nederland; schattingen van de 
omvang 
drs. a Bieleman, Ms E de Ale en 
dra I Snippe 

Samenwerkingsverbanden: 
Wetenschappelijke adviseurs: prof. 
dr. TAB. Snijders. Vakgroep 
Statistiek en Meettheorie, 
Rijksuniversiteit Groningen en prof. 
dr. Ch.D. Kaplan, IPSER Universiteit 
van Limburg. 
Boot De ministers van Justitie en 
VWS geven eind 1994 te kennen op 
korte termijn behoefte te hebben 
aan een overzicht van de aantallen 
harddrugsverslaafden in Nederland 
en de belasting van de harddrugs-
problematiek op het justitiele 
apparaat. Uitspraken in de media 
doen vermoeden dat op lokaal 
niveau informatie aanwezig is over 
aantallen hardchugsgebruikers, de 
omvang van de dargsgerelateerde 
criminaliteit en de (maatschappe-
lijke)schade die hiermee is 
gemoeid. Het verzamelen van deze 
informatie, tezamen met gegevens 
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uit reeds bestaand criminaliteits- en 
drugsonderzoek biedt wellicht meer 
inzicht in de actuele landelijke 
harddrugssituatie. Belangrijke 
onderzoeksvragen zijn onder meer. 
Hoeveel harddrugsverslaafden telt 
Nederland; Wat is het aandeel van 
de drugverslaafden in de totale 
criminaliteit; Wat is het aandeel van 
de criminele verslaafde in de totale 
populatie van harddrugsgebruikers; 
Welk deel van de criminele 
verslaafden is bekend bij de drugs-
hulpverlening? 
Opzet Gezien de tijdsdruk wordt in 
eerste instantie uitgegaan van 
secundaire analyse van reeds 
bestaand materiaal. Dit wordt 
verzameld bij een selectie van 16 
gemeenten waar reeds enig drugs-
onderzoek is verricht of op systema-
tische wijze gegevens over drugge-
bruik(ers) worden verzameld. 
Daarnaast worden ter aanvulling en 
verdieping gesprekken gevoerd met 
sleutelinformanten uit deze 
gemeenten; medewerkers van 
politie, (drugs)hulpverleners en 
verslavingsambtenaren. Verder 
wordt geprobeerd (nieuwe) 
gegevens te verkrijgen uit de regis-
tratiesystemen van politie en 
(drugs)hulpverlening. De op 
gemeentelijke niveau verzamelde 
gegevens worden geextrapoleerd 
naar regionaal en landelijk niveau. 
.Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport, artike-len. 

386 
Evaluatie van een tweetal 
projecten buurtbeheer in de 
stad Groningen 
drs. B. Bieleman, drs. E. de Bie, 
da. J. Snippe, drs. J. van der Meer 

Samenwerkingsverband: Weten-
schappelijk adviseur dr. H. 
Brandsma, OCTO, Universiteit 
Twente. 
Doet In 1992 is de gemeente 
Groningen van start gegaan met de 
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projecten 'Buurtbeheer en criminali-
teitspreventie in de Oosterparkwijk 
en Beijem/Lewenborg'. De 
projecten worden gekenmerkt door 
een integrale aanpak waarbij 
samenwerking tussen bewoners, 
politie, woningbouwverenigingen en 
gemeentelijke diensten centraal 
staan. De doelstelling is het bevor-
deren van veilig en ongestoord 
wonen door het terugdringen en 
voorkomen van de veel voorko-
mende criminaliteit en het 
voorkomen van gevoelens van 
onveiligheid. De evaluatie van dit 
project bestaat zowel uit een 
proces-, als een effectevaluatie. De 
belangrijkste vragen met betrek-
king tot de in- en uitvoering van de 
projecten (procesevaluatie) 
betreffen de onderlinge samen-
werking, de ervaren knelpunten en 
de overdraagbaarheid van de 
projecten. De effectevaluatie geeft 
antwoord op de volgende vragen: In 
hoeverre heeft het project geleid tot 
een afname van de criminaliteit en 
overlast tot beneden het stedelijk 
gemiddelde; In hoeverre is er sprake 
van een afname van zowel de 
objectieve als de subjectieve onvei-
ligheid; Is er sprake van verplaat-
singseffecten? 
Opzet Naast het bestuderen van 
relevante documenten zijn vraagge-
sprekken gehouden met vertegen-
woordigers van alle betrokken 
organisaties. Verder zijn enquetes 
gehouden onder ruim 500 wijkbe-
woners. Deze enquete sluit aan bij 
de 'Standaard Enquete Bevolking' 
(politiemonitor), waarmee in 1992 
de veiligheid en criminaliteit in de 
drie wijken reeds is geinventari-
seerd. Tot slot worden de criminali-
teitscijfers van politie over de 
afgelopen vijf jaar verzameld en 
vergeleken. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievomt Rapport, artikelen. 
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387 
Inventarisatie-studie met 
betrekking tot °veriest rond 
koffieshops 
drs. a Bieleman, drs. E de Bie, 
dra I Snippe en drs. L &hake/ 

Samenwerkingsverband. Centrum 
voor Verslavingsonderzoek (CVO), 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Doer In het kader van de voorbe-
reiding van de Kamemota 
Drugsbeleid bestaat bij de minis-
tones van Justitie en VWS op korte 
terrnijn behoefte aan eon inventari-
satie-studie met betrekking tot 
overlast rond koffieshops. Het 
betreft een snelle ronde langs een 
aantal in dit opzicht beleidsmatig 
interessante gemeenten. De 
ervaringen van deze gemeenten 
worden in dit verband als exempla-
risch beschouwd. De onderzoeks-
vraag is drieledig: Hoe definieren de 
gemeenten de °veriest door en rond 
koffieshops; Wat hebben zij hieraan 
gedaan; Wat is volgens hen hiervan 
het resultaat? Bij het beantwoorden 
van deze vragen wordt onder meer 
aandacht geschonken aan aantallen 
koffieshops, soorten °veriest 
categodeen bezoekers, en verplaat-
singseffecten. Ter aanvulling wordt 
door het CVO een inventadsatie 
gedaan onder kleine(re) 
gemeenten. 
Opzet Het onderzoek baseert zich 
op gesprekken met lokale sleutelfi-
guren van gemeente, politie en 
hulpvedening, zoals beleidsambte-
naren, narcoticafunctionarissen en 
preventiemedewerkers CAD. 
Daamaast worden telefonische 
enquetes afgenomen bij gemeente-
ambtenaren van Ideine(re) 
gemeenten. Bovendien worden van 
elle gemeenten relevante 
beleidsnota's, notifies, raadstukken 
en dergelijke geanalyseerd. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Rapport artikelen. 
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388 
Onnvikkeling en implemen-
toile van een wijkgerichte 
aanpak van drugsoverlast 
drs. B. Bielament  drs. A van Luik 
en G Spierings 

Doer In het kader van het gemeen-
telijk drugsbeleid worden in de stad 
Groningen diverse maatregelen 
getroffen met betrekkIng tot crimi-
nafiteitspreventie, overlastreductie 
en verbetering gezondheid/maat-
schappelijke situatie van de 
gebruikers. Deze maatregelen 
worden in het Intraval-rapport 'Door 
regelen in de meat' geevalueerd. De 
onderzoekers pleiten voor een meer 
gedifferentieerde en wijkgefichte 
aanpak. waarbij sprake moet zijn 
van een goede samenwerking 
tussen de verschillende betrokken 
instanties. De gemeente Groningen 
onderschrijft deze visie en wil op 
wijkniveau netwerken ontwikkelen. 
Alvorens dit concreet in te vullen 
dient in het project 'Ontwikkeling en 
Implementatie Wijkgerichte Aanpak 
Drugsovedase vanuit een algemeen 
kader een efficiente aanpak to 
worden ontwikkeld, die vervolgens 
op wijkniveau kan worden gelmple-
menteerd. Het gaat hierbij om een 
project waarbij het resultaat op 
procesmatige wijze wordt 
verkregen, met de volgende onder-
delen: step van onderzoek/ infor-
metre near beleid; slap van beleid 
near uitvoering; opstellen van plan 
van aanpak. 
Opzet Het project start met het 
actualiseren van de informatie over 
de huidige situatie met betrekking 
tot harddrugs in Groningen 
giteratuurstudie, gesprekken met 
sleutelinformanten). Veil/organs 
vindt eon informatie- en interview-
ronde pleats met een aantal belong-
rijke beleidbepalers op het 
drugsterrein en wordt eon werkdo-
cument opgesteld. Via verschillende 
ronden waarin wijkbewoners, 
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uitvoerders en beleidmakers worden 
gehoord en geinformeerd, wordt 
uiteindelijk een plan van aanpak 
opgesteld, waarin zo veel mogelijk 
afspraken worden opgenomen 
waaraan de betrokkenen zich 
committeren. Deze dienen 
vervolgens op wijkniveau nader 
worden uitgewerkt en ingevoerd. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Tussenrapporten: 
werkdocumenten ten behoeve van 
de discussieronden. Eindrapport: 
plan van aanpak. 

389 
Koffieshops en overlast 
drs. L Schaket drs. E de Bie en 
drs. J. Snippe 

Supeivisor drs. B. Bieleman. 
Instelling Intraval. 
Doet Het onderzoek richt zich op 
(recente) ontwikkelingen in 
gemeentelijk beleid ten aanzien van 
koffieshops of andere verkoop-
punten van cannabis van met name 
middelgrote gemeenten en de 
creatieve oplossingen voor deze 
problematiek. 
Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1995. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door de Centrale 
Directie Wetenschapsbe-leid en 
Ontwikkeling van het mi-nisterie 
van Justitie. 

Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid 

Lopend onderzoek 

390 
Juridische aspecten van 
dwangbehandeling in de 
psychiatrie 
mr. C.J. van de Klippe 

Promotor prof. mr. J.KM. Gevers, 
Universiteit van Amsterdam, 

Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshand-
having 

Afgesloten onderzoek 
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juridische facutteit Het onderzoek 
wordt mogelijk gemaakt door finan-
ciele steun van de Stichting voor 
Recht en Openbaar Bestuur (Reob), 
welke deel uitmaakt: van de 
Nederiandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk ohderzoek (NWO). 
Doet. Het onderzoek betreft een 
analyse van de juridische aspecten 
van psychiatrische dwangbehan-
deling, met name in het kader van 
een onvrijwillig verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Hoofdvraag 
van het onderzoek is of deze contro-
versiele kwestie in het Nederiands 
recht adequaat geregeld is. Beoogd 
wordt het geldend recht ten aanzien 
van deze kwestie te verhelderen en 
aanbevelingen te doen voor verbe-
tering van de huidige wetgeving 
terzake. 
Opzet Interviews met behulp van een 
semi-gestructureerde vragenlijst, af te 
nemen aan ± 30 psychiaters/psycho-
logen; literatuuronderzoek en litera- 
tuuranalyse; rechtsvergelijking. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie, tussen-
tijdse artikelen. 

391 
Consumer satisfaction with 
psychological profiling 
J.L Jackson en PA van den Eshof 

Forensic Update, 38e jrg., 1994, pp. 
5-7 
Zie JV7, 1994, nr. 370 

392 
Offender profiling in the 
Netherlands 
J.L. Jackson, PA. van den Eshof en 
EE de Kleuver 
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Leiden, NSCR Report WD-94-03, 
1994 
Zie JV7, 1994, nr. 370 

393 
Does the service meet the 
needs? An evaluation of 
offender profiling 
IL Jackson, P.J. van Koppen en 

Herbrink 
Leiden, NSCR Report TR-93-05, 
1993 
Zie JV7, 1994, nr. 370 

394 
Ondervragingstechnieken 
dr. J.L Jackson, drs. au Often en 
N.EW.H. Vriezelaar 

Zie JV7, 1994. nr. 370 

395 
Judicial decision making; the 
effect of order and back-
ground information 
J.H. Kerstholt en IL Jackson 

Leiden, NSCR rapport WD-95-02, 
1995 
Zie JV7, 1994, nr. 369 

Lopend onderzoek 

396 
Het proces-verbaal als een 
cognitieve teak 
dr MOW. den Boer en dr. IL 
Jackson 

Samenwerldngsverband prof. dr. 
G.A.M. Kempen en dr. G. Wolters 
(RU Leiden). 
Doet De informatie die als 'zaak' bij 
de rechter belandt bestaat you een 
belangrijk deel uit door de politie 
vervaardigde, geschreven 
documenten de 'stukken', 
gewoonlijk op basis van mondelinge 
verklaringen van slachtoffers, 
getuigen, en verdachten. De 
'vertaling' van hetgeen gezegd is 
naar het proces-verbaal moot aan 
eon aantal spelregels voldoen; zij 
moot in zekere zin aan een 
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sgrammatica' gehoorzamen. Een 
strafproces is zo good als de 
kwaliteit van doze 'stukken': onvol-
doende of onsamenhangende of 
strijdige informatie kan de afloop 
van het proves stark en nadelig 
beffwloeden. Dit project beoogt het 
vaststellen welke 'grammatica' aan 
de processen-verbaal ten grondslag 
pleegt to liggen. 
Dozer Het project bevindt zich nog 
in het voorbereidingsstadium. Eon 
projectbeschrijving is opgesteld en 
eon eerste experiment is gepland 
omstreeks midden 1995. Daarbij 
zullen realistische processen-
verbaal Ban eon analyse onder-
women worden en in een realis-
tische context gebruikL Op de basis 
van doze voorstudie zal eon moor 
definitief experiment worden 
opgezet dat in de winter 1995-1996 
zal worden uitgevoerd. 
Einddatum: Zomer 1996. 
Pubfikatievorm: Artikelen. 

397 
Daderprofilering bq woningin-
braken 
dr. IL Jackson on prof di. IA. 
Michon 

Samenwerkingsverband: prof. E. 
Ratledge (University of Delaware), 
politiekorps Hollands Midden, 
Leiderdorp. 
Doet Het doel van dit onderzoek is 
het ontwikkelen van een prototype 
van een expertsysteem voor 
woninginbraken. Van het 
(computer)systeem dat al doze 
kennis zal bevatten, wont verwacht 
dal het profielen kan opstellen van 
inbrekers, op grond van bun manier 
van werken en de verdere karakte-
ristieke eigenschappen van de 
inbraak 
Opzet De benodigde kennis, 
waaronder bewijsmateriaal 
betreffende de pleats van het delict 
de soon gestolen goederen. en 
kenmerken van de daders, zal 
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worden ontleend aan diverse 
bronnen, zoals dossiers, directe 
observatie van het onderzoek ter 
plaatse door politiemensen, en 
interviews met ervaren recher-
cheurs. Een lerend computerpro-
gramma wordt vervolgens gebruikt 
om een computergestuurde 
'profiler' te maken, die de opspo-
ringsambtenaren behulpzaam kan 
zijn bij hun onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen, adviezen, 
prototype computerprogramma. 

398 
Netwerktheoretische analyse 
van criminele organisaties 
dr. IL Jackson, prof dr. JA. 
Michon, drs. JCM Herbrink 

Samenwerkingsverband mr. drs. PA. 
van den Eshof, drs. A.W.M. van der 
Heijden (Divisie Criminele 
Recherche Informatie). 
Doet. Het project onderzoekt de 
toepasbaarheid van dynamische 
netwerktheorie op de analyse van 
criminele organisaties. De huidige 
opsporingspraktijk met betrekking 
tot criminele organisaties maakt 
onvoldoende gebruik van de 
recente bevindingen van de 
gedrags- en maatschappijweten-
schappen ten aanzien van groeps-
gedrag en relatienetwerken. 
Methoden voor het analyseren van .  
structuur en dynamiek van sociale 
netwerken, zoals bij voorbeeld het 
vinden van de zwakste schakel in 
een netwerkstructuur, bieden echter 
aanknopingspunten voor toepassing 
in de recherchepraktijk. 
Opzet De in de eerste fase van dit 
onderzoek verrichte werkzaam-
heden dragen vooral een inventari-
serend karakter. In eerste in-stantie 
is daartoe een analyse gemaakt van 
de zogeheten 'IRT-affaire'. 
Weliswaar betreft het hier geen 
sprake van een criminele organi-
satie, doch de analyse heeft een 
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aantal, vooral methodologische, 
vragen opgeleverd die het 
uitgangspunt vormen voor een 	. 
gedetailleerde analyse van een 
aantal onlangs afgesloten criminele 
zaken. Dit onderzoek wordt uitge-
voerd door drs. J.C.M. Herbrink en 
zal in een dissertatie uitmonden. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen, 
voordrachten, dissertatie. Reeds 
gepubliceerd: J.C.M. Herbrink, 
Netwerk analyse; nieuw vangnet voor 
de politie?, Modus, 1995. 

399 
Altematieve sancties 
dr. IL Jackson, prof dr. J.A. 
Michon, drs. J.W. de Keijser 

Doe': Het doel van dit project is het 
bestuderen van altematieve 
sancties. Daartoe worden de 
volgende vier onderwerpen grondig 
onderzocht. Het eerste betreft de 
theoretische kaders waarbinnen 
altematieve straffen kunnen warden 
geanalyseerd. Het tweede betreft de 
formele positie van altematieve 
sancties binnen de scala van straf-
mogelijkheden. Het derde 
onderwerp betreft de wijze waarop 
beslissingen tot het opleggen van 
een sanctie worden genomen. Als 
vierde, ten slotte, zal aandacht 
worden geschonken aan de effecti-
viteit van alternatieve sancties in de 
praktijk. 
Opzet Over een in 1993/94 uitge-
voerde literatuurstudie is inmiddels 
gerapporteerd. In de loop van 1994 
is verder een klassificatieschema 
gemaakt waarin de effecten van 
sancties worden uitgedrukt in 
termen van de gebruikelijke doelen 
die met straffen beoogd worden, 
zoals vergelding, uitschakeling, 
rehabilitatie. Hiervan zal later 
gebruikgemaakt worden voor een 
uitgebreid survey onclerzoek onder 
rechters, officieren van justitie, en 
reclasseringsambtenaren. Tevens 
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zal een onderzoek gehouden 
warden onder altematief gestraften. 
Einddatunr. 1998. 
Pubfikatievorm Dissertatie (drs. J.W. 
de Keijser), artikelen, congresbij-
drage. Reeds gepubliceerd: J.L. 
Jackson, J.W. de Keijser en J.A. 
Michon, Do alternatives to prison 
work? Evaluating progress in a 
comp/ex research field Leiden: 
NSCR Report TR-94-02, 1994; 
gereed voor publikatie: J.L. Jackson, 
J.W. de Keijser en J.A. Michon, A 
proliferation of alternatives to 
custody: methodological and philo-
sophical problems in establishing 
their relative effectiveness. 

400 
Misleiding it getuigenverkla-
ringen 
dr. IL Jackson en dm. D.D. Often 

Samenwerkingsverband prof. dr. 
W.A. Wagenaar (RU Leiden), prof. S. 
Penrod (University of Nebraska), dr. 
A. Granhag (University of Goteborg). 
Doet Bij strafzaken waarin emstige 
feiten ten laste warden gelegd heeft 
vaak een gerechtelijk vooron-
derzoek plaatsgevonden. Bij de 
terechtzitting spelen schriftelijke 
verklaringen een belangrijke ml. 
Getuigen die eerder door politie, 
off icier van justitie of rechter-
commissaris zijn gehoord. warden 
vaak niet meer ter terechtzitting 
opgeroepen. Met name de in een 
proces-verbaal vastgelegde verlda-
ringen van getuigen kunnen 
hierdoor een grate ml spelen in het 
strafgeding. Binnen dit systeem is 
de mate waarin het O.M. de verkla-
ringen van getuigen in processen-
verbaal als geloofwaardig 
beschouwt een belangrijke factor in 
het al dan niet succesvol verlopen 
van de vewolging. Met dit 
onderzoek wordt beoogd eon 
bijdrage to leveren aan een nader 
theoretisch begrip van de processen 
die zich afspelen bij misleiding door 
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ooggetuigen. 
Opzet Allereerst is experimenteel 
onderzocht wat or gebeuff als paren 
'getuigen' samenwerken bij het 
genereren van een 'eensluidende' 
verklaring Nadal hun een video-
opname van eon 'echt misdrift is 
vertoond wordt van de getuigen 
verwacht dat zij semen een valse 
verklaring opstellen (bij voorbeeld 
am eon vals alibi te kunnen 
verschaffen aan een verdachte). 
Dezelfde personen is ook gevraagd 
een juiste weergave te produceren 
van eon andere op video vertoonde 
misdaadfilm. Een inhoudsanalyse 
van de verklaringen en van het 
voorafgaande overieg tussen de 
getuigenparen is gereed en wordt in 
de loop van het voorjaar van 1995 
gerapporteerd. De resultaten laten 
zien dat de verzonnen verhalen 
vaker geloofwaardig worden geoor-
deeld dan eon juiste weergave van 
de waargenomen feiten. Dit sugge-
reert dat beoordelaars (le) vaak 
afgaan op formele eigenschappen 
van het 'verhaal en minder op de 
aannemelijkheid van de blote feiten. 
Gezien het verrassend karakter van 
de uitkomsten tot dusverre is aan 
het project uitbreiding gegeven. Eon 
tweede experiment (eind 1995) is 
thans in voorbereiding. Daarin 
zullen proefpersonen worden 
ondewraagd door beroepsrecher-
cheurs. In een derde experiment 
(1996) zullen professionele recfter-
cheurs geconfronteerd warden met 
professionele acteurs. Doze studio 
zal eon substantiele bijdrage leveren 
aan het inzicht in de processen die 
eon rol spelen bij misleiding. Tevens 
is aan het project een uitbreiding 
gegeven met betrekking tot het 
probleem van misleiding in de 
getuigenverklaringen van kinderen. 
In eon eerste experiment is eon 
vergelijking gemaalu tussen 
geschreven ware en gelogen verida-
ringen van 12- tot 15-jarige 
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kinderen over de inhoud van een 
film (over een chimpansee-kolonie) 
die zij al dan niet gezien hadden. De 
resultaten van dit experiment zijn 
thans verwerkt Een tweede 
experiment met jongere kinderen 
(en gesproken verklaringen) is in 
voorbereiding. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikelen, 
voordrachten, dissertatie (drs. D.D. 
Often). 

• 401 
Sociale controle en etnische 
minderheden 
dr. M. Junger 

Samenwerkingsverband dr. J. 
Junger-Tas (RU Leiden), prof. I. 
Marshall (University of Nebraska). 
Doet. Dit project onderzoekt een 
aantal consequenties van de 
sociale-controle theorie voor de 
betrokkenheid van leden van 
etnische minderheden en hun 
bejegening door het strafrecht-
systeem. De te toetsen veronder-
stellingen hebben allereerst 
betrekking op de aard en de sterkte 
van de sociale bindingen binnen 
enkele allochtone groepen binnen 
de Nederlandse samenleving. 
Daamaast wordt, uitgaande van 
bestaande gegevens over aantallen 
veroordelingen en over de sociale 
en culturele achtergronden van 
verdachten en slachtoffers, 
nagegaan welke factoren van 
invloed zijn op de straftoemeting. 
Tevens wordt hierbij onderzocht of 
straftoemeting geheel of vooma-
melijk wordt bepaald door de emst 
van het misdrijf, het strafblad van de 
dader, en de relatie tussen dader en 
slachtoffer (zoals Gottfredson en 
Gottfredson stellen) of dat de 
strafmaat ook een functie is van de 
hoeveelheid achtergrondinformatie 
waarover de rechter beschikt (zoals 
bij voorbeeld Marshall en Thomas 
menen). 
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Opzet Voor deze studies wordt 
gebruik gemaakt van reeds 
bestaande databestanden, ten dele 
eerder voor andere doeleinden door 
de onderzoeker verzameld. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievomr Congresbijdragen, 
artikelen. 

402 
Delinquentie en gezondheids-
risico's 
dr. M. Junger, drs. M Diepenveen 
en M. Zandvliet 

Samenwerkingsverband prof. R. 
Tremblay, (Universite de Montreal), 
dr. A. Wiegersma (GGD, Groningen), 
prof. R. West (University of London), 
prof. R. Loeber (University of 
Pittsburgh, PA). 
Doe,. Het doel van clit onderzoek is 
de analyse van de relaties tussen 
crimineel gedrag en gezondheid. Dit 
verband speelt waarschijnlijk een 
belangrijke rol in de etiologie van 
delinquentie maar heeft tot dusverre 
nog niet veel aandacht getrokken. 
In het onderhavige onderzoekpro-
gramma wordt getracht een deel 
van deze lacune in te vullen, met 
name voor zover het de relatie 
betreft tussen delinquentie en 
gedragingen die een verhoogde 
kans op ongevallen en verwon-
dingen bieden. 
Opzet Het onderzoek valt in vier 
delen uiteen. Het eerste, thans 
afgesloten, onderdeel betreft het 
verband tussen ongevalsbetrok-
kenheid en delinquentie. Een 
dergelijk verband kon worden 
aangetoond en de relatie met een 
aantal omgevingsvariabelen kon 
worden vastgesteld. In een tweede 
deelproject wordt giftracht dit 
verband te generaliseren naar 
gezondheidsrisico's in meer 
algemene zin. In de derde plaats 
wordt getracht een meer gediffe-
rentieerd beeld te krijgen van 
eventuele specifieke omstandig- 
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heden waaronder en manieren 
waarop de ongevalsbetrokkenheid 
zich manifesteed Ten slotte speek 
in het theoretische kader wear-
binnen het ondemek gestalte krijgt 
het concept zelfbeheersing (self-
control) eon belangrijke rot Door 
Gottfredson en Hirschi wordt dit 
begrip echter op gebrekkige  Uauto- 
logische) wijze gebruikt. Teneinde 
een bijdrage te leveren aan het 
doorbreken van de circulariteit van 
het concept is eon testschaal 
ontwikkeld waarmee de mate van 
zelfbeheersing kan worden 
gemeten. Deze schaal is thans 
beproefd op ongeveer ddehonderd 
jongeren. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Congresbijdragen, 
artikelen. test Reeds gepubliceerd: 
M. Junger en A. Wiegersma, Risky 
behaviour and accidents, NSCR 
Report WD-94-04, 1994; M. Junger, 
Accidents, in: T. Hirschi en M. 
Gottfredson (red.), The generality of 
deviance, 1994. pp. 81-112, New 
Brunswick, NJ, Transaction 
Publishers; M. Junger, Criminaliteit 
als risicogedrag. Tijdschrift voor de 
cdminologie, 36e jrg.. 1994. pp. 46- 
50; M. Junger en P.J. van Koppen, 
Boeven zijn brekebenen; De relatie 
tussen criminaliteit en ongevallen. 
Tijdschrift voor de politic. 57e jrg., 
pp. 26-29. 

403 
Inbeslagname van crimineel 
vermogen 
dr. P.J. van Koppen 

Samenwerkingsverband. prof. mr. H. 
de Doelder (Faculteit Rechten, 
Erasmus Universiteit Rotterdam), 
prof. dr. DJ. Hessing (Faculteit 
Rechten, Ftijksuniversiteit Leiden), 
drs. J.M. Nelen (WODC, Den Haag). 
Doe. In toenemende mate raakt de 
samenleving ervan overtuigd dat 
criminelen hun door illegale activi-
teiten verkregen winsten niet 

moeten kunnen behouden: zij 
dienen op eon passende wijze te 
worden 'geplukt'. Deze overtuiging 
roept eon massa vragen op van 
juridische, psychologische en 
economische aard. Doze vragen 
vormen het theme van dit sterk 
multidisciplinair gerichte onderzoek 
Opzet Earl onderzoett near 
verschillende aspecten van linen-
ciele sancties, zal worden opgezet 
semen met de vakgroepen 
Strafrecht van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (CUR) en de 
Rijksuniversiteit Leiden (RUL). De 
coOrdinatie van het project berust 
bij het NSCR; het bestaat uit de 
volgende zes deelprojecten: 
Financiele huishouding van crimi-
nelen (NSCR); Functioneren en 
reikwijdte van Bureaus voor 
Financieel Onderzoek (t/0DC); 
Wettelijke mogelijkheden voor 
'kaalplukken' (CUR); 'Kaalplukken' 
in andere strafrechtsystemen (EUR); 
Financiele sancties (NSCR): De rol 
van financiele instellingen bij 
cdminele financiedng (CUR). Voor 
de eerste twee projecten, die 
hieronder besproken worden, is het 
NSCR rechtstreeks verantwoor-
delijk Drie andere vallen toe aan 
EUR. Het tweede deelproject wordt 
onafhankelijk van de andere 
deelprojecten uitgevoerd door het 
Wetenschappefijk Onderzoek en 
Documentahe Centrum van het 
Ministerie van Justitie (WODC). 
Besloten is dater nauw zal worden 
samengewerkt. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen, 
voordrachten, boek. Reeds gepubli-
ceerd: De uitvoerige projectbe-
schrijving is in zeer beperkte oplage 
verschenen els H. de Dodder, al 
Hessing, P.J. van Koppen en J.M. 
Nelen, Misdaad, geld en strut 
Leiden, NSCR, 1994. 
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(1) Financiele huishouding van 
criminelen 
dr. P1 van Koppen, dr. RW.J. 
Jansen, drs. IV.EW.H. Vriezelaar 
Opzet: Dit onderzoek bestaat uit een 
aantal kleinere studies waarin 
gegevens worden verzameld vanuit 
een groat aantal bronnen, zoals 
interviews met criminelen, FIOD, 
BFO's en politie, macro-econo-
mische gegevens, etc. Een meer 
uitgewerkt plan voor dit onderzoek 
is inmiddels gereed en in uitvoering 
genomen. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm:Artikelen. 
(2) Financiele sancties 
dr. P.J. van Koppen, pro! di. JA 
Michon, prof dr. D.J.Hessing (RU 
Leiden), A10 (vacature) 
Doe/: Dit onderzoek gaat na op 
welke manier criminelen belang 
hebben bij financieel gewin. 
Getracht zal warden daarbij het 
two-stage beslissingsmodel van 
Smettan te toetsen. Het grootste 
deel van het onderzoek bestaat uit 
kleinere empirische studies waarbij 
een verscheidenheid van methoden 
gebruikt zal worden. Een onder-
scheid zal worden gemaakt naar de 
verschillende soorten misdrijven 
waaraan financier' te pas komen. 
Opzet: In een eerste benadering 
warden zowel aan criminelen als 
aan niet-criminelen vragenlijsten 
voorgelegd am daarmee zicht te 
krijgen op hun mening over finan-
ciele en andersoortige straffen. 
Hierop volgt een fase met open 
interviews met gedetineerde en 
niet-gedetineerde criminelen over 
het geldelijk gewin dat ze 
verwachten van misdrijven. In een 
later stadium komen simulaties en 
veld-experimenten aan de orde, dit 
is afhankelijk van de resultaten van 
de beide eerste fases. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie, 
artikelen. 
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404 
Daderprofilering bij 
berovingen 
dr. PJ. van Koppen, dr. RW.J. 
Jansen en drs. IV.EW.H. Vriezelaar 

Samenwerkingsveiband Centrale 
Recherche Informatiedienst CRI, 
Zoetermeer. 
Doe?. Dit project heeft als hoofddoel 
het ontwikkelen van daderprofielen 
voor overvallen. Dat kan op zich 
reeds een nuttig gereedschap zijn 
voor recherchewerk, maar deze 
studie beoogt het bereiken van 
meer fundamentele inzichten in de 
determinanten van delinquentie. 
Deze studie kan een inzicht geven 
in de werkwijze van bepaalde 
(sub)groepen van daders; het 
verband tussen deze profielen en de 
beschrijvingen van de dader door 
getuigen, bijvoorbeeld om de 
betrouwbaarheid daarvan vast te 
stellen; de travel hypothesis, die 
inhoudt dat er een kwantificeer-
bare relatie bestaat tussen de 
woonplek van de dader en de plaats 
van het misdrijf. 
Opzet Dit project maakt gebruik 
van gegevens over ongeveer 
vijfhonderd roofovervallen die in het 
najaar van 1994 verzameld door een 
team van vijf medewerkers, als 
onderdeel van het project over 
misdaadgeld en financiele sancties. 
De verwerking en analyse van dit 
waardevolle databestand vindt 
goede voortgang. Rapportage zal 
vanaf najaar 1995 plaats vinden. In 
1996 zullen nog specifieke, aanvul-
lende gegevens vemameld worden. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen, boek. 
Reeds gepubliceerd: De projectom-
schrijving is in zeer beperkte oplage 
verschenen als: P.J. van Koppen en 
R.W.J. Jansen, Overvallen en 
overvallers, Leiden, NSCR, 1994. 
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405 
De rol van precedenten in de 
onhvikkeling van het strut-
recht 
ml. dr. M. Malsch 

Doer. Op kleine schaal wordt 
onderzoek verricht naar de invloed 
van precedenten op de rechtsont-
wikkeling in het Nededandse straf-
recht Daartoe wordt eon analyse 
gemaakt van de wijze waarop doze 
informatie, via commentaren en 
publikaties, hear weg vindt naar de 
rechtspraktijk. 
Opzet Een steekproef van 
vonnissen wordt daartoe geanaly-
seerd met het oog op aard en 
frequentie van de verwijzingen near 
de jurisprudentie. De betekenis van 
het onderzoek is dal het eon aantal 
van de (cognitieve) mechanismen 
kan illustreren die de evolutie van 
de canon van het strafrecht 
beinvloeden. 
Einddatumr. 1995. 
Pubrikatievorm: Artikel. 

406 
Dading en strafrecht 
ml. di. M. Malsch en mr. G.D. 
Kleijne 

Doer Om een aantal redenen dealt 
het vertrouwen van de burger in de 
rechtspraalc Veel misdadigers 
recidiveren nadat zij hun straf 
hebben uitgezeten. Het gerechtelijk 
apparaat kent een hoge werklast 
waardoor er lange tijd verstrijkt 
voordat een verdachte voor de 
rechter verschijnt, on eenmaal 
veroordeeld tot een gevangenisstraf 
moet men soms eon jaar of !anger 
wachten totdat or een cel 
beschikbaar komt. Slachtoffers 
krijgen dikwifts niet voldoende 
compensatie voor de door hen 
geleden schade. De regels die de 
Nederlandse wet biedt voorzien niet 
in voldoende mogelijkheden voor 
slachtoffers om hun schade op eon 
geschikte manier to verhalen. In 
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Nederland kunnen slachtoffers zich 
weliswaar als partij in een strafzaak 
voegen en vergoeding eisen van de 
verdachtft maar doze procedure 
voorziet meestal niet volledig in alle 
behoeften van de slachtoffers. Dit 
project zal daarom de volgende 
vragen onderzoeken. Kan dading - 
eon overeenkomst waarin tussen 
verdachte en slachtoffer wederzijds 
rechten on plichten worden 
vastgelegd zoals schadevergoeding 
- els altematief dienen voor eon 
strafrechtelijke procedure? Kan 
dading eon vervanging vomien voor 
strafzaken, on wat is de rol daarbij 
van pdmaire bedoelingen en 
effecten van het strafrecht, zoals 
specifieke on algemene preventie? 
Wat zijn de effecten van dading in 
vergelijking met bemiddeling? Wat 
zijn de resultaten van soortgelijke 
experimenten in andere landen? 
Wat is het verband tussen dading, 
alternatieve sancties en zelfregu-
lering? Het onderzoek sal een 
theoretisch kader bieden voor 
vergelijking van de verschillende 
manieren waarmee men in de straf-
rechtefijke en civiele context tot 
conflictoplossing kan komen. In de 
praktijk kunnen de resultaten van 
het onderzoek bijdragen aan oplos-
singen die zowel voor slachtoffer, 
verdachte als rechtssysteem bevre-
digend zijn. 
Opzet De onderzoeksvragen 
worden beantwoord door middel 
van systematische verzameling van 
gegevens over experimenten die in 
binnen- on buitenland over vormen 
van dading en/of bemiddeling 
tussen dader en slachtoffer warden 
gehouden. Verschillende vormen 
van onderhandeling worden verge-
leken, zoals bij voorbeeld die waarin 
een directe confrontatie plaatsvindt 
en die waarbij de feitelijke onder-
handelingen door vertegenwoor-
digers worden venicht Er wordt 
vervolgonderzoek verdcht naar de 
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nakoming van overeenkomsten, en 
een recidive-onderzoek. Ten slotte 
zal getracht worden een standaard-
procedure te ontwerpen voor 
onderhandeling tussen dader en 
slachtoffer en die in de praktijk te 
toetsen. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikelen. Reeds 
gepubliceerd: M. Malsch en G.D. 
Kleijne, Restorative aspects in the 
criminal justice system of the 
Netherlands, NSCR Report WD-95- 
05, 1995. 

407 
Het slachtoffer als getuige 
mr. dr. M Malsch en mr. G.I van 
der Leif 

Samenwerkingsverbanct mr. dr. J.F. 
Nijboer, prof. dr. J.J.M. van Dijk (RU 
Leiden). 
Doet Het onderwerp van deze 
studie is het slachtoffer als getuige 
in het strafproces. De gevolgen van 
deze rol voor het slachtoffer en het 
gehalte van door slachtoffers 
afgelegde getuigenverklaringen 
zullen worden onderzocht De 
verschillende manieren waarop het 
slachtoffer bij een zaak betrokken 
kan worden zullen in detail worden 
geanalyseerd en aanbevelingen 
zullen worden gedaan voor 
regelingen die de nadelige effecten 
van actieve deelname van slacht-
offers in de procesgang kunnen 
beperken of elimineren. 
Opzet Het project bestaat uit drie 
onderdelen: een analyse van de 
redenen die slachtoffers hebben om 
al dan niet voor de rechter te 
verschijnen; ontwerp en evaluatie 
van verbeterde procedures voor 
deelname; uitwerking van de resul-
taten tot een integraal voorstel voor 
wetgeving ter verbetering van de 
positie van het slachtoffer in het 
strafrechtsysteem. Regelmatige 
voortgangsrapportage en eindrap-
portage in de vorm van een disser- 
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tatie (mr. G.J. van der Leij) vindt 
plaats in de periode 1995-1998. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen, aanbeve-
lingen, dissertatie. 

408 
Misdaad, tolerantie en puniti-
viteit 
prof. dr. J.A. Michon 

Doe?. Van tolerantie wordt wel 
gezegd dat dit de belangrijkste 
deugd is in een pluriforme samen-
leving. Dit onderzoek, richt zich op 
straffen als een dynamische 
indicator voor het niveau van toler-
antie en punitiviteit. In het 
onderzoek zal de relatie tussen de 
zwaarte van de straf, meer in het 
bijzonder de lengte van gevangenis-
straffen, en het aantal veroorde-
lingen worden bestudeerd. De 
resultaten zullen van belang zijn 
voor het onderzoek naar altema-
tieve straffen. 
Opzet Hiervoor zullen gegevens 
worden bestudeerd uit misdaad-
statistieken en demografische 
overzichten uit een twaalftal landen, 
waaronder Nederland en zijn 
buurlanden. Het onderzoek kan 
worden gezien als de eerste fase 
van een bredere studie naar het 
verband tussen misdaad en straf. 
Einddatum: 1995. 
Publikatievorm: Artikelen. Reeds 
gepubliceerd: J.A. Michon, 
Criminaliteit en rechtshandhaving; 
een kritiek van de begrensde rede 
(oratie Leiden), Leiden, NSCR, 1994; 
J.A. Michon, Punitiviteit; laveren 
tussen despotische en bureaucra-
tische terreur, in: M. Moerings (red.), 
Hoe punitief is Nederland?, Arnhem: 
Gouda Quint, 1994, pp. 349-363. 

409 
Systeemanalyse 
prof dr. J.A. Michon, mr. dr. M 
Malsch en dr. M.G.W. den Boer 

Samenwerkingsverband prof. dr. U. 
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Rosenthal, mr. dr. E. Muller (RU 
Leiden), prof. dr. ir . C. Vissers, dr. ir . 
H. Bakker, dr. ir. H. van der Lugt 
(Telematics Research Center, 
Enschede), mr. dr. A.S. Schmidt (RU 
Leiden). 
Doet Dit onderzoeksthema richt 
zich op de effectWiteit en de 
efficientie van het geheel of onder-
delen van het strafrechtsysteem. Het 
onderzoek van het NSCR richt zich 
daarbij niet op de door het beleid 
beinvloedde structurele aspecten 
van het systeem maar veeleer op de 
actuele problemen van degenen die 
binnen de randvoorwaarden van 
eon gegeven organisatorische 
structuur. Met het onderzoek wordt 
minder beoogd het oplossen van 
specifieke knelpunten in het 
functioneren van personen of 
diensten, maar veeleer het bieden 
van algemene oplossingsstrategieen 
voor procedurele problemen. Deze 
aanpak definieert een werkterrein 
dal men wellicht het best can 
aanduiden met de term rechtsergo-
nomie. De ergonomie beschikt over 
eon conceptueel kader waarbinnen 
complexe werkzaamheden systema-
tisch kunnen worden geanalyseerd; 
met deze methoden zijn vole 
complexe taken onderzocht - van 
het besturen van supertankers on 
het work van medische operatie-
teams, tot de commandostructuren 
bij complexe militaire operaties. De 
claim die aan dit project ten 
grondslag ligt is dal ook het rechts-
systeem zich lcent voor eon ergono-
mische benadering. 
Opzet In eerste instantie wil het 
onderzoek zich op eon tweetal 
betrekkehjk omvangrijke deelpro-
blemen richten die betrekking 
hebben op de communicatie tus-
sen onderdelen van het systeem. Dit 
zijn (a) de communicatie tussen 
O.M. en politic, en (b) de integratie 
van de zeer verscheidene informatie 
die tezamen een izaak' definieed. In 
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samenwerking met de Vakgroep 
Bestuurskunde van de RUL is een 
onderzoeksopzet gemaakt om na to 
gaan of en op welke wijze de 
primaire taken van onderdelen van 
het strafrechtssysteem worden 
beinvloed als gevolg van de reorga-
nisaties waaraan deze instanties 
blootstaan. Het onderzoek beoogt 
verband to leggen tussen de top-
down benadering die gewoonlijk bij 
reorganisaties gekozen wordt en de 
(ergonomische) bottom-up 
benadering die de effectiviteit on 
efficientie van de feitelijke taakuit-
voering centraal stelt Om 
praktische redenen zal daarbij eller-
eerst aan de communicatie tussen 
Openbaar Ministerie on pate. en 
tussen politie-instanties ondeding 
fin nationaal en Europees verband) 
aandacht geschonken warden. 
Voider is in samenwerking met het 
Telematica Research Center in 
Enschede voothereidend onderzoek 
venicht naar de mogelijkheid om 
voor de juridische informatiever-
zorging in hear algemeenheid eon 
procedureprotocol op to stollen. Eon 
dergelijk protocol is van eminent 
belang voor eon soepele uitwis-
seling van alle relevante informatie 
tussen de zeer diverse partijen in 
het strafrechtsysteem on voor de 
ondedinge afstemming (compatibi-
liteit) tussen de vole op zichzelf 
staande deelsystemen die thans in 
gebruik zijn. Voor beide onder-
zoeken zijn gedetailleerde plannen 
gemaakt verwacht wordt dal 
daadwerkelijke uitvoering in de loop 
van 1995 zal kunnen beginnen. 
Einddatunz Nog niet bepaald. 
Publikatievorm: Artikelen, adviezen, 
dissertatie, mogehjk eon handbook. 
Reeds verschenen. rvinw. den 
Boer, The quest for international 
policing; rethoric and justification in a 
disorderly debate, in: M. Anderson 
on MOW. den Boer (red.). Police 
co-operation across national 
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boundaries, London, Pinter, 1994, 
(pp. 174-196); M.G.W. den Boer, 
Europe and the art of international 
police cooperation; free fall or 
measured scenario?, in: D. O'Keeffe 
en P. Twomey (red.), Legal issues of 
the Maastricht treaty, London, 
Chancery, 1994, pp. 279-291. 

410 
Meting en schaling van crimi-
naliteit 
prof. dr. J. A. Michon, dr. M ter 
Voert en drs. K Wittebrood 

Samenwerkingsverband dr. P. 
Wetzels (Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen, 
Hannover), prof. dr. J.J.M. van Dijk 
(RU Leiden), prof. dr. A.J.A. Felling 
(KU Nijmegen). 
Doet Dit project beoogt het 
genereren van een substantieel 
databestand inzake de percepties 
die in de samenleving voorkomen 
betreffende daders, slachtoffers, 
hun interactie(s) en de maatschap-
pelijke context waarin deze inter-
acties plaatsvinden. In combinatie 
met een aantal eerder in Neder-
land verrichte onderzoeken levert 
dit een originele combinatie van 
zelf-rapportage en slachtofferstu-
die enerzijds, en sociaal-weten-
schappelijk en cognitief-psycholo-
gisch onderzoek anderzijds. De 
studie maakt de toetsing mogelijk 
van theoretisch gefundeerde veron-
derstellingen omtrent de relatie 
tussen daders en slachtoffers in de 
voor hen specifieke maatschappe-
lijke omstandigheden kunnen 
worden getoetst. Beoogd wordt een 
nieuw en dynamisch perspectief tot 
stand te brengen met betrekking tot 
normen en waarden in relatie tot 
misdaad en misdaadbestrijding. De 
opzet is zodanig dat de uitkomsten 
tot gefundeerde praktische aanbe-
velingen inzake de beinvloeding van 
normen, opvattingen en attituden 
jegens criminaliteit kunnen leiden. 
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Opzet De eerste fase van dit project 
omvat het ontwerpen en uitvoeren 
van een modulair in te richten 
survey-onderzoek dat uiteindelijk 
ca. 3000 respondenten zal 
omvatten. De tweede fase, de 
uitvoering van de survey be-
treffende, zal pleats vinden in de 
eerste vier maanden van 1996. De 
derde fase, analyse en rapportage 
van de resultaten is gepland voor 
1996-1997. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publikatievorm: Artikelen, boek, 
congresbijdragen. 

411 
[en proces-model van justi-
tieel beslissen 
drs. El Pakes, prof. dr. IA 
Michon en dr. IL Jackson 

Samenwerkingsverband prof. dr. 
W.A. Wagenaar (RU Leiden). 
Doet De laatste jaren zijn er 
verschillende modellen van het 
juridisch beslissen voorgesteld. Een 
prominente rol speelt thans het 
story model van Pennington en 
Hastie, dat berust op de veronder-
stelling dat beslissers trachten een 
narratief kader te leggen op het 
bewijs, en dat juridische besliss-
ingen zijn gebaseerd op de narra-
tieve representatie van de werke-
lijkheid. Hoewel dit model vaak 
wordt aangeprezen, is het nog 
amper empirisch getoetst Dit 
onderzoek tracht die leemte te 
vullen. Naast het toetsen van de 
houdbaarheid van het 'story model' 
zal in dit onderzoek ook de toepas-
baarheid van dit model in het 
Nederlandse strafrechtsysteem 
worden nagegaan. 
Opzet In de eerste plaats zijn 
concrete werkzaamheden van 
officieren van justitie en rechters-
commissarissen inzake aanhouding 
buiten heterdaad, voorlopige 
hechtenis en gerechtelijk vooron-
derzoek in een veldstudie onder- 
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zocht Dit onderzoek is geschied 
met medewerking van het arrondis-
sementsparket is-Graven hage. De 
data van deze studie warden thans 
geanalyseerd. Daamaast wordt in 
aanvullende experimenten onder-
zocht op welke wijze sequentieel 
aangeboden (belastende of ontlas-
tende) informatie worth gelnte-
greerd in de afweging en het uitein-
delijk oordeel zijn afgerond. 
(Voodopige) rapportage hierover 
heeft in congrespresentaties plaats 
gehad. Enkele artkelen/rapporten 
over deze studies zijn thans 
verschenen, dan wel in verge-
vorderde staat van voorbereiding. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievornr. Artikelen, congres-
bijdragen, dissertatie (drs. FJ. 
Pokes). Reeds verschenen: JA 
Michon en F.J. Pekes (1995), Judicial 
decision making; a decision-theore-
tical perspective. In: R. Bull en D. 
Carson ftediflandbook of 
psychology in legal context, 
Chichester. Wiley, 1995, pp. 509-525 
(eerder verschenen als NSCR 
Report TR-94-01, F.J. Pakes, 1994). 

Politie Den Haag 

Afgesloten onderzoek 

412 
Integrals veiligheidszorg in de 
Hasps° binnenstad 

• B&A Groep 
Den Haag, Politie Haaglanden, 1993 
Zie JV7, 1994, nr. 351 

413 
Thema's 2000 

drs J. van Gaalen 
Den Haag. Politie Haaglanden, 1995 
Zie .11/7. 1994, ft. 356 
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414 
Met Spoonvijk de 21e eeuw in 
Gemeente Den Haag 

Den Haag, Gemeente Den Haag, 
Dienst projectmanagement Dienst 
Welzijn, 1995 
Zie 	1995, nr. 352 

415 
Bevolkingsonderzoek regio 
Haaglanden; meningen en 
ervaringen van allochtone 
burgers 
drs. op. Huurdeman 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1995 
Zie Ail 1994, nr. 354 

416 
Veilig uit - veins; thuis 
drs. C.H.M. van Oosterwijk 
Sprinlchuizen en drs. P.HM 
Versteegh 

Den Haag, Regiopolitie Haaglanden. 
Bureau analyse en research, 1994 
Betreft een proces- en effect-
evaluatie van een woninginbraak-
project in de wijk Overbosch te Den 
Haag. 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

417 
Toekomstgerichte omgevings-
verkenning 1993, regio 
Haaglanden 
cfrs. Di. 141jmer 

Den Haag. Politie Haaglanden, 1995 
Zie JV7, 1994. nr. 357 

Lopend onderzoek 

418 
Onhverp en argumentatie 
it. R.A.J. van der BijI 

Samenwerkingsverband. Regiopolitie 
Haaglanden en TU Delft (prof. Si. 
Doorman en prof. A. Tzonis). 
Doel Promotie-onderzoek op het 
gebied van kunstmatige intelli-
gentie. Verkenning van kennistech- 
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nologische grondslagen van 
situationele criminaliteitspreventie. 
Er wordt onderzocht hoe het thema 
sociale veiligheid en gebouwde 
omgeving kan worden afgebakend 
en gerepresenteerd ten behoeve 
van plaatsing binnen een compute-
rapplicatie. 
Opzet Literatuurstudie; case-studie 
met discoursanalyse; tekstuele 
representatie met behulp van 
argumentatietheorie; inventarisatie 
grafische representatietechnieken. 
Einddatum: Voorjaar 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

419 
Predore; Precedent 
Documentatie & Registratie 
ir. RAJ.  van der By! 

Samenwerkingsverband: Regiopolitie 
Haaglanden i.s.m. Stichting 
AllA/TU-Delft, ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
Doet. Computerondersteuning bij 
beslissingen over situationele crimi-
naliteitspreventie. Ontwikkeling van 
een elektronisch handboek waarin 
precedenten zijn gedocumenteerd 
op het gebied van sociale veiligheid 
en gebouwde omgeving. 
Opzet 'Rapid prototyping'; in korte 
tijd wordt het computersysteem 
gebouwd. Na evaluatie van het 
eerste prototype wordt een tweede 
versie - eveneens in relatief korte 
tijd - ontwikkeld. Het planmateriaal 
ten behoeve van de precedenten 
wordt onder meer verzameld in de 
regio Haaglanden. 
Einddatum: Nader te bepalen. 
Publikatievorm: Achtergrondarti-
kelen, demoversies van het systeem; 
genstalleerd prototype systeem; 
'on-line'; diensten. 
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420 
Adopt (Adoptie IDetailhandel 
Overvallen 
Preventietechnieken) 
RJ. Comelissen 

Samenwerkingsvetbanct Politie regio 
Haaglanden, Bureau Analyse en 
research, Kamer van Koophandel 
Den Haag, detaillisten. 
Doet Politiemensen adopteren een 
of meerdere detaillisten waarna de 
detaillist, via een op zijn situatie 
toegesneden risico-analyse en 
rekening houdende met de branche 
waarin hij werkzaam is, een schrif-
telijk overvallen preventie-advies 
wordt verstrekt. 
Opzet Er wordt een Al. database 
gerelateerd computerprogramma 
ontwikkeld waardoor eensluidende 
advisering op het gebied van 
ovemalpreventie mogelijk wordt 
zonder dat de adviseur kennis 
behoeft te hebben van methoden en 
technieken geldend voor dit 
vakgebied. 
Einddatum: Medio 1996. 
Publikatievom Computerpro-
gramma, artikel. 

421 
Fenomeenonderzoek georga-
niseerde criminaliteit 
mr. P.M. van der Ault en drs. 
SAM Holtackers 

Samenwerkingsvetband: Spectra BV 
Baarn en Politie Haaglanden, 
Bureau Milieu en Bureau Analyse & 
Research. 
Doel: Onderzoek naar de aard en 
omvang van de georganiseerde 
milieucriminaliteit in de regio 
Haaglanden. Op basis van een 
beschrijving van de georganiseerde 
criminaliteit in het algemeen en van 
de georganiseerde milieucrimi-
naliteit in het bijzonder is een 
instrument ontwikkeld op basis 
waarvan objectieve keuzes gemaakt 
kunnen worden voor de aanpak van 
specifieke problematiek op dit 
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terrein. Vervolgens worth m.b.t de 
afvalstoffenvenverkingsbranche het 
bedrilfsproces in beeld gebracht en 
wordt een specifieke aanpak geava-
lueerd. Een en ander moet leiden tot 
meet effectieve opsporingsmetho-
dieken en preventief beleid leidend 
tot een integrale aanpak van georga-
niseerde milieucriminaliteit. 
Opzet een goede aanpak van het 
probleem vraagt een globaal inzicht 
in het werkvekl in theorie (kader-
vorming) en een gedetailleerder 
inzicht in het werkveld in praktijk 
(proces en betrokkenen). 
Voomamelijk kwalitatief onderzoek. 
Dataverzameling aan de hand van 
documentenanalyse en interviews 
met deskundige betrokkenen. 
Einddatum: December 1995. 
Pubkkatievorm: Rapportage en 
artikel. 

422 
Strategische misdaadanalyse 
drs. P. Griner 

Doet Vergroten van kennis omtrent 
diverse vormen van geweldscrimi-
naliteit. Doel is een betere 
beheersing van de geweldscrimina-
liteit. 
Opzet Er is sprake van vijf deelpro-
jecten: Verschijnings- en uitings-
vormen; daderprofiledng; slacht-
offertypering; 
motivatie; maatschappefijke context 
Einddaturn. 1995. 
Publikatievorm: Rapport. Reeds 
verscheen een deeirapport drs. 
Gaiter, Ga je flee een retten?, 
Den Haag, Politic Haaglanden, 1995 

423 
Jonge overvallers in de 
Randstad 
dr& P.M.G. Griller 

Samenwerkingsverband. Regiopofitie 
Den Haag. afdeling research in 
samenwerking met het Landelijk 
Projectteam Overvalcriminaliteit. 
Doet Zoeken van aanknopings- 
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punten die preventief beleid (zowel 
dadergericht als objectgericht) door 
politie, justitie en bestuur ten 
aanzien van potentiele daders van 
overvallen vorm kunnen geven. 
Centraal staan het verkrijgen van 
inzicht in de criminele socialisatie 
van jonge (minderjarige) oven/allers 
en het verdiepen van de kennis met 
betrekking tot de besluitvormings-
processen van deze daders vlak 
voor, tijdens en na de overval. 
Opzet Interviews met vijftig gedeti-
neerde overvallers uit de Randstad 
in de leeftijd 15-20 jaar. Analyse van 
strafclossiers en politiegegevens. 
Einddatum: Oktober 1995. 
Publikatievomr Rapport, artikel. 

424 
Representativiteit 138 de Politic 
Haaglanden 
R Hoogendoom 

Doet Inzicht verkrijgen in de voor-
en nadelen van deelname van 
etnische minderheden aan het 
arbeidsproces in de lagere echelons 
van het politiekorps Flaaglanden. 
Bovendien zal gekeken worden naar 
de representativiteitsgraad van 
etnische minderheden en de 
verdeling over de bureaus. 
Opzet Interviews met diverse 
respondenten. 
Einddatum: Eind 1995. 
Publikatievolm: Rapport. 

425 
Georganiseerde ctiminaliteit 
In de botnv- en vastgoed-
sector 
dr. F Meijer 

Samenwerkingsverband OTB/TU-
Delft, ministerie van Justitie. 
Regiopolitie Haaglanden. 
Doet Inventadsatie van 'zwakke 
plekken' in de bouw- en vastgoed-
sector. Wear liggen kansen in dew 
sector voor (georganiseerde) CliMi- 

naliteit? 

Dozer Brede verkenning/haal- 
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baarheidsstudie; literatuuron-
derzoek; interviews. 
Einddatum: Medio 1995. 
Publikatievorm: Nader te bepalen. 

426 
Jeugdcriminaliteit in de 
Haaglanden 
drs. P. Versteegh, drs. D. Vegter, L 
Prins, F Sprinkhuizen, A Patty en 
M. Baas 

Instelling Politie Haaglanden, 
Bureau analyse en research. 
Doe?. Verkrijgen van inzicht in aard 
en omvang van de jeugdcriminaliteit 
in de regio Haaglanden. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan zowel 
jeugdige daders (onder andere 
omvang, soort delicten, achterlig-
gende problemen, trendmatige 
ontwikkeling) als jeugdgroepen 
(onder andere omvang, soon 
overlast/delicten, jeugdstijlen, 
samenstelling, achterliggende 
problemen, lokatie, aanpak/voorzie-
ningen, trendmatige ontwikkeling). 
Het onderzoek moet aanknopings-
punten bieden voor een gecombi-
neerde persoons- en groepsge-
richte aanpak van jeugdcrimi-
naliteit, waarbij sprake is van een 
nauwe samenwerking tussen de bij 
de problematiek betrokken organi-
saties en instanties op zowel 
preventief als repressief gebied. 
Opzet Analyse van relevante 
gegevens uit het HKS, 
Jeugdzakenbestand, bevolkings-
gegevens en dergelijke. Met behulp 
van uitgebreide vragenlijsten zullen 
de jeugdgroepen in beeld worden 
gebracht De informatie zal worden 
betrokken bij wijkagenten, jeugdza-
kenrechercheurs en relevante 
anderen. 
Einddatum: Januari 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 
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427 
Scenariostudies en speer- 
punten strategisch beleid 
drs. D.J. Wijmer (coOrdinator) 

Doet De bruikbaarheid van 
scenario's t.b.v. speerpunten uit het 
strategisch beleid zullen worden 
getest. Van belang is het in relatie 
brengen van maatschappelijke 
ontwikkelingen met de toekomstige 
vraag naar politie-zorg en het 
doorredeneren van plausibele 
beleidsaltematieven en hun effecten 
op de vraag naar politiezorg. 
Opzet Selectiemethodiek, basis-
analyse, expert-meetings, 
workshops. 
Einddatum: Eind 1995. 
Publikatievorm: Rapport. 

428 
Projekt Zuid West Den Haag 
drs. D.J. Wijmer en drs. A. van 
Sluis 

Doe. In aansluiting op de bevin-
dingen van de commissie Aanpak 
jeugdcriminaliteitwordt onderzocht 
(de mate van) het probleemgedrag 
en verpaupering onder kinderen 
tussen 6 en 12 jaar in Zuid West 
Den Haag. De politie dient in 
samenwerking met terzake deskun-
digen kennis te ontwikkelen over, 
en zicht te krijgen op indicatoren 
die in een vroegtijdig stadium 
probleemgedrag kunnen signaleren. 
Op deze wijze krijgt men meer 
mogelijkheden om preventief op te 
treden. 
Opzet Probleeminventarisatie in 
Zuidwest Den Haag; lokale en inter-
lokale initiatieven in kaart brengen; 
interviewen ter zake deskundigen. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: 1996. 



lutadale verkenningen, pg. 21, ft. 7, 1995 

Regioplan onderzoek, advies & 
informatie BV 

Afgesloten onderzoek 

429 
Modus operandi fietsdiefstal 
G.H.J. Homburg en P. van 
Kesteren 

Amsterdam, Regioplan onderzoek 
advies & informatie BV, 1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

Lopend onderzoek 

430 
Evaluatie 'Na Kaminda pa 
Unitur' 
dn. S. Boorsma en dn. M. Goejer 

Supervisor drs. G.HJ. Homburg. 
Opdrachtgever Gemeente 
Amsterdam, Bureau Strategisch 
Minderhedenbeleid 
Doet In Amsterdam-Zuidoost 
bestaat een aanzienlijke categorie 
jongeren van Arubaanse en 
Antilliaanse jongeren die met politie 
en justitie in aanraking komen. Het 
project Na Kaminda pa Unitur 
(fortweg: Unitur) is voor een 
periode van drie jaar opgezet cm 
met een sluitende aanpak elle 
jongeren met een niet al te zware 
criminele achtergrond te bereiken 
en via een methodiek van intensieve 
integrale hulpveriening maatschap-
pelijk te integreren en zo mogelijk 
naar de arheidsmarkt toe te 
geleiden. Deelnemers worden kort 
na inverzekeringstelling en voorge-
leiding benaderd; bij deelname 
wordt vervolging onder 
vootwaarden geschorst. Het 
evaluatie-onderzoek brengt effecten 
en processen in kaart: zowel de 
effecten bij individuele deelnemers 
als de effecten op het institutionele 
niveau van het complexe en uitge- 
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breide netwerk van voorzieningen 
voor de doelgroep in Amsterdam-
Zuidoost 
Opzet Interviews met uitvoerders, 
deelnemers en instellingen in het 
netwerk analyse clientvolgsysteem, 
vergelijking met projecten voor 
Antilliaanse en Arubaanse jongeren 
zonder expliciet criminele achter-
grand. Nulmeting bij aanvang, 
tussenmeting. eindrapport 
Publikatievonrr. Rapporten 
(nulmeting, tussenmeting, 
eindrapport). 
Einddatunr. December 1996. 

431 
Vervolgonderzoek ex-asiel-
zoekers in de bijstand 
S. Hueber en drs. RC van 
Waveren 

Supervisor dr. R.C. van Geuns. 
Opdrachtgevers-. Ministeries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 
Doet Uit eerder Regioplan-
onderzoek bleek dat ex-asielzoekers 
maar moeizaam los komen van de 
bijstand: na twee jaar was tachtig 
procent hier nog van afhankelijk Dit 
gegeven vormde voor de genoemde 
ministeries aanleiding om de 
ontwikkeling van de bijstandsafhan-
kelijkheid over een nog wat langere 
termijn te volgen. Er is een onder-
zoeksvraag toegevoegd, namelijk de 
vraag naar de relevanbe van de 
opvangprogramma's voor de 
toegang tot de arbeidsmarkt. De 
uitkomsten worden onder andere 
gebruikt voor de ramingen van de 
bijstandsuitgaven. De gegevens 
over (deelname aan) opvangpro-
gramma's moeten zicht geven op de 
feitelijke invulling van de door VWS 
gecoordineerde opvangpro-
gramme's en op hun bijdrage aan 
economische verzelfstandiging van 
ex-asielzoekers. 
Opzet raadplegen gegevensbe- 
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standen en dossiers van gemeente-
lijke sociale diensten; raadplegen 
dossiers Vluchtelingenwerk; inter-
views sleutelfiguren; interviews met 
ex-asielzoekers. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: 1995. 

432 
Nieuwkomers en bijstandsver-
!ening 
drs. M.I. van der Spek en drs. M.E 
Hulshof 

Supervisor dr. R.C. van Geuns. 
Instelling Regioplan onderzoek 
advies & informatie by 
Opdrachtgever: Ministerie van 
Sociale Zaken en ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Doet. De grootste groepen nieuwe 
immigranten in Nederland zijn de 
verblijfgerechtigde ex-asielzoekers, 
de uitgenodigde vluchtelingen, de 
volgmigranten uit Turkije, Marokko 
of Suriname en de migranten 
afkomstig van de Antillen en Aruba. 
Deze 'nieuwkomers' zijn vaak 
afkomstig uit landen waarvan de 
maatschappelijke, economische en 
politieke structuur sterk afwijkt van 
de Nederlandse. In veel gevallen 
slagen zij er niet of onvoldoende in 
om zich een goede sociaal-econo-
mische positie in de Nederlandse 
samenleving te verwerven. 
Overheden op nationaal en lokaal 
niveau trekken zich de problematiek 
van deze nieuwkomers aan en het 
opvangbeleid voor nieuwkomers 
heeft in de afgelopen jaren nader 
gestalte gekregen in de vorm van 
landelijk integratiebeleid en lokale 
nieuwkomersprojecten. Ook sociale 
diensten krijgen bij de bijstandsver-
!ening te maken met de nieuw-
komers die zich in de gemeente 
gevestigd hebben. In dit onderzoek 
staat de relatie tussen de bijstands-
verlening aan nieuwkomers door 
GSD-en en het gemeentelijk 
opvangbeleid voor nieuwkomers 
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centraal. Hierbij gaat het enerzijds 
om het achterhalen van kwantita-
tieve gegevens zoals het aantal 
nieuwkomers in de bijstand. 
Daarnaast dient een aantal kwalita-
tieve, inhoudelijke aspecten de 
aandacht te krijgen zoals de aard 
van de samenwerking tussen 
sociale diensten en nieuwkomers-
projecten en de mogelijkheden voor 
de invoering van verplichte inburge-
ringstrajecten. 
Opzet Het onderzoek vindt plaats in 
18 gemeenten. De data-verzameling 
bestaat uit bestands-vergelijkingen 
tussen sociale diensten enerzijds en 
het bevolkingsregister, de vreemde-
lingendiensten en de nieuwkomers-
projecten anderzijds. Daarnaast 
wordt een groot aantal interviews 
gehouden met medewerkers van 
GSD-en op staf- en uitvoerend 
niveau en met vertegenwoordigers 
van nieuwkomersprojecten, 
migranten-zelforganisaties, arbeids-
bureaus en andere instellingen die 
bij het lokale opvangbeleid voor 
nieuwkomers zijn betrokken. 
Einddatum: Medio oktober 1995. 
Publikatievorm: Rapport. 

433 
Evaluatie project preventie 
kleine criminaliteitt 
drs. AL van der Vegt 

Supervisor drs. P.J. Krooneman. 
Instelling Regioplan Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. 
Opdrachtgever Ministerie van 
Justitie, DCP. 
Doet. Eind jaren zeventig heeft zich 
onder jongeren een stijging van het 
criminaliteitsniveau ingezet Een 
groot deel van de groei die 
sindsdien is opgetreden valt onder 
de noemer veel voorkomende crimi-
naliteit. Door het grote aantal van 
dergelijke misdrijven is het niet 
mogelijk alle daders te straffen. Een 
repressieve aanpak is duur, terwijI 
daders slechts voor een gering deel 
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van recidive weerhouden worden. 
Naast repressie is daarom tien jaar 
geleden een substantieel preventie-
beleid ingezet Passend in dit 
preventiebeleid zijn maatregelen en 
projecten gedcht op scholen. In dit 
kader wordt bij wijze van 
experiment in het schooljaar 1995- 
1996 door het Haags Centrum voor 
Onderwijs-begeleiding gestalt met 
een meerjarig scholingsproject voor 
onderwijzers en leraren van scholen 
in Escamp, een stadsdeel van Den 
Haag. Doel van het project is to 
komen tot een positieve 
beinvloeding van het gedrag van 
leedingen en een verankering van 
leerkrachtvaardigheden met 
betrekking tot het preventief 
handelen in het beleid en het 
pedagogisch klimaat van de school. 
Het evaluatie-onderzoek moot 
inzicht geven in de eventuele veran-
deringen in gedrag van leerkrachten 
en leerlingen met betrekking tot 
normoverschrijdend gedrag van de 
laatstgenoemden. Hiertoe worden 
op alle deelnemende scholen 
gegevens onder leerlingen en 
teamleden verzameld. 
Opzet Nulmetingen bij leedingen 
en teamleden door middel van 
schriftelijke enquetes, een tussen-
tijdse meting door middel van inter-
views met teamleden en leedingen, 
schriftelijke 1-metingen en 
nametingen. Er worden twee 
cohorten samengesteld en gevolgd. 
Publikatievorm: Rapporten (nulme-
tingen, tussenmetingen, 
eindrappore. 
Einddatuar November 1998. 

434 
Evaluatie herziene 
Vreemdelingenwet 
dra ET. Visser en drs. J. asdonk 

Supervisor drs. G.HJ. Homburg. 
Doe) Bij de invoeting van de 
herziene Vreemdelingenwet per 1 
januari 1994 is, gezien de uitge- 
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breide maatschappelijke en 
politieke discussie die or aan vooraf 
is gegaan, eon snelle evaluatie 
aangekondigd. Het evaluatie-
onderzoek zal gegevens op moeten 
leveren die het mogelijk maken om 
tot eon afgewogen beoordeling van 
de veranderingen to komen, met 
name met betrekking tot de vraag of 
de beoogde effecten worden bereikt 
en of dit niet ten koste gaat van de 
zorgvuldigheid on de rechtsbe-
scherming. Het onderzoek is 
voomamelijk kwafitatief van Bard. 
Het is de bedoeling om in eon latere 
fase ook eon kwantitatieve meting 
van dootiooptijden van procedures 
uit to voeren. 
Opzet Bestudedng voorgeschie-
denis herziening Vreemdelingen-
wet interviews met personen die bij 
de uitvoedng betrokken zijn (IND. 
Vreemdelingendiensten, recht-
banken, rechtshulp) en analyse van 
databestanden on registraties. 
Einddatum: September 1995. 
Publikatievorm: Rapport. Het 
onderzoek wordt gefinancierd door 
de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

435 
Evaluatie Proefproject 
Fietsdiefstal BG-Terrein 
Amsterdam 
drs RC van Waveren 

Supervisor drs. G.HJ. Homburg. 
Opdrachtgever Gemeente 
Amsterdam. 
Doer het Amsterdamse BG-Terrein, 
waar verschillende universitaire 
faculteiten gevestigd zfirt geldt als 
een lokatie waar fietsdiefstal en 
fietsheling in de vorm van straat-
verkoop op omvangtijke schaal 
voorkomen. Tevens is er veel 
ovedast van slordig gestalde fietsen. 
Door de Gemeente Amsterdam, de 
politie en de Universiteit van 
Amsterdam is eon project gestart 
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dat diefstal, heling en overiast moet 
beperken. Het project moet een 
voorbeeldfunctie hebben voor 
andere buurtgerichte projecten 
tegen fietsdiefstal in Amsterdam. 
Projectactiviteiten zijn voorlichting, 
postcodegravering, de inrichting van 
een bewaakte stalling, versterking 
van het functionele toezicht (politie, 
Stadswacht, beveiligingsdienst 
Universiteit) en uitvoering van de 
actie Spaak door de politie (posten, 
volgen fietsdieven, arrestatie dief en 
(straat-) heler). Over het project 
wordt een effect- en procesevaluatie 
uitgevoerd. Gebleken is dat het 
project na een jaar geen effecten 
had gesorteerd in slachtofferschap 
en heel-gedrag van regelmatige 
bezoekers. Hieraan is wellicht mede 
de late oplevering van de bewaakte 
stalling debet Om na te gaan of de 
inmiddels geopende stalling wel 
effect heeft, wordt de effectmeting 
herhaald. 
Opzet Nu!meting door mondelinge 
enquete op lokatie, met tussen-
pozen van een jaar twee maal een 
effectmeting volgens eenzelfde 
systematiek; controlemetingen op 
een vergelijkbare lokatie zonder 
toepassing van projectmaatregelen; 
interviews met uitvoerders en 
beleidsverantwoordelijken. 
Einddatum: Maart 1996. 
Publikatievorm: Rapporten. 

Sociaal Cultureel Planbureau 

Afgesloten onderzoek 

436 
Van misdaad tot straf; een 
economische benadering van 
de strafrechtelijke keten 
dr. FP. van Tulder 

Rijswijk/Den Haag, SCPNuga, 1994, 
SCP-studie nr. 21 (tevens diss.) 
Zie JV7, 1994, nr. 286 

Lopend onderzoek 
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437 
Ontwikkeling en aanpak van 
de jeugddelinquentie 
drs. CJ. Maas-de Waal 

Doel: De wijze waarop afwijkend 
gedrag van jongeren wordt 
benaderd is sterk in ontwikkeling: 
het ontstaan van Halt-bureaus, 
altematieve sancties en initiatieven 
op het terrein van de reclasse-
ringshulp. Onder invloed van de 
bevolkingssamenstelling zal de 
omvang van de jeugddelinquentie 
vermoedelijk afnemen; het karakter 
van het afwijkend gedrag zal 
mogelijk veranderen. Doel van het 
onderzoek is deze ontwikkelingen 
op elkaar te betrekken. 
Opzet Een analyse van bestaand 
materiaal, aangevuld met empi-
risch onderzoek op lokale schaal. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorrn: SCP-c:ahier. 

438 
Politie, gemeente en crimina-
liteit 
drs. C.J. Maas-de Waal en dr. W. 
de Haan 

Doet. Aan gemeenten wordt in het 
veiligheidsbeleid meer en meer een 
sleutelrol toebedacht Een samen-
hangende aanpak vereist een inten-
sieve samenwerking tussen 
instanties en een goede informatie-
voorziening over verschillende 
aspecten van lokale veiligheidspro-
blematiek. Rond dit thema is een 
pilot-onderzoek opgezet In dit 
onderzoek wordt nagegaan hoe het 
veiligheidsbeleid in de praktijk vorm 
krijgt en uitwerkt, zowel wat betreft 
de bestuurlijke en organisatorische 
aspecten (beleidsplannen, samen-
werking van instanties) als de 
ervaringen van burgers en hun 
houding ten opzichte van crimina-
liteit als maatschappelijk probleem. 
Een tweede deel van dit project 
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bestaat uit eon secundaire analyse 
van de Politie Monitor Bevolking, 
1993. Hierin staat de relafie van 
objectieve en subjectieve veiligheid 
en omgevingskenmerken centraal. 
Publikatievorm: Onderzoekverslag of 
SCP-cahier. 
Einddatunr. 1995. 

439 
Toekomstverkenning 
kwartaire sector 
dr& AG_I. van der Torre en dr. FP. 
van Tulder 

Aanteiding De wens meer inzicht te 
verkrijgen in de te veiwachten 
ontwikkelingen in gebruik en 
produktie van voorzieningen in de 
kwartaire sector tot het jaar 2000. 
Doet. Het vervaardigen van 
ramingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gebruik en de 
produkfie van kwartaire diensten, 
waaronder die van de politie en 
justitie. en de daarvoor benodigde 
inzet van middelen tot het jaar 2000. 
Daarbij zullen polifie- en justitie-
instellingen (zoals rechtspraak en 
gevangeniswezen) in onderlinge 
samenhang worden bekeken. 
Opzet Op basis van eigen empidsch 
onderzoek en dat van anderen 
wordt geprobeerd om inzichten over 
effecten van demografische, 
sociaal-economische en beleids-
matige factoren (zoals de hoogte 
van eigen bijdragen die van recht-
zoekenden wordt gevraagd) in de 
ramingen to verwerken. 
Publikatievomr. SCP-cahier. 
Einddatum: Begin 1996. 

Sociaal-INetenschappelijk 
Informatie- en 
Documentatiecentrum 

Lopend onderzoek  
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440 
Jeugdstraf(proces)recht: 
waarom? 
mr. JR. Bac 

Promotor prof. mr. J.E. Doek. 
Ondetzoeksinstituut Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Privaatrecht. 
Doet In eon tijd waarin het 
bestaansrecht van het jeugd-
straf(proces)recht steeds moor in 
twijfel wordt getrokken is het zinvol 
onderzoek to doen near wat de 
fundamentele waarden van het 
jeugdstraf(proces)recht waren en 
zijn. Het onderzoek zal eon 
normatief-juddische en empirische 
zijde kennen; - normatief-juddisch: 
welke uitgangspunten en/of 
doeleinden lagen/liggen ten grond-
slag (of: behoren to liggen) aan het 
jeugdstraf(proces)recht. In hoeverre 
is or ontwikkeling van die waarden 
waar te nemen? - empirisch: in 
hoeverre worden de bovenstaande 
waarden door de beoefenaars van 
het jeugdstrafrecht in de praktijk en 
door de doelgroep onderschreven? 
Publikatievornt Dissertatie. 
Einddatum: 1998. 
Swidocnummer 1994.1294. 

441 
Daders antihomoseksueel 
geweld in contact met de 
hulpverlening 
dm. H. van den Boogaard, dr. B. 
van Stolk en mr. A. Drogt 

Ondetzoeksinstituut Nededands 
Instituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzoek (NISSO). 
Doet Het project is eon vergefijkend 
onderzoek near het professionele 
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optreden van jeugdhulpverlening en 
politiemensen tegenover poten-
rammers. Het is gebaseerd op 
indrukken die bij het potenram-
mersonderzoek werden opgedaan: 
jeugdhulpverleners lijken niet in 
staat om in hun contacten met 
potenrammers de onderwerpen 
homoseksualiteit ter sprake te 
brengen. 
Einddatum: Onbekend. 
Swidocnummer. 1994.0008. 

442 
Het leerstuk aanvullen van de 
rechtsgronden in het recht 
(burgerlijk procesrecht, 
bestuursprocesrecht, straf-
recht) 
mr. R. WJ Crommelin 

Promotor prof. mr. A.F.M. 
Brenninkmeijer. 
Onderzoeksinstituut Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Privaatrecht. 
Doet In dit onderzoek wordt 
gekeken naar de verschillen tussen 
de procesrechten. Als invalshoek is 
gekozen voor het leerstuk 
aanvulling van de rechtsgronden. 
Dit leerstuk en aanverwante 
leerstukken (bij voorbeeld bewijs-
recht en verandering van eis) zullen 
bekeken worden in het burgerlijk 
procesrecht, bestuursprocesrecht 
en eventueel het strafrecht Ook de 
verschillen tussen de procesrechten 
binnen deze categorieen zullen 
worden bekeken; verschillen tussen 
de dagvaardings- en de verzoek-
schriftprocedure. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer. 1994.1121. 
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443 
De rechtsmacht inzake 
(internationale) fiscale 
delicten in Europees 
perspectief 
drs. E van Die 

Promotor prof. mr. M. Wladimiroff. 
Onderzoeksinstituut Rijksuniversiteit 
Leiden, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Strafrechtelijke Vakken. 
Doet Het fiscale strafrecht kent aan 
de rechter, in afwijking van het terri-
torialiteitsbeginsel als hoofdregel uit 
het Wetboek van Strafrecht extra- 
territoriale rechtsmacht toe. In het 
onderzoek wordt bekeken hoe de 
algemene rechtsmachtregeling van 
het Wetboek van Strafrecht is en 
hoe en waarom de bijzondere 
regeling in het fiscaal 
straf(proces)recht hiervan afwijkt. 
lngegaan zal ook worden op de 
consequenties van de ruim bemeten 
rechtsmacht met name voor de 
rechtspositie van de belasting-
plichtige en/of verdachte. Ook zal 
aandacht besteed worden aan de 
vraag welke rechtsregels, afkomstig 
van de Benelux en de EEG van 
invloed zijn op de rechtsmachtre-
geling in de Nederlandse wetgeving 
en wat de consequenties voor de 
betrokken verdachte zijn. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1994.1039. 

444 
Internationale sfeerovergang 
mr. G. van Dijk-de Reus 

Promotor prof. mr. P.J. Wattel. 
Onderzoeicsinstituut Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Belastingrecht. 
Doet. Het begrip sfeerovergang 
geeft het tussengebied aan tussen 
administratief recht en strafrecht, 
oftewel specifiek tussen controle en 
opsporing. Hier doet zich het risico 
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van bevoegdheidsmisbruik voor. Het 
is weinig bekend dat sfeerovergang 
zich ook in intemationaal opzicht 
kan voordoen. De doelstelling is de 
formele grens tussen administratief 
recht en strafrecht aan to geven, de 
praktijk to bestuderen en to ander-
zoeken of rechtsbescherming 
voldoende gewaarborgd is. 
Pubfikatievorm. Book, dissertatie. 
Einddatunr. 1997. 
Swidocnummer 1994. 1369. 

445 
De pedagogiek van Pro 
JuveMute; ouders, kinderen 
en maatregelen tot kinderbe-
schenning in Nederland, 
1896-1928 
E van Gerven 

Promotor prof. dr. A.W. van Haaften. 
Onderzoeksinstituut Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 
Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Vakgroep 
Algemene Pedagogiek. 
Boot In dit onderzoek staat de 
pedagogiek van Pro Juventute 
centraal. Hoe gaven zijn hun ideeen 
vorm? Hoe was de maatschappe-
lijke receptie daarvan? Wat 
betekende de bemoeienis van PJ 
voor betrokken ouders en kinderen? 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.0384. 

446 
Anti-misbruiltrecht in het 
internationaal belastingrecht 
met betrekking tot buiten-
landse basisvennootschappen 
mi. EC CM. Kemmeren 

Promotoren: prof. dr. JAG. van der 
Geld en prof. mr . D. Juch. 
Onderzoeksinstituut Katholieke 
lJniversiteit Brabant, 
Faculteit der Economische 
Wetenschappen, Vakgroep Fiscale 
Economie en Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der 
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Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Belastingrecht. 
Boot In het spectrum van het 
onderzoek staan de vragen of het 
gebruik van buitenlandse basisven-
nootschappen moot warden 
bestreden en zo ja, hoe het gebruik 
van buitenlandse basisvennoot-
schappen door binnenlanders on 
buitenlanders met als doel belas-
tingen to ontgaan, kan warden tegen 
gegaan. Voor de beantwoording van 
doze vragen wordt eon rechtsverge-
lijking opgezet tussen Nederland, 
Duitsland en de Verenigde Staten. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1994.1331. 

447 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectief 
drs. P.P.H.M. Meths 

Promotorerz prof. dr. A.P. Schmid on 
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut. 
Onderzoeksinstituut Den Haag, 
Politie Haaglanden on Erasmus 
UnNersiteit Rotterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Strafrecht en Criminologie. 
Doe Vanuit eon antropologisch-
sociologisch perspectief wordt eon 
aantal buitenlandse misdaadorgani-
saties onderzocht teneinde 
kenmerken to identificeren die 
intercultureel zijn. De nadruk ligt 
hierbij op het vermogen van organi-
saties am de contintilleit to 
waarborgen en op de specifieke 
problemen die het grotendeels 
afgeschermd opereren met zich 
meebrengL De resultaten van dit 
literatuuronderzoek worden 
verwerkt aan de hand van eon to 
ontwikkelen schema, waarin de 
dimensies van ondergrondse 
organisaties warden weergegeven. 
Pubfikatievorm: Dissertatie, intern 
rapport 
Einddatum: 1995. 
Swidocnummer 1995.0539. 
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448 
Psychische overmacht 
mr. G.G.J. Knoops 

Promotor: prof. dr. A.M.H. van 
Leeuwen. 
Onderzoeksinstituut Rijksuniver-
siteit Leiden, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Strafrechtelijke Vakken. 
Doe Onderzoek naar de huidige 
stand der Nederlandse rechtspraak 
op het gebied der psychische 
overmacht 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: Eind 1995. 
Swidocnummer 1995.0001. 

449 
Stabiliteit en verandering van 
crimineel gedrag tijdens de 
adolescentie 
drs. ET.H. Luijpers 

Promotoren: prof. dr. H. 't Hart en 
prof. dr. W. Meeus. 
Onderzoeksinstituut Universiteit 
Utrecht, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Vakgroep Jeugd, 
Gezin en Levensloop en Ministerie 
van Justitie, WODC. 
Doe. De hoofdvraag van dit longitu-
dinale onderzoek, bij ± 3000 
jongeren tussen 12-24 jaar en een 
van hun ouders, is welke factoren 
de cross-sectionele en longitudinale 
variabiliteit in delinquent gedrag 
tijdens de adolescentie helpen 
verklaren. Hierbij worden 
antwoorden gezocht voor zowel de 
intra- als inter-individuele variabi-
liteit van crimineel gedrag. De 
sociale controle theorie (Hirschi, 
1969) zal geevalueerd en waar 
nodig uitgebreid en/of aangepast 
worden om tot een adequate verkla-
rende theorie te komen. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1998. 
Swidocnummer. 1994.1183. 
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450 
Omzetting van strafafdelingen 
in een detentie-inrichting in 
opvoedingssystemen 
drs. Y. van Pijkeren en drs. E 
Hulstijn 

Promotor prof. dr. J.E. Rink. 
Onderzoeksinstituut Rijksuniversiteit 
Groningen, Faculteit der 
Psychologische, Pedagogische en 
Sociologische Wetenschappen, 
Vakgroep Orthopedagogiek. 
Doet. In een Rijksinrichting wil men 
meer aandacht in de afdelingen 
voor opvoeding vanuit de gezagsre-
latie. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikel, dissertatie. 
Swidocnummer 1995.0491. 

451 
Reclassering van politiek 
besmette jeugd in Nederland; 
1945-1950 
drs. M.A.W.L Reuling-Schappin 

Promotor prof. dr. A.W. van Haaften. 
Onderzoeksinstituut Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
Algemene Pedagogiek, 
dr. J.M.A. Noordman (contact-
persoon). 
Doe/ en opzet Het onderzoek 
beoogt een historisch-pedago-
gische beschrijving en analyse van 
het proces van heropvoeding van 
politiek besmette jongeren in de 
periode 1945-1950. Onderzocht 
worden: de praktijk van de 
aanvankelijke heropvoeding van de 
betrokken jongeren in internerings-
kampen; de kritiek die destijds op 
deze heropvoedingspraktijk geuit 
werd; de uit deze kritiek voort-
vloeiende heropvoedingspraktijk 
gedurende de op de intemering 
volgende voorwaardelijke buitenver-
volgingstelling. Centraal bij elk van 
deze drie vragen staat het 
onderzoek naar de pedagogische 
criteria die aan de (politieke) herop- 
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voeding ten grondslag lagen. 
Einddatum 1996. 
Swidocnummer 1994.0062 

452 
Strafvorderlijke rechtsvinding 
my. drs. K Rozemond 

Promotoren: prof. mr. A Soeteman 
en prof. ml. T.M. Schalken. 

, Onderzoeksins(ituut Vrije 
Universiteit Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep 
Strafrechtswetenschappen. 
Doe Hoe moeten moeilijke gevallen 
in het strafprocesrecht worden 
opgelost? (Onder eon moeilijk geval 
wordt verstaan: een rechtsvraag 
waarvoor de wet geen duidelijke 
oplossing bevat.) 
Publikatievorm Dissertatie. 
Einddatuar. 1997. 
Swidocnummer 1994. 1086. 

453 
his civile en ius poenale 
dr. RI. Segel-Grande 

Onderzoeksinstituut Rijksuniversiteit 
Leiden, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Vakgroep 
Buitenlands en Intemationaal 
Privaatrecht. 
Doet Dit onderzoeksterrein omvat 
een veelheid van aspecten, die in 
verloop van tijd afhankelijk van 
actuele ontwikkelingen in het 
binnen- en buitenland zullen 
worden geconcentreerd. Een begin 
zal worden gemaakt met eon 
onderzoek naar het principe van 
schadevergoeding in het privaat-
recht en zijn betekenis voor het 
strafrecht alsmede near de dogma-
tische rechtsbeginselen die met de 
toepassing van de schadever-
goeding op verschillende rechtsge-
bieden samenhangen. Het eerste 
aandachtsgebied in doze zal de 
dading zijn. 
Einddatunt 2078. 
Swidocnummer 1994.0230. 
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454 
De inhoudelijke afstemming 
van jeugdbescherming en 
jeugdhulpveriening 
drs. AM Schuijtvlot 

Promotor prof. ml. dr. J. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman. 
Ondetzoelcsinstituut Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der 
Pedagogische on Onderwijskundige 
Wetenschappen SCO - Kohnstamm 
lnstituut voor Onderzoek van 
Opvoeding en Onderwijs. 
Doet Het onderzoek richt zich op de 
vraag wat het specifieke is van 
intervenfies uitgaande van de 
gezinsvoogden. 
Publikatievotm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1994.0892. 

455 
Integrale veiligheidsrap-
portage Twente 
£1 5/is 

Ondetzoelcsinstituut Gemeente 
Enschede, Bureau Informatie & 
Onderzoek. 
Doet Dataverzameling (en interpre-
tatie) met betrekking tot openbare 
orde en veil igheid in de regio 
Twente. ten einde to komen tot eon 
integraal veiligheidsplan voor 
Twente in samenhang met soortge-
lijke plannen in de aangrenzende 
regio's (zowel in Nederland als in 
Duitsland). 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum 1995. 
Swidocnummer 1995.0394. 

456 
Criminele puzzel; een 
empirische studie van crimi-
nardeit en slachtefferschap in 
Zuid-Spanje 
my. P. Stangeland 

Promotor prof. dr. JJ.M. van Dijk. 
Onderzoeksinstituut Rijksuniver-
siteit Leiden, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 



Overige onderzoeksInstellingen 

Criminologie. 
Doet. Integrating existing sources of 
information about crime patterns 
and crime trends in Southern Spain 
into a coherent picture. This implies 
historical research, observation, 
review of crime statistics and, last 
but not least, two victim surveys, 
using the ICS model. 
Publikatievorm: Artikel, boek, disser-
tatie. 
Swidocnummer 1995.0024. 

457 
De Wet op de jeugdhulpver-
!ening en haar effecten op de 
verhouding overheid-parti-
culler initiatief op het terrein 
van de jeugdhulpveriening en 
de (justitiele) jeugdbe-
scherming 
drs. A.A.W. van Unen 

Onderzoeksinstituut Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Privaatrecht. 
Promotoren: prof. mr. J.E. Doek en 
prof. mr. H.J. de Ru. 
Doet Het onderzoek richt zich op de 
vraag welke verschuivingen de wet 
op de jeugdhulpverlening teweeg 
heeft gebracht cq. zal brengen in de 
verhouding overheid-particulier 
initiatief op het terrein van de 
jeugdhulpverlening en de jeugdbe-
scherming. De hypothese voor het 
onderzoek is dat zich belangrijke 
verschuivingen hebben voorgedaan 
en dat de greep op en de controle 
van de jeugdhulpverlening van de 
zijde van de overheid door tie wet 
wordt versterkt 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1996. 
Swidocnummer 1994.1293. 
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458 
De doodstraf in Zuid-Afrika 
vanaf 1625 tot 1994; een 
criminologische studie, met 
verwijzing naar itendenzen in 
andere landen 
LG. Vermaak 

Promotor prof. mr. PJ.P. Tak. 
Onderzoeksinstituut Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Strafrecht. 
Doet. Het doel van de studie is om 
een diepgaand onderzoek in te 
stellen near de thematiek rondom 
de doodstraf, met accent op de 
Zuid-Afrikaanse situatie. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: Eind 1995. 
Swidocnummer 1995.0025. 

459 
Strafrechtsgeschiedenis 
Onderzoeksinstelling: Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Rechtsgeschiedenis (contact-
persoon G.FM. Bossers). 

Doet Bestudering van aspecten van 
de (Nederlandse) strafrechtsge-
schiedenis. 
Einddatum: Januari 1999. 
Swidocnummer 1990.1878. 

460 
De democratisch inbedding 
van de regionale politie 
Onderzoeksinstelling: 
Rijksuniversiteit Groningen, 
faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep Staatsmcht (contact- 
persoon mrdr. ARM. Mlle). 

Doe? Het onderzoek is er op gericht 
inzicht te bieden in de verantwoor-
dingsmechanismen die in de 
nieuwe politiewet zijn vastgelegd. 
De centrale vraag van het 
onderzoek is of deze mechanismen 
een voldoende waarborg vormen 
voor een adequate democratische 
controle. 
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Einddatum: Juni 1997. 
Swidocnummer 1993.0450. 

461 
Jeugdige delinquenten en 
strafrechtelkike maatregelen 
Onderzoeksinstelling: 
Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, METRO 
(contactpersoon pm! nit. M.J.0 
Koens). 

Doet Onderzoek near de toepassing 
en mogelijkheden van de huidige en 
toekomstige strafmaatregelen voor 
jeugdigen mode in het licht van de 
omzetting van een dergelijke 
maatregel in een tbs krachtens het 
commune strafrecht. 
Einddatunr. December 1997. 
Swidocnummer 1993.1563. 

462 
Ceremonieel gedrag in de 
rechtszaal 
Onderzoeksinstelling: UnNersiteit 
van Amsterdam, Few/telt der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Rechtssociologie (contactpersoon 
nil. W.M. van Rossum). 

Doe. Verdachten met een andere 
culturele achtergrond dan de 
Nederlandse gedragen zich op de 
terechtzitting doorgaans niet 
volgens de verwachtingen. 
Verschillen kunnen bij voorbeeld 
geconstateerd worden op de punten 
assertiviteit, beleefdheid. brutaliteit 
en het brengen van een beargu-
menteerde verdediging. Die 
verschillen leiden soms tot ergernis 
bij de procesdeelnemers. Het 
onderzoek is gecentreerd rond de 
vraag of verdachten met een Turkse 
culturele achtergrond die voor de 
rechter verschijnen, eon ander idee 
van ceremonialiteit en juiste manier 
van het voeren van eon rechtszitting 
hebben dan in onze cultuur gebrui-
kelijk is. 
Einddatum: Februari 1997. 
Swidocnummer 1994.0100. 
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463 
De opvang van slachtoffers 
van verkrachting 
Onderzoelcsinstelling: Nederiands 
Instituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzoek - NISSO (contact-
persoon dr. A van Stolk). 

Doet In het project ligt het accent 
op eon analyse van de steun- on 
hulpverleningsetvatingen die 
verkrachte vrouwen opdoen bij 
zowel professionelen als naasten. 
De steun - of het gebrek daaraan - 
die de slachtoffers van verkrach-
tingen wordt geboden zal ander-
zocht worden op drie terreinen: 
politie on justitle, de medische on 
psychosociale hulpverlening en het 
persoonlijke network. 
Einddaturrr. Juni 1996. 
Swidocnummer 1994.0005. 

464 
Verantwoord politiewerk 
Onderzoeksinstelling: 
Riiksuniversiteit Leiden, Facufteit 
der Sociale Wetenschappen, 
Interfacultaire Valcgroep 
Bestuurskunde (contactpersoon 
drs. M.P. Verberk). 

Doet Welke invloed heett de wijze 
waarop verantwoordingsprocessen 
in on rond een politie-organisatie 
zijn georganiseerd op de functies 
die verantwoordingsprocessen 
veivullen en op het functioneren 
van die politie-organisatie? 
Einddaturn: September 1996. 
Swidocnummer 1993.0790. 
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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 titel-
woorden verwijzen naar de betreffende nummers van de onderzoeken. 

Aanbeveling R (85)11 van de Raad van Europa 
over de positie van slachtoffers van delicten in 
het strafrecht 	 295 

Aanbevelingen van de Raad van Europa over 
de positie van slachtoffers van delicten in 
het strafrecht 	 87 

Aangifte 	 18 
Aangifte 	 19 
Aansprakelekheid 	 196, 219, 298 
Aansprakelijkheid van de medepleger van 

strafbare feiten 	 312 
Aanwenden, intrekken en afstand doen van 

rechtsmiddelen in strafzaken 	 296 
Aard en omvang van de georganiseerde 

criminaliteit in Nederland 	 328 
Aard en omvang van hedendaags fysiek 

geweldgebruik 	 126 
Abolitionisme 	 240 
Achtergronden van criminaliteit op 

macroniveau 	 177 
Achtergronden van spijbelgedrag 	 180 
Achtergronden racistisch geweld 	 36 
Actuariele factoren bij pensioen 	 101 
Actuele strafrechtelijke ontwildcelingen 	 173 
Administratief procesrecht 	 120, 442 
Administratief recht 	 119, 242 
Administratieve afhankelijkheid van het 

milieustrafrecht 	 199 
Administratieve geldboete 	 106, 314 
Adolescenten 	 161 
Adolescentie 	 449 
Adopt (Adoptie Detailhandel Overvallen 

Preventietechnieken) 	 420 
Advocaten 	 221 
Advocatuur 	 51 
AFAK 	 357 
Afdoening 	 136, 206, 305 
Afluisteren 	 213 
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Afstemming van de straftoemeting 	 227 
Afvaltransport 	 264 
Afwijkend gedrag 	 179 
Aids and prisons 	 288 
Albrandswaard 	 350 
Alcohol en °meld project; effect-evaluatie, 

onderzoek naar verklaringen voor stagnerende 
instroom 	 73 

Algemene leerstuklcen materieel recht 	 170 
Algemene normen en zorgplichten in het 

milieustrafrecht 	 223 
Algemene Wet Bestuursrecht 	 779 
Alleenstaanden 	 4 
A//ac/none huurders 	 415 
Allochtonen 	 738; 187, 281, 259, 401 
Allochtonenbeleid 	 30 
Almelo 	 26 
Almere 	 368 
Altematieve jeugdstraf 	 34 
Altematieve sancties 	 399 
Altematieve straf 	 10, 160 
Ama's 	 4 
Ambtelijke corruptie 	 217 
Ambtenaren 	 219 
Ambulant° en klinische rapportages; een 

pilotstudy in het arrondissement Breda 	 307 
Amerikaanse kampementen; een literatuur- 

verkenning near 'boot camp prisons' in de 
Verenigde Staten 	 5 

Amsterdam 	 74, 190,169, 359, 358; 435 
Amsterdam Zuid-Oost 	 354, 363 
Angst voor criminaliteit 	 185, 365 
Andhomoselcsueel geweld 	 441 
Anti-mlsbndkrecht in het intemationaal 

belastingrecht met betrekking tot buitenlandse 
basisvennootschappen 	 446 

Anti-witwasmaatregelen; van melding tot en met 
ontneming 	 251 

Appel 	 29 
Appals en peren; een onderzoek naar de n3cidive 

van dienstverleners en kortgestraften 	 23 
Arbeid els straf 	 277 
Arbeidsstraining 	 27 
Arnhem 	 14 
Arrondissementsparketten 	 9 
Art. 140 Wetboek van Strafrecht; een onderzoek 

near de strafbaarstelling van deelneming aan 
misdaadorganisaties 	 293 

Asielzoekers 	 4, 38, 98; 339, 437 
Aspecten van voorwaardelijke straiten 	 188 
Auteursrecht 	 103 
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Autodiefstal; beveiliging en opsporing 	 366 
Automatisering 	 374, 375 
Automatisering bij de politie 	 149 
Banicwezen 	 94 
Barendrecht 	 350 
Bedrijfsinbraak 	 19 
Bedrijfsinbraak; een analyse van daders, aangiftes 

en slachtoffers 	 18 
Bedrijfsleven 	 13, 64, 138, 212 
Bedrijfssancties 	 217 

- Bedrifrenterreinen 	 21 
Behandeling 	 80, 84 
Behandelinrichting 	 35 
Beheersing van geweld in de interactie politie- 

publiek 	 253 
Behoefte-onderzoek Milieu-ontmoetingspunt 	 351 
Belastingfraude 	 2 
Belastingrecht 	 446 
Belastingwezen 	 232, 443, 255 
Beleidsinstrumenten 	 33 
Beleidsintensivering Verkeershandhaving 	 85 
Beroep op rechtsbijstandsvoorzieningen 	 50 
Beroving 	 404 
Beroving van voorbijgangers; rapport van een 

onderzoek naar straatroof in 1991 in 
Amsterdam en Utrecht 	 269 

Bescherming van getuigen in het strafproces 	 275 
Beslissing omtrent vervolging 	 136, 206, 305 
Beslissings- en motiveringsvoorschrfften 	 172 
Besluitvorming in het opsporingsonderzoek van 

georganiseerde criminaliteit 	 •324 
Bestaansmiddelenvereiste 	 3 
Besturingsmodel Rechtshulp 	 88 
Bestuursprocesrecht 	 120, 442 
Bestuursrecht 	 119, 242, 308 
Bestuursstrafrecht 	 244, 250 
Betekening gerechtelijke mededelingen 	 99 
Beter verdeeld 	 343 
Betere en adequate bescherming door de nieuwe 

zedelijkheidswetgeving? Evaluatie-onderzoek 
naar de effecten en de doelbereiking van de 
nieuwe zedelijkheidswetgeving 	 83 

Beveiliging 	 366, 380 
Bevolkingsonderzoek regio Haaglanden; 

meningen en enraringen van allochtone 
huurders 	 415 

Bewaarders 	 216 
Bewijs 	 109, 304, 400 
Bewijs in het bestuursstrafrecht 	 246 
Bewijsrecht 	 202 
Bijstand 	 431, 432 
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Bijzondere delicten/bijzondere strafwetgeving 	 174 
Bijzondere opsporingsmethoden 	 117 
Bin dingen 	 161 
Binnentredende deurwaarders 	 44 

• Boot camp prisons 	 5 
BOPZ 	 48 
Bouwwereld 	 10Z 425 
Breda 	 307, 364 
B7W-fraude in de Europese Unie 	 59 
Buitengerechtelijke afdoening van strafbare 

feiten door het O.M. 	 206 
Buitenlandse getuigen in strafzaken 	 270 
Buitenlandse basisvennootschappen 	 446 
Burgeriijk procesrecht 	 442 
Burgerlijk recht 	 118 
Burgedijke rechtspleging 	 28, 29, 52 
Buurtpreventie 	 14, 360, 364, 386 388 
Cashba; eon intensief dagprogramma veer 

jeugdigen en jong-vohsassen delinquenten 	 12 
Ceremonieel gedrag in de rechtszaal 	 462 
CID 	 139 
Civiele rechtspleging 	 52 
Civiele rechtspraak 	 28 
Civiele zaken 	 29 
Cocaine project 	 378 
Cocaine in The Netherlands 	 377 
Cocaine 	 376 
Coffeeshops 	 57 
Collusie 	 212 
Commentaar op de Wet Computercriminaliteit 	 316 
Community Service in Western-Europe 	 301 
Computercriminafiteit 	 376 
Conflict en co6peratie in de rechtszaal 	 124 
Con flictbeheersing 	 281 
Consumer satisfaction with psychological profiling 	 391 
Contrasten in regelgeving door ondememingen 	 138 
Controle op ondememingsgedrag en het ontstaan 

van collusie-fenomenen daarbij 	 212 
Controle op zwartrijden 	 182 
Corpus luris 	 118 
Comiptie 	 211, 256 
Criminalistische bewijskracht van de sorteerproef 

met de speurhond 	 109 
Criminaliteit 	 13, 15, 177, 77, 178, 470, 456 438 
Criminaliteit en de bouw- en vastgoedsector 	 102 
Criminaliteit in en rand openbaar venmer-situaties 

in intemationaal perspectief 	 183 
Criminaliteit in levensstijlen van jongeren in 

relatie met hun maatschappelijke positie 	 159 
Criminaliteitsbeeld georganiseerde misdaad 	 45 
Criminaliteitspreventie 	 73 
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Criminaliteitspreventie en buurtbeheer; de 
procesevaluatie 	 360 

Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer; 
beschrijving criminaliteitspreventiemaatregelen 
in Arnhem, Eindhoven en Amsterdam 	 14 

Criminaliteitsvelplaatsing 	 15 
Crimineel gedrag 	 449 
Crimineel geld 	 94 
Crimineel vermogen 	 403 
Criminele Inlichtingen Dienst 	 139 
Criminele organisaties 	 398 
Criminele puzzel; een empirische studie van 

criminaliteit en slachtofferschap in 
Zuid-Spanje 	 456 

Criminologische theorie 	 327 
Crisisinterventie 	 281 
Cryptografie 	 303 
Culpa in causa 	 204 
Cultural defense en strafrechtspleging 	 205 
'War hg ik echt niet wakker van'; gesprekken 

met ondernemers uit het Midden- en 
Kleinbedrijf over criminaliteit en 
criminaliteitspreventie 	 13 

Daderana4ise 	 143, 332 
Daderprofilering 	 391, 392, 393 
Daderprofilering bij berovingen 	 404 
Daderprofilering bij woninginbraken 	 397 
Daders antihomoseksueel geweld in contact met 

de hulpverlening 	 441 
Dading en strafrecht 	 406 
Dading in gezinsverband: paricide 	 285 
Dagtraining 	 12 
Dark number 	 257 
Data-beschermingswetgeving 	 320 
De Tukker 	 26 
Deconcentratie-operatie 	 68 
Decriminalisering 	 240 
Decriminalisering van actieve euthanasie; een 

exemplarisch onderzoek naar de betekenis van 
decriminalisering voor abolitionisme en 
strafrechtstheorie 	 240 

Deelneming aan misdaadorganisaties 	 293 
Delictscenario's 	 84 
Delinquent gedrag 	 449 
Delinquenten 	 12, 18, 19, 200, 441 
Delinquentie en gezondheidsrisico's 	 402 
Democratische inbedding van de regionale politie 	 460 
Den Haag 	 412, 414, 415, 417, 424, 426, 428 
Deskundige in het strafrecht 	 306 
Deskundigenrapportage 	 280, 307 
Detailhandel 	 420 
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Detentie-inrichting 	 450 
Detentieplan 	 6 
Deunvaarders 	 44 
Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en 

hulpverlening 	 75 
Diefstal 	 228 
Dielstal met geweld 	 269, 404, 420, 423 
Dienstvedeners 	 23 
Dienstverlening 	 162 
Dienstvedening 	 277, 301 
Dierenhandel 	 114 
Differentiatie in de afdoening van strafbare 

feiten 	 305 
Differentiatie in strafoplegging en strafuitvoering 	 302 
Discrimination against migrant workers and 

ethnic minorities Is access to employment in 
the Netherlands 	 267 

Documenta tie 	 479 
Doelmatigheid in de civiele rechtspleging 	 52 
Does the service meet the ends? An evaluation 

of offender profiling 	 393 
Doodstraf in Zuid-Afrika vanaf 1625 tot 1994; 

een criminologische studie, met verwijzing 
naar tendenzen in andere landen 	 458 

Doorlooptijden in de civiele rechtspraak 	 28 
Douane 	 261 
Drugdelict 	 241 
Druggebniik 	 125, 157, 379, 381 
Drughandel 	 57, 121 
Drugs 	 376 377, 378 
Drugs en criminaliteit 	 385, 387, 388 389 
Chugs en criminaliteit 	 383 
Drugsmokkel 	 276. 279 
Drugsverslaving 	 74 
Drugsvrije detentie 	 382 
Drugsvrije detentie en registratie; voorstudie 
near de infonnatiebehoefte in het kader van 
verslaving en detentie 	 382 
Drugtoerisme 	 381 
Drukpers 	 222 
Duitsland 	 90, 262 
Dutch criminal law and procedure 	 237 
Dwang van de tenlastelegging 	 236 
Dwangbehandefing 	 390 
Dwangmiddel 	 222 
Dwangmiddel van de inbeslagneming 	 238 
Dwangmiddelen 	 166 
Dwangmiddelen 	 163, 239 
Dwangopname onder de ICrankzinnigenwet 	 46 
Dwangsom 	 147 
Economia 	 436 
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Economisch mededingingsrecht 	 218 
Economisch recht 	 265 
Eens slachtoffer, altijd slachtoffer? Een 

inventarisatie van het fenomeen 
'herhaald slachtofferschap' 	 369 

Effect van controle en toezicht op het vooricomen 
van lichtere vormen van criminaliteit 	 178 

Effect van de korte vrijheidsstraf 	 155 
Effecten van ambtelijke corruptie 	 211 
Effecten van procedurele en distributief 

onrechtvaardige behandeling 	 322 
Effecten van slachtofferschap van misdrijven 	 321 
Effectevaluatie van de projecten `Sociale 

veiligheid in het openbaar vervoee te 
Rotterdam in opdracht van de RET 	 362 

Effectuering en handhaving van het 
communautaire levensmiddelenrecht in 
Nederland en Duitsland 	 262 

Effectuering en handhaving van het Europees 
economisch recht in en door de nationale 
rechtsordes, in het bijzonder het Nederlandse 	 265 

Efficiente strafrechtspleging 	 167 
EG-EU-fraude 	 258 
EG-fraude 	 116 
Eindhoven 	 14 
Eindrapportage evaluatieproject AFAR 	 357 
Elan basistraining 	 25 
Elektronisch toezicht 	 70 
Elektronisch toezicht in een aantal landen 	 1 
Elektrotechnische detailhandel 	 367 
Encryptie van gegevens; justitiele en particuliere belangen 	303 
Engeland 	 220, 268 
Enschede 	 332 
Er groeit weer gras; eerste evaluatie van de 

recente politie-aanpak in Maastricht van 
buitenlandse harddruggebruikers 	 381 

Eivaringsleerproject 	 25 
Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiele 

sector; de Elan basistraining voor ots-pupHlen, 
een verkenning 	 25 

Etnische minderheden 	 136, 401 
EU-fraude 	 258 
EU-richtlijn 	 81 
European critical criminologies; a future for 

social justice 	 252 
European integration and the legal enforcement 

of social-economic policy; a case study of the 
enforcement of customs laws 	 261 

Europees economisch recht 	 265 
Europese regelgeving 	 264 
Europese politiele samenwerking 	 145 
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Europese Unie 	 59 
Euthanasia 	 82 240 
Evaluatie Algemene Wet Bestuursrecht 	 119 
Evaluatie Bestuursprocesrecht 	 120 
Evaluatie deconcentratie-operatie Nederlands 
gevangeninvezen 	 68 
Evaluatie elektronisch toezicht 	 70 
Evaluatie experiment lleer/wericstrar 	 140 
Evaluatie experiment leer/wericstraf 	 111 
Evaluatie grote/multidisciplinaire strafrechtelijke 

milieu-onderzoeken 
(zware milieucrimlnaliteit II) 	 32 

Evaluatie Harde Kern-projecten 	 49 
Evaluatie herziene Vreemdelingenwet 	 434 
Evaluatie Instant Loterij 	 100 
Evaluatie 'Na Kaminda pa Unitue 	 430 
Evaluatie onderzoek experimentele 

samenwerkingsverbanden In de bestrijding 
van sociale zekerheidsfraude 	 92 

Evaluatie-onderzoek flatwachten 
Amsterdam-Zuidoost 	 363 

Evaluatie 'Plukze'-wetgeving 	 60 
Evaluatie Proefproject Fietsendiefstal BG-terrein 

Amsterdam 	 435 
Evaluatie project tuderen en veiligheid' 	 370 
Evaluatie project preventie kleine criminaliteit 	 433 
Evaluatie project winkelcriminaliteit binnen de 

elektrotechnische en modedetailhandel 	 367 
Evaluatie resocialisatieproject Norgerhaven 	 66 
Evaluatie RETour-project Helmond 	 67 
Evaluatie van de milieukaart van het O.M. (OMIQ 	 31 
Evaluatie van de 'pestmap' 	 189 
Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijk 

vooronderzoek 	 231 
Evaluatie van eon tweetal projecten buurtbeheer 

in de stad Groningen 	 386 
Evaluatie van het 'Project Verbetering Sociale 

Veiligheid Stations Snook en Sneek-Noord' 	 384 
Evaluatie van wetgeving inzake de 

voorwaardelijke veroordeling en de 
vermzegde invrijheldstelling 	 235 

Evaluatie Verkeersleidraad 	 86 
Evaluatie Vreemdelingenwet 	 115 
Evaluatie Wet BOPZ; de extern° rechtspositie 

en de gevolgen voor de werklast van Justitie 	 48 
Evaluatie Wet Getuigenbescherming 	 197 
Evaluatie Wet Melding Ongebruikelijke 

Transacties (MOT) 	 65 
Evaluatie Wet Politieregisters 	 37 
EVRM 	 168, 274, 300 
EVRM en opiumzaken 	 241 
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Ex-asielzoekers 	 431 
Ex-gedetineerden 	 224 
Experimentele vuurwapenbureau's 	 54 
Familierecht 	 266, 317 
Fenomeenonderzoek en georganiseerde 

criminaliteit 	 329,421 
Fietsendiefstal 	 429, 435 
Financiele instellingen en crimineel geld; tussen 

zelfregulering en overheidstoezicht 	 94 
Fiscaal strafrecht 	 446 
Fiscale boete 	 314 
Fiscale delicten 	 443 
Fiscale monitor 	 255 
Flatwachten 	 363 
Flevoland 	 22 
Follow-up voorbeeldprojecten 

winkelcriminaliteit 	 361 
Forensisch psychiatrische en psychologische 

rapportage 	 286 
Forensische expertise 	 202 
Forensische psychiatrie 	 201 
Formele en sociale controle en druggebruik 	 125 
Fraude 	 2, 59, 116, 258 
Fraude en corruptie 	 256 
Functiewaardering en sekse-onderscheid bij de 

politie en in de gezondheidszorg 	 334 
Functioneel toezicht 	 186, 372 
Fysiek geweld 	 123, 126, 127 
Gebruik en toepassing van de Politiemonitor ten 

behoeve van beleid 	 330 
Gebruik van delictscenario's in de behandeling 

van seksuele delinquenten 	 84 
Gedetineerde vrouwen 	 224 
Gedetineerden 	 216, 268 
Gedrag 	 462 
Gedragsbeinvloeding door strafrechtelijk ingrijpen 	 10 
Gedragscode 	 96 
Gedragskundige rapportage aan justitie in het 

jeugdstrafrecht 	 280 
Geestelijke gezondheidszorg 	 141,287 
Gehandicapten 	 200 
GeIntegreerde rechtbanken; eindrapport in het 

kader van evaluatie-onderzoek Herziening 
Rechterlijke Organisatie, onderdeel 	 271 

Geldboete 	 91, 314 
Gelegenheidsbeperkende preventie 	 15 
Gemeente 	 438 
Gemeentebeleid 	 284 
Georganiseerde misdaad 	 45 
Georganiseertie criminaliteit 	 323 
Georganiseerde criminaliteit 	 97, 324, 328, 329, 398, 421, 447 
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Georganiseerde criminaliteit in de bouw- en 
vastgoedsector 	 425 

Gerechtelijk vooronderzoek 	 214, 232 
• Gerechtefijke mededelingen 	 99 

Gerichtliche und aussergerichtliche Regelung 
von VerkehrsunfAllen 	 148 

Geschiedenis 	 137, 191, 445, 451, 458; 459 
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht 	 254 
Getuigen 	 407, 270, 275 
Getuigenbescherming 	 197, 275 
Getuigen-deskundigen 	 198; 306 
Getuigen in strafzaken 	 215 
Getuigenverklaringen 	 400 
Gemarlijk afral 	 264 
Gevangenis 	 450 
Gevangenispersoneel 	 216 
Gevangenisstral 	 11, 155, 168;  193, 239 
Gevangeniswezen 	 64 288 

Geweld 	 38; 73,123, 126, 127, 798; laa 253 
Gewelddelict 	 441 
Geweld in Noord-West Europa 	 150 
Deward tegen toezichthouders 	 372 
Gezinsge weld 	 285 
Gezinshereniging 	 3 
Gezondheidszorg 	 334, 402 

Giessen-Nieuwkerk 	 299 
Goode buren; over de organisatie en werkwijze 

bij intemationale rechtshulpveriening 	 72 
Gokverslaving 	 76 
Gokverslaving en criminaliteit in Nederland; eon 

verkennende studio near de aard en omvang van 
aan gokken en gokverslaving gerelateerde 
criminaliteit 	 77 

Gratie 	 142 
Grenscontrole 	 261 
Grensoverschnjdend verkeer 	 264 
Grenzen aan hereniging; de regels met betrekking 

tot het bestaansmiddelenvereiste per september 1993 	3 

Groningen 	 380, 386 
Grootsteedse criminaliteit 	 243 

Haaglanden 	 415, 417, 426 
Halt 	 356, 358, 359 
Handhaving milieuregelgeving door politie 	 342 
Handhaving van de Europese regelgeving inzake 

het grensoverse.hrijdend verkeer van gevaarlijk 
afval 	 264 

Handhaving van het economisch mode 
dingingsrecht in Nederlands on Europees 
verband 	 218 

Handhavingsplicht 	 283 
Harddruggebruikers 	 387 



Register onderzoeken/tretwoorden 171 

Harddrugs 	 74, 241, 376, 378, 379 
Harddrugs en criminaliteit in Nederland; 

schattingen van de omvang 	 385 
Harde-Kem projecten 	 49 
Havenstraat 	 27 
Herhaald slachtofferschap 	 368 
Heroinegebruik onder jongeren in 

maatschappelijke uitzonderingsposities 	 157 
Herschildcing van het geweldsmonopolie; 

legitimiteit en effectiviteit van stadswachten, 
politiesurveillanten en ander vormen van 
functioneel toezicht 	 186 

Herziening Rechterlijke Organisatie 	 71 
Hoge Raad 	 310 
Hoger beroep en de integratie; onderzoek naar 

strafzaken, civiele zaken en de unus in appel 	 29 
Homoseksuelen 	 441 
Horeca 	 57 
Huismeesters 	 363 
Huis van Bewaring 27 
Hulpverlening 	 441 
Illigale dierenhandel 	 114 
Inbeslagname van crimineel vermogen 	 403 
Inbeslagneming 	 222, 238 
Inbraak 	 18, 19, 371, 397 
Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes en 

slachtoffers onderzocht 	 19 
Incassoprocedure 	 91 
Incest 	 247 
Indicatoren voor politieprestaties 	 55 
Informatie 	 317 
Informatiestromen Criminele Inlichtingen 

Diensten Nederland 	 139 
Informatietechnologie en recht 	 107 
Informatietechnologie (IT) en 
privacybescherming 	 375 
Informatievoorziening 	 373, 382 
Inhoudelijke afstemming van jeugdbescherming 

en jeugdhulpverlening 	 454 
Inrichtingspersoneel 	 216 
Instant loterij 	 100 
Integraal buurtbeheer 	 14 
Integraal veiligheidsbeleid op lokaal niveau 	 284 
Integrale veiligheid 	 338 
Integrale veiligheidsrapportage Twente 	 455 
Integrale veiligheidszorg in de Haagse binnenstad 	 412 
Integratie van gegevensbronnen 

Amsterdam Zuid-Oost 	 354 
Integriteit 	 43 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 	• 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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