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Voorwoord 	 5 

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de redactie van Jus-
titiele verkenningen een overzicht van Nederlands wetenschappe-
lijk onderzoek - althans voor zover bekend (gemaakt) aan de redac-
tie - op justitieel terrein. Een nauwkeurige inhoudelijke afbakening 
van het beschreven onderzoek is moeilijk te geven, daarvoor is het 
te gevarieerd van aard. Zo treft men onderzoek aan op het gebied 
van strafrecht, criminologie en de justitiele praktijk, maar ook op 
het gebied van personen- en familierecht, wetgeving en kinderbe-
scherming. Over het algemeen (maar Met 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 
programma's van relevante onderzoeksinstellingen. 

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van het onder-
zoek zoals dat op de Afdeling Onderzoek van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrtun wordt uitgevoerd (het 
WODC doet onderzoek en verzorgt documentatie binnen het mi-
nisterie van Justitie en houdt zich onder meer bezig met evaluatie-
onderzoek van beleid). Daarna volgt onderzoek dat door het 
WODC wordt gefinancierd en dat extern wordt uitgevoerd (Aide-
ling Extern Wetenschappelijke Betreldcingen). 

In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoeks-
programma's aan van vakgroepen van de Nederlandse universitei-
ten, die voor dit onderzoelcnummer relevant onderzoek uitvoeren. 
Hierbij zijn ook de afgesloten onderzoeken opgenomen. Ter beper-
king van de omvang van het nummer wordt in dat geval volstaan 
met een verwijzing naar de onderzoeksbeschrijving zoals te vinden 
in Justitiele verkenningen nr. 7, 1995. Het derde deel biedt een over-
zicht 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 particuliere onderzoeks-
bureaus. 

De 486 onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of para- 
graaf alfabetisch gerangschikt naar de eerst genoemde onderzoe- 
ker. Er is een index toegevoegd die, in alfabetische volgorde en vet 
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afgedrulct, de complete titels van de onderzoeken bevat Daarnaast 
zijn in dezelfde index kenmerkende woorden en begrippen tilt 
deze titels cursief weergegeven. De nummers achter de titels en 
titelwoorden verwijzen naar de betreffende nummers van de on-
derzoeken. Ten slotte treft men een alfabetisch register op naam 
van onderzoeker en een adressenlijst aan. 



Ministerie van Justitie, 
Wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum 

Afdeling Onderzoek 

Afgesloten onderzoek 

1 
Value added tax fraud in the 
European Union 
di: A.A. AronowiU, mr D.G. 
Laagland en G. Paul/des 

Amsterdam, Kugler, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 59 

2 
Subjectieve pakkans bij 
snelheidsovertredingen 
drs. NJ. Baas 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC literatuurverkenning nr. 5, 
1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

3 
Toezicht met camera's; 
toepassing, effectiviteit en 
juridische aspecten 
drs. IV.J. Baas en mr. drs. C. Cozijn 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

4 
Lekken en lekkers; een 
ver1cennend onderzoek naar 
het lekken van vertrouwelijke 
informatie naar de pers 
mr EM. 7h. Beenakkets en drs. M. 
Grapendaal 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K42, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 43 

7 

5 
Binnentredende gerechtsdeur-
waarders; het machtigings-
vereiste in de praktijk 
mr TM. 7h. Beenakkers en drs. 
A.Y Guerin 

Arnhem, Gouda Quint, O&B154, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 44 

6 
Het klachtrecht voor 
jeugdigen in de justitiele 
rijksinrichtingen; een 
onderzoek naar de wettelijke 
regeling en de praktische 
uitvoering 
KM. van Berchum en RM. Troost 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

7 
Grote strafrechtelijke 
milieuonderzoeken 
drs. E.A.I.M. van den Berg en drs. 
RJ.J. Eshuis 

Arnhem, Gouda Quint, O&B152, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 32 

8 
Evaluatie 0.M. Milieukaart 
drs. E.A.I.M. van den Berg, drs. 
J.W. van Wetten, drs. RJ.J. Eshuis 
en M. Brouwers 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K46, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 31 
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9 
Taakstraffen voor minderiari-
gen; toepassing en uitvoering 
opnieuw belicht 
drs. LW flees en M. Brouwers 

Arnhem, Gouda Quint, O&B157, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 34 

10 
Jongeten in justitiele 
behandelinrichtingen • 
drs. L. Boendermaker 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC 1(40. 1995 

Zie 1V7, 1995, nr. 35 

11 
Delinquent gedrag onder 
alleenstaande minderjarige 
asielzoekers; een probleem? 
een verkennend onderzoek 
IC Buret en dra E Wersma 

Den Haag. ministerie van Justitie. 

WODC notitie, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 

geweest 

12 
Wet en Besluit Politieregisters; 
een Inventarisatie van 
knelpunten in de politie-
praktijk 
ml drs. C Cozijn 

Den Haag, ministerie van Justitie. 
WODC 1(45, 1996 

Zie JV7, 1994. nr. 37 

13 
Toevlucht zoeken in Nederland 
drs. L Doomhein en mr. N. 
Dijkhoff 

Arnhem, Gouda Quint, O&B148. 
1995 
Zie JV7, 1995, nr. 38 

14 
Dossier TCR; lien jaar schone 
schijn 
dn. RJ.J. Eshuis en dra EA.I.M. 
van den Berg 

Den Haag, ministerie van Justitie, 

WODC 1(43, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 39 

15 
Solo op shawl; een onderzoek 
near solo-surveillance bij de 
politie 
M Fekkes 

Den Haag, ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Reeks Politia 

Nova. nr. 3, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 42 

18 
Autokraak venninderd of 
verplaatst? De effecten van 
een Rotterdams project tegen 
diefstal uit auto 
dm RBI? Hesseling en dra U. 
Aron 

Arnhem, Gouda Quint. O&B147, 
1995 
Zie JV7. 1995, nr. 45a 

17 
Dwangopname onder de 
Kranlainnigenwet 
drs. SM. Hoeksta en drs. Ed 
Leuw 

Arnhem, Gouda Quint 083153, 

1996 
Zie JV7, 1995, nr. 46 

18 
Opinies over straf en 
celcapaciteit; verslag van een 
media analyse, een gespreks-
rondo en een bevolkings-
enquete ten behoeve van de 
ontwikkeling van een 
communicatieplan 
dr. MM. Kammer en mr. J.M.M. 
van Gits 

Den Haag, ministerie van Justitie, 

WOW notitie. 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 

geweest 
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19 
[en schot in de roos? 
Evaluatie van pilotbureaus 
schietwapenondersteuning in 
twee politieregio's 
drs. M Kruissink en drs. LW. 
Blees 

Arnhem, Gouda Quint, O&B146, 

1995 
Zie JV7, 1995, nr. 54 

20 
De toegevoegde kwaliteit; een 
ex ante evaluatie van de 
werking van inschrijf-
voorwaarden In de Wet op de 
rechtsbijstand 
drs. S. van Leeuwen, di: A. Klijn en 
G. Pautides 

Arnhem, Gouda Quint, O&B151, 

1996 

Zie JV7, 1995, nr. 51 

21 
Vooronderzoek 'coffeeshops'; 
de ontwikkeling van een 
onderzoekpakket naar het 
functioneren van coffeeshops 
drs. Ed. Leuw en drs. U. Aron 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1995 

Zie JV7, 1995, nr. 57 

22 
Gezinsvoogden aan het werk; 
de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling in 1993 
N.M. Mertens, lic. 

Arnhem, Gouda Quint, O&B149, 

1995 
Zie JV7, 1995, nr. 58 

23 
Het vermogen te ontnemen - 
fase 2 
mr drs. J.M. Nelen, drs. V Sabee, 
drs. RE Kouwenberg en R. Aidala 

Arnhem, Gouda Quint, O&B 156, 

1996 
Zie JV7, 1995, nr. 60 

24 
Tappen in Nederland 
Z Reijne, drs. RE Kouwenberg en 
drs. MP Keizer 

Arnhem, Gouda Quint, O&B155, 
1996 

Niet eerder in JV opgenomen 

geweest 

25 
Evaluatie Parcon-experiment; 
over particuliere en collec-
tieve handhaving van 
parkeerbeleid en fiscalisering 
van parkeerboetes 
drs. V. Sabee en dts. W.M.EH. 
Beijers 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K44, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 62 

26 
lnkomensafhankelijke 
ouderbijdragen in het kader 
van de Wet op de jeugd-
hulpverlening; een inventari-
satie van de knelpunten 
drs. V Sabee, L.A. Meuleman en 
J. van der Werf 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC notitie, 1996 

Niet eerder in At opgenomen 
geweest 

27 
Twee jaar MOT; een evaluatie 
van de uitvoering van de Wet 
Melding Ongebruikelijke 
Transacties 
drs. G.J. Terlouw en drs. U Aron 

Arnhem, Gouda Quint, O&B158, 

1996 
Zie JV7, 1995, nr. 65 
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28 
RETour Helmond; resultaten 
van een nieuw reintegratie-
project voor gedetineerden 
drs. B.J.S. Warms, It Aidala en 
dm P.N. van der Veer 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
WODC K47, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 67 

29 
Be deconcentratie van D8J; 
wlizigingen In de organisatie 
van het Nederlandse 
gevangeniswezen 
drs. B.J.S. Wartna en M. Brouwers 

Arnhem, Gouda Quint, 0&6150, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 68 

30 
Victims in the criminal Justice 
system 
dr. J.M. Wemmers 

Den Haag, ministerie van Justitie 

WODC, Amsterdam/New York, 
Kugler publications, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 69 

Lopend onderzoek 

31 
Blokkeringstechnieken tegen 
geweld via de audiovisuele 
media 
drs. N.J. Baas 

Doet In brede kringen in ons land 

heerst bezorgdheid over (gewelds-) 
criminaliteit. Uit politiecijfers blijkt 

dat de criminaliteit onder 
minderjarigen gewelddadiger wordt. 

Veel wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat er een relatie ttestaat 

tussen het zien van geweld via de 
audiovisuele media en gewelddadig 
gedrag bij met name jonge mensen. 

Daarom wordt naar wegen gezocht 
om de hoeveelheid geweld die 

kinderen via de audiovisuele media 
te zien krijgen, terug te dringen. 

Sinds in de Verenigde Staten een 

1 0 

wet is aangenomen die fabrikanten 
van elektronische apparatuur 

verplicht alle nieuwe televisietoe-
stellen van een zogenaamde V-chip 
to voorzien, is ook in ons land de 
belangstelling voor blokkerings-

technieken toegenomen. Het gaat 
hierbij om technische voorzieningen 
die ouders in staat stellen hun tv's, 
videorecorders en computers 

zodanig to 'vergrendelen' dat hun 
kinderen daar, in hun afwezigheid, 

in het geheel geen of slechts ten 
dole gebruik van kunnen maken. 
De ouders kunnen daarmee 

voorkoinen dat hun kinderen door 
hen ongeschikt geachte 
tv-programma's zien, site 
gewelddadige computerspelletjes 

doen of delen van Internet 
bezoeken waartegen de ouders 
bezwaren hebben. De minister van 
Justitie heel! de Kamer toegezegd 
dat er door haar Ministerie en het 
Ministerie van VWS een gezamen-

lijke notitie zal worden opgesteld 
over mogelijkheden om de invloed 
van geweld via de audiovisuele 

media tegen te gaan. In verband 
daarmee heel! de Dienst Preventie 
Jeugdbescherming en Reclasseiing 

van het Ministerie van Justitie het 
WODC verzocht om een literatuur-

verkenning van blokkerings-
technieken tegen geweld via de 

audiovisuele media. Het doel van 
doze literatuuiverkenning is om een 
overzicht te krijgen van bestaande 

bloldoringsvoorzieningen in 
binnen- en buitenland, zoveel 

mogelijk zicht to kiijgen op 
mogelijke toekamstige technische 

ontwikkelingen op dit terrein en na 
te gaan welke ewaringen er tot nu 

toe met blokkeringstechnieken zijn 
opgedaan. 

Opzet Er wordt literatuur 
geraadpleegd en voor aanvullende 
informatie, met name over de 

laatste ontwikkelingen, wordt 
contact gelegd met vertegenwoor-

digers van de elektronische 
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industrie, de audiovisuele media en 
andere instellingen die op dit 
terrein ter zake kundig zijn. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Literatuurverkenning 
of notitie. 

32 
Vreemdelingentoezicht en de 
Wet op de Identificatieplicht 
(WI D) 
mr EMT Beenakkers, drs. MP 
Keizer, drs. RE Kouwenberg en 
drs. M. Kruissink 

Aanleiding. Op 1 juni 1994 is de Wet 
op de Identificatieplicht (verder 
aangeduid als WID) in werking 
getreden. De inwerkingtreding van 
de WID brengt veranderingen met 
zich mee voor een twintigtal wetten. 
Een van de wetten die verandert, is 
de Vreemdelingenwet. In de 
Vreemdelingenwet is o.m. het 
Vreemdelingentoezicht geregeld. 
Probleemstelling De Minister van 
Justitie heeft aan de Tweede Kamer 
toegezegd dat deze wijziging van 
de Vreemdelingenwet geevalueerd 
zal worden. Daarbij gaat het 
ruwweg om twee zaken: ten eerste 
de vraag in hoeverre de instanties 
die met vreemdelingentoezicht zijn 
belast, uit de voeten kunnen met de 
wetswijziging (en de bijbehorende 
uitvoeringsinstructie) en ten tweede 
de vraag hoe (belangengroeperin-
gen van) vreemdelingen de 
wijzigingen ervaren. 
Methode: Een achttal politieregio's 
is geselecteerd als onderzoeks-
gebied. Het onderzoek zal vooral 
uitgevoerd worden aan de hand van 
interviews met de betrokken 
instanties/groeperingen (vreemde-
lingendiensten, basispolitie, 
koninklijke marechaussee, 
migrantenorganisaties). Daarnaast 
zal gebruik gemaakt worden van 
registraties aangaande klachten en 
cijfers omtrent al of niet door de 
vreemdelingendiensten geaccep-
teerde vreemdelingen. 

Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 
eventueel een of meer artikelen in 
vakbladen. 

33 
Justitiele behandel- 
inrichtingen; populatie, 
behandeling en follow-up 

Aanleiding Eind 1992 kreeg het 
WODC de opdracht van het 
sectormanagement justitiele 
jeugdinrichtingen om een 
onderzoek te verrichten naar de 
justitiele behandelinrichtingen. 
Aanleiding voor het onderzoek 
vormt de in september 1992 
verschenen Beleidsnotitie Justitiele 
jeugdinfichtingen. In de beleids-
notitie wordt capaciteitsuitbreiding 
aangekondigd en wordt 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 eruit en is er 
verschil tussen inrichtingen in de 
ernst van de problematiek van hun 
populatie; welke verschillen zijn er 
tussen inrichtingen in de dagelijkse 
praktijk van hun behandeling en 
hoe gaat het enige jaren later met 
de opgenomen jongeren? De 
doelstelling van het onderzoek is 
daarmee drieledig: het beschrijven 
van de populatie in de behandel-
inrichtingen, het beschrijven van 
(de inhoud van) de behandeling en 
het beschrijven van de leefsituatie 
en i psychosociale problematiek 
enige tijd na opname. Het 
onderzoek is opgesplitst in drie 
deelonderzoeken waarvan het 
eerste inmiddels is afgerond (zie 
onder afgesloten onderzoek, nr. 10). 

Deelonderzoek II; de 
behandeling 
drs. L Boendermaker, drs. C. 
Verwers en drs. U. C. Aron 
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Onderzoeksvtagen: Hoe zijn de elf 
behandelinrichtingen georgani-
seerd? Welke filosofie ligt er aan de 

organisatie en werkwijze van de 
inhchting ten grondslag? Hoe ziet 
de behandeling in de inrichtingen 

er in de dagelijkse praktijk uit? Zijn 
or verschillen tussen de inrichtingen 

in organisatie, werkwilze, filosofie of 
de dagelijkse praktijk van de 
behandeling? 
Opzet: Interviews en afname van 

vragenlijsten ender jongeren en 
behandelaars in een selectie van 
groepen c.q. woonvormen in elke 
inrichting. 
Einddatum: Najaar 1996. 

Publikatievonn: WODC-rapport en 
diverse artikelen. 

Deelonderzoek III; follow-up 
drs. L. Boenderrnaker en int P 
van der Veer 

Onderzoeksvtagen: Hoe is de 
leefsituatie van jongeren een jaar 
na vertrek uit eon behandel-

inrichting? Is er een jaar na vertrek 
sprake van psycho-sociale 
problematiek? Zijn er verschillen 
tussen jongeren voor wat betreft 
hun leefsituatie een jaar na vertrek 

en de aanwezigheid van psycho-
sociale problemen? Hoe is de 
situatie van jongeren een jaar na 

vertrek te kwalificeren in 
vergelijking met de doorsnee 
jongere in Nederland? 

Opzet: Interviews on afname van 
vragenlijsten ander jongeren een 
jaar na vertrek uit de inrichtingen. 

anddatum: Najaar 1997. 
Publikatievorm: WODC-rapport en 

diverse artikelen. 

34 

Achtergronden van racistisch 
geweld 
dr M.W Bol en drs. EG. Wiersma 

Doak Getracht zal worden een 

glohaal inzicht te verkrijgen 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 near de achtergronden 

en motieven voor geweldpleging 
tegen allochtonen. De aandacht zal 
daarbij onder meer uitgaan naar 
mogelijke relaties tussen individuele 

delictplegers en mm of meer 
georganiseerde vormen 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 
zijn verzameld bij de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst (BVD), bij de 
divisie Centrele Recherche 
Informatiedienst (CRI) van het 
Kelps landelijke politiediensten en 
aan de hand van landelijke en 
regionale persberichten. Ter 

completering is materiaal verzameld 
bij een aantal politieregio's en Anti 
Discriminatie Bureaus (ADB's). Fase 
2: Aan de hand van het in fase 1 

ver7amelde materiaal kon van 76 
verdachten de identiteit warden 
vastgesteld. Zij vormen de 

onder7oekobjecten van een 
dossier-onderzoek dat wordt 
uitgevoerd bij de politie en het 
Openbaar Ministerie. Ease 3: Twintig 

van de 76 daders pleegden een 
ernstig geweldsdelict Zij zijn 
benaderd voor eon zgn. diepte-

interview. Aangezien de respons 
vooralsnog gering is, wordt 
momenteel gezocht naar wegen cm 
daarnaast geweldplegers uit 1995 te 

benaderen. en wordt overwogen om 
ook de plegers van minder 
gewelddadige racistische delicten to 

benaderen. Tijdens de interviews 
zullen motieven, 'aanleidingen' en 

de sociale ftdeologische) context 
van het delict aan de orde worden 

gesteld. Mogelijk zullen ook nog 
andere (direct of indirect) bij het 
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delict betrokken personen worden 
benaderd voor een gesprek. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

35 
Internationale enquete naar 
slachtofferschap van 
criminaliteit onder bedrijven - 
mr drs. C. Cozijn, drs. G.J. 
Terlouw, 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' (1CBS) 
uitgevoerd. 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 
derving zou houvast kunnen geven 
voor het voeren van een hierop 
gericht beleid. Wetenschappelijk 
bezien vormen de resultaten een 
logisch en onmisbaar complement 
op die van de Internationale 
Slachtofferenquete onder 
huishoudens. 
Opzet: In de eerste ronde 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 
Australie, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, het voormalige West-
Duitsland, Italie, Zwitserland, 

Tsjechie, Hongarije en Zuid-Afrika. 
In Indonesie werd een pilotstudie 
verricht in de stad Surabaya. 
Einddatum: Najaar 1996. 
Publikatievorm: WO DC-rapport 
inzake de resultaten van de 
ICBS-survey in Nederland; artikelen. 

36 
Milieucriminaliteit; risico's van 
alternatieve beleids-
instrumenten (ZMC III) 
drs. R.J.J. Eshuis, mr P de Graaf, 
drs. R.F. Kouwenberg en drs. J.W. 
van Wetten 

Aanleiding en doet. Sinds het 
verschijnen van het eerste 
Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) 
heeft een accentverschuiving 
plaatsgevonden in de instrumente-
ring van milieubeleid. In pleats van 
directe regulering worden 
recentelijk alternatieve beleids-
instrumenten ingezet zoals 
convenanten, certificering, 
sturingsorganisaties en publiek-
private samenwerkingsconstructies. 
In kritiek op deze ontwikkeling 
wordt ondermeer gewezen op het 
risico op oneigenlijke beinvloeding 
door private partijen en wordt 
gesteld dat naleving van afspraken 
nauwelijks valt at te dwingen. Doel 
van het onderzoek is na te gaan, 
aan de hand van praktijk-
voorbeelden, in hoeverre de 
veronderstelde risico's zich 
werkelijk voordoen. 
Opzet De eerste fase van 
onderzoek (orientatie) bestaat uit 
literatuurstudie en interviews met 
sleutelpersonen betrokken bij de 
toepassing van alternatieve 
beleidsinstrumenten. Vervolgens zal 

een aantal casus worden 
geanalyseerd, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op beInvloedings- en 
onderhandelingsprocessen. 
Publikatievorm: Rapport en 
workshops. 
Einddatuar. Voorjaar 1997. 
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37 
Cdrninaliteitsbeeld georgani-
seerde misdeed 
drs. RAP Hesseling, drs. EA.I.M 
van den Berg en G. Paul/des 

Supervisie: prof. dr. H.G. van de 

Bunt. 
Doe!- en probleemstelling Doel van 

het project 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 dadenrariabelen, 

daadvariabelen en omgevings-
variabelen staat hierbij centraal. 

Daarnaast wordt in het project 
ingegaan op de afhandeling van 
georganiseerde criminaliteit door 

politie, justitie, rechtbanken en 
publiekrechteliike organen. 

Opzet Via de analyse en evaluatie 
van zaken op het terrein van de 
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 efficiOntie en 
effectiviteit van het justitiele 
apparaat onderzocht. 

Einddaturn: Gezien het karakter van 

het ondeinek wordt vooralsnog 
geen einddatum vastgesteld. 

Publikatievorm:.Artikelen en 
rapporten. 

38 
Intemationaal onderzoek near 
self-report Jeugddelinquentie 
dr I Junger-Tas en drs. cal. 
Terlouw 

Samenwerkingsverband: Deze, door 

het WODC gelnitieerde, studie 
wordt uitgevoerd in samenwerking 

met universiteiten en ondertoeks-
centra in een aantal Europese 

landen, Canada en Amerika. 
Doe!: Met het verkrijgen van 

vergelijkbare self-report gegevens 

14 

inzake het voorkomen van 
jeugddelinquentie in de diverse 
deelnemende landen wordt 
generaliserend gesproken beoogd: 

de beperkingen in de bestaande 
officiele criminaliteitscijfers te 
reduceren door het ontwikkelen van 
een betrouwbaar self-report 

meetinstrument, waarmee 
aanvullende en intemationaal 
gezien vergelijkbare informafie 
ingewonnen kan warden; de 
wetenschappelijke kennis over de 
reele omvang, het ontstaan en de 
ontwikkeling van criminaliteit te 

vergroten, hetgeen een stimulans 
voor de sociale wetenschap zou 
betekenen en inzicht kan geven in 
het implementeren van effectievere 

straffen in reactie op crimineel 
gedrag; beleidmakers op de hoogte 
te stellen van deze nieuwe (bron 
van) gegevens inzake 
die een belangrijke factor kan 

worden bij het plannen, opzetten en 
evalueren van maatregelen ter 
preventie van criminaliteit op zowel 
lokaal. nationaal als internationaal 

niveau. 
°prat: In 1990 vond in diverse 
landen een pilot-enquete plaats, 

bedoeld om zicht te krijgen op 
eventuele problemen omtrent het 
meetinstrument, een vragenlijst, te 
testen. Dit instrument is ontwikkeld 

door het WODC; suggesties van 
deelnemende instituten zijn hierin 
verwerkt. De vragenlijst is in diverse 

talen beschikbaar. In principe wordt 
het meetinstrument onveranderd 

door de deelnemende instituten 
overgenomen; het is evenwel zo 
opgezet dat het als een basis-
instrument kan fungeren, waaraan 

deelnemers met enige restricties 
eigen items kunnen toevoegen. -let 

hoofdondeizoek werd in 1992 en 
1993 uitgevoerd onder (per 
deelnemend land) 800 a 1000 

respondenten van 14-21 jaar. 
Einddatum eerste lase hooted-
ondetzoek: Juni 1994. 
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Publikatievorm: Internationale 
publikatie in boekvorm, bevattende 
een beschrijving van de eerste 
resultaten uit de dertien deelne-
mende 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 fase hoofd-
onderzoek: Begin 1997. 
Verwachte publikatievorm: 
Internationale publikatie in 
boekvorm, met resultaten van 
directe vergelijkingen tussen 
verschillende landen. Deze 
diepgaande analyses worden 
uitgevoerd op een gegevens-
verzameling waarin de informatie 
van alle deelnemende landen zijn 
gecombineerd. Zij zullen zijn 
toegesneden op diverse terreinen, 
zoals macro-variabelen, minderhe-
den, druggebruik en delictgedrag. 
Internationale artikelen. 

39 
Scholenadoptieproject 
drs. MP Keizer 

Doer. Doel van het onderzoek is 
een procesevaluatie van het 
jeugdcriminaliteitpreventieproject 
'Doe effe normaal' van de politie 
Rotterdam-Rijnmond. Hierbij zal 
onder andere aandacht worden 
geschonken aan de uitvoering van 
het project in de praktijk, de 
werving, selectie en opleiding van 
de adoptie-agenten en de inhoud 
van het adoptieproject. Tevens zal 
onderzocht worden welke andere 
criminaliteitspreventieprojecten in 
Nederland bestaan waarbij de 
politie lessen geeft op school. 
Opzet Enquete onder de 
adoptie-agenten die de lessen op 
de basisscholen verzorgen. 
Daarnaast zullen aan de hand van 
een aandachtspuntenlijst interviews 
plaatsvinden met leerlingen, ouders, 

onderwijzers, directeuren van 
basisscholen en politiemensen. 
Einddatum: November 1996. 
Publikatievorm: WODC rapport en 
artikelen. 

40 
Evaluatie Wet Bopz: de 
exteme rechtspositie en de 
gevolgen voor de werklast van 
Justitie 
drs. M.P. Keizer, drs. Ed. Leuw, drs. 
N. Mertens en drs. RE 
Kouwenberg 

Samenwerkingsverbanot Artikel 71 
Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen schrijft 
een evaluatie-onderzoek voor. De 
Landelijke Evaluatiecommissie heeft 
daartoe het WODC, het Nederlands 
centrum voor de Geestelijke 
Volksgezondheid (NcGv), het 
Nationaal Ziekenhuis instituut 
(NZi), het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg 
(iBGM) en Social Research 
opdracht gegeven onderzoek te 
verrichten. 
Doe,. Antwoord te geven op de 
vraag of invoering van de Wet Bopz 
heeft geleid tot verbetering van de 
externe rechtspositie van patienten. 
Ook zal het onderzoek inzicht 
geven in de gevolgen van de 
wetsinvoering voor uitvoerings-
organen en voor het functioneren 
van diverse participanten. Dit 
onderzoek zal fungeren als een 
ti-meting ten opzichte van een 
eerder door het WODC verricht 
onderzoek naar de situatie onder de 
bude' Krankzinnigenwet, door 
Hoekstra en Leuw. 
Opzet De kwantitatieve data-
verzameling 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. 
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Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Rapport. 

41 
Evaluatie Hartle Kern-
projecten 

W.M. Kleiman, R. Aidala en 
drs. U. Aron 

Aan'aiding In verschillende steden 
verspreid over het land zijn de 
afgelopen paar jaar experimentele 
projecten gestart ten behoeve van 
de stelselmatige dader of harde 
kern. Kenmerkend voor deze 
projecten is dat vaak in plaats 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 
harde kern is gericht op het 
verbeteren van het maatschappelijk 
functioneren van de jongeren, tha. 
door middel van het vinden en 
behouden van opleiding en/of werk 
en op het voorkomen of verminde-
ren van politie/justitiecontacten. Het 
onderzoek dient inzicht to geven in 
de resultaten waartoe de projecten 
leiden en hiermee of zij beantwoor-
den 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 eon bepaalde stad 
en welk deel van de totale 
jeugdcriminaliteit neemt zij voor 
haar rekening? Zijn or bij de harde 
kern op jonge(re) leeftijd 
voorspellende factoren to 
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ontdekken met betrekking tot later 
delinquent gedrag? 
Opzet Door middel van interviews, 
vragenlijsten en dossieronderzoek 
worden gegevens verzameld over 
de jongeren die aan de projecten 
deelnemen en de concrete inhoud 
van de begeleiding. Gegevens over 
het resultaat van de begeleiding - 
in termen van werk/opleiding en 
recidive - worden verzameld direct 
na afloop van deelname aan het 
project en enige maanden daarna. 
Einddatum: Mei 1997. 
Publikatievornt Rapport, anikelen. 

42 
Evaluade Wet Rechtsbijstand 
dr. A. Klijn, G. Paul/des en drs. 
van der Schaaf 

Doe!: Naar aanleiding van het in 
1995 verschenen rapport Met recht 

bustand, dal eon eerste globale 
evaluatie van de gevolgen van de 
Wet op de rechtsbijstand ONRB) 
wat betreft de toegang tot de 
gefinancierde rechtsbijstand 
bevatte, is in opdracht van de 
Radon voor rechtsbijstand eon 
vervolganderzoek gestart. De 
hoofdvraag is eon drieledige: het 
bepalen van de omvang van de 
reductie in rechtsbijstand on de 
mate waarin verschillende factoren 
daaraan bijdragen; nagaan in welke 
mate or sprake is van onvoorziene 
gevolgen; indien dat laatste het 
geval is, aangeven van eventuele 
aanknopingspunten voor bijstelling 
van het beleid. 
Opzet: De voor deze studio 
benodigde gegevens zijn afkomstig 
uit verschillende bronnen. Het 
betreft: statistische analyses van de 
landelijke registratie; vergelijkende 
analyses van bevolkingsondenoe-
ken (verricht door het CBS on het 
Sociaal on Cultureel Planbureau); 
dossieronderzoek van aanvragen tot 
toevoeging bij twee Radon voor 
rechtsbijstand; telefonische enquate 
onder aanvragers van rechtsbij- 
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stand; mondelinge interviews met 
beroepshalve betrokkenen. 
Publikatievorm: WODC-rapport; 
artikelen in vakbladen. 
Einddatum: Een eerste interimrap-
port zal verschijnen in de herfst 
1996. Het eindrapport is voorzien in 
de lente 1997. 

43 
Domeinmonopolie advocatuur 
dr A. Klijn en mr drs. C. Cozijn 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor Onderzoek van Overheidsuit-
gaven goo). 
Doel: Door het ministerie van 
Economische zaken is het Instituut 
voor Onderzoek van Overheidsuit-
gaven goo) en het WODC de 
opdracht verstrekt onderzoek te 
doen naar de gevolgen van de 
aanbevelingen afkomstig uit het 
rapport van de Commissie Cohen. 
Het betreft hier een commissie die 
binnen het door EZ geInitieerde 
project Marktwerking, deregulering 
en wetgevingskwaliteit de 
mededinging in de juridische 
bijstand heeft bezien. In dat 
verband heeft men onder meer de 
aanbeveling gedaan om het thans 
geldende monopolie van de 
advocatuur te doorbreken. Een van 
de mogelijkheden daartoe is een 
zodanige verbreding van de 
toetredingscriteria tot de belie dat 
ook juristen in loondienst advocaat 
kunnen worden. Tot nu toe was dat 
praktisch nagenoeg onmogelijk. Het 
onderzoek is er op gericht zicht te 
krijgen op de omvang en de aard 
van de uitbreiding van de belie 
annex de daarvan te verwachten 
gevolgen voor de prijsstelling van 
de dienstverlening; na te gaan of er 
eventuele negatieve gevolgen te 
verwachten zijn inzake de kwaliteit 
van de rechtsbijstandverlening dan 
wel inzake de werklast voor de 
rechtbanken. 
Opzet: Het onderzoek bestaat uit 
drie delen. In de eerste pleats zijn 
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gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van nieuwe 
toetreders (rechtsbijstandverzeke-
ringsmaatschappijen, bedrijfs-
juristen en Buro's voor rechtshulp). 
Daarnaast zijn er schriftelijke 
enquetes uitgezet onder de 
advocatuur en organen waar 
nieuwe toetreders werkzaam 
kunnen zijn (rijksoverheid, 
provinciale en gemeentelijke 
overheden; de Buro's voor 
rechtshulp en het bedrijfsleven). 
Tenslotte zijn er gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers 
van de zittende magistratuur bij een 
drietal rechtbanken (sector civiel en 
bestuur) en kantongerechten. 
Publikatievorm: Rapport van 
100/WODC. 
Einddatum: Herfst 1996. 

44 
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 
recherchefunctie. Er zijn signalen 
waarneembaar dat de prestaties 
van de recherche al geruime tijd 
'onder de maat' zijn. De invoering 
van generale taakstelling en 
despecialisatie hebben tot gevolg 
dat relatief veel aandacht wordt 
besteed aan de veel voorkomende 
criminaliteit. Tegelijkertijd is veel 
aandacht ontstaan voor de zware 
en georganiseerde criminaliteit 
waarvoor veelal aparte, gespeciali-
seerde teams in het leven geroepen 
zijn. De politiele aandacht is met 
name gericht op de basis en de top 
van de 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 
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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 

drie delen: 1) Een quick scan van 
literatuur teneinde een overzicht te 

krijgen over knelpunten. 2) Een 
onderzoek waarin een inventarisatie 

en beschrijving wordt gemaakt van 
onder meer de aard en omvang van 
de recherchefunctie in de 25 
politieregio's, resultaten van 
opsporingsonderzoek in relatie tot 

ingezette capaciteit, activiteiten van 
andere opsporingsinstanties en 
relatie tussen politie en O.M. 3) Een 
verkennend onderzoek naar de 

wijze waarop de recherchefunctie in 
de toekomst gestalte meet krijgen. 
Deel 1 is in januari 1996 afgesloten 
waarna het ondernek is stil gelegd. 

Afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen op dit gebied en 
van de wensen van de opdrachtge-

ver, de Directie Politie, zal dit 
onderzoek al dan niet verder 
uitgevoerd warden. 

Einddatum: Nader te bepalen. 

Publikatievorm: WODC-rapport en 

eventueel artikelen. 

45 
Ontwikkeling van de 
jeugdmiminalitelt en de 
jeugdbescherming 
dc PH. van der Laan, A.A.M. 
Essers, drs. E.C. Spaans en J.J.A. 
Essers 

Doef In kaart brengen van de 
ontwikkelingen op het terrein van 
de jeugdcriminaliteit en de 

strafrechtelijke afdoening daaivan, 
alsook op het terrein van de 
kinderbeschermingsmaatregelen. 
Opzet: Bijeenbrengen en analyseren 

van politic- en jusfitieregistraties 
alsmede periodiek self-report 

onderzoek. Doorlopend project. 

Einddatum: Media 1996. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 
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46 
Etnische minderheden en 
cdminalketh een probleem-
analyse 
drs. Ed Leuw 

Ondetzoeksvragen: In hoeverre 
bestaan er specifieke criminaliteits-

patronen (aard en mate van 
criminaliteit) bij de belangrijkste in 

Nederland wonende etnische 
minderheden? Welke verklaringen 
kunnen warden gegeven voor 
eventuele verschillen tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen? 

Welke maatregelen zouden van 
belang kunnen zijn am eventuele 
bijzondere problemen met 

criminaliteit ander etnische 
minderheden te helpen oplossen? 
Het zal gaan am recente ontwikke-
lingen. 

Opzet Literatuurstudie. 

Einddatum: Augustus 1996. 
Publikatievorm: WODC notitie. 

47 
Evaluatie ontnemings-
wetgeving 
mr des. J.M Nelen, drs. V Sabee, 
des. RE Kouwenberg en R Aidala 

Doe.  Het doel van het onderzoek is 
in de eerste plaats te achterhalen 

op welke wijze de ontnemings-
wetgeving op arrondissements-
niveau is geimplementeerd. 

Daarnaast dient te warden 
vastgesteld of de nieuwe wetgeving 
beantwoordt aan de doelstellingen 
en verwachtingen. 

Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
drie stadia. De eerste twee fasen 
zijn inmiddels afgerand. Aan de 

hand van gestandaardiseerde 
enquetes wordt gepoogd een 

landelijk beeld te schetsen van de 
stand van zaken op ontnemings-

gebied. In aanvulling hierop wordt 
in twee politieregio's door middel 

van kwalitatief onderzoek dieper 
• 
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ingegaan op de wijze waarop de 
ontnemings-wetgeving in de 
praktijk wordt vormgegeven. 
Daarnaast wordt een aantal 
ontnemingszaken tot en met de 
executiefase op de voet gevolgd. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Rapporten. 
Verschenen zijn reeds een 
interimrapport 'Plukze; de 
implementatie; resultaten van een 
eerste peiling op de 
arrondissementsparketten, 
rechtbanken en BFO's', Den Haag, 
ministerie van Justitie, WODC, mei 
1994 en 'Het vermogen te 
ontnemen; wetsevaluatie - fase 
Arnhem, Gouda Quint, O&B156, 
1996. 

48 
Fraudemelding door accoun-
tants 
drs. V Sabee en WA. Bel 

Aanleiding Door de leden van de 
twee beroepsorganisaties van 
accountants (het Koninklijke NIVRA 
en de NOvAA) zijn in het najaar 
van 1994 verordeningen aanvaard, 
die bepalen dat de accountant 
onder bepaalde voorwaarden (het 
dient een wettelijk verplichte 
controle van de jaarrekening te 
betreffen en de fraude dient van 
materieel belang te zijn) zijn 
opdracht dient terug te geven en 
dit aan de CRI moet melden. 
Doet. Het onderzoek richt zich, 
mede gezien de omstandigheid dat 
er nog geen meldingen zijn 
binnengekomen, op de werking van 
de verordening. Subvragen 
betreffen onder meer de criteria 
voor verplichte melding en de 
eventuele neveneffecten die de 
verordening met zich mee zou 
kunnen brengen. 
Methoden: Door middel van een 
schriftelijke enquete zijn 24 
accountants geselecteerd voor 
deelname aan een open interview 
over de werking van de Verorde- 

ning op de fraudemelding. Het 
betreft 16 registeraccountants 
(RS's) en acht accountants-
administratieconsulenten (AA's), 
werkzaam in kantoren van diverse 
omvang. Tevens wordt een 
klankbordgroep ingesteld met 
vertegenwoordigers van diverse 
maatschappelijke sectoren die op 
een of ander wijze bij de controle 
zijn betrokken (onder meer het 
bedrijfsleven en het bankwezen). 
De leden van deze groep zullen 
zich over de concept-rapportage 
buigen; hun commentaar zal in de 
definitieve rapportage worden 
vetwerkt. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: WODC notitie en 
enkele artikelen in (vak)bladen 

49 
Werkt de Jeugdwerk-
inrichting? 
drs. E.C. 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 ernstig 
crimineel gedrag'. De deelname aan 
de jeugdwerkinrichting die in totaal 
15 maanden duurt, is bedoeld als 
alternatief voor een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 

maanden. De interventie is gericht 
op het vergroten van de maat-
schappelijke 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 
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dient aan te tonen of men hier in 
voldoende mate in slaagt. 
Opzet Voor het onderzoek warden 
gegevens verzameld van jong-
volwassenen die tussen 1 januari 
1994 en 1 januari 1996 in de 
jeugdwerkinrichting zijn geplaatst. 
Nagegaan wordt of de bereikte 
doelgroep overeenkomt met de 
beoogde doelgroep, hoe de 
deelname aan de jeugdwerk-
inrichting verloopt en wat de 
effecten zijn in termen van 
werk/opleiding en recidive na 
afloop van de deelname aan het 
experiment. Om de gegevens in een 
breder perspectief te plaatsen, 
warden 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 tussen de 6 
en 24 maanden Chebben) 
ondergaan. De dataverzameling 
vindt plaats door middel van onder 
andere interviews en dossier-
onderzoelt 
Publikadevorm: Rapport. artikelen. 
Einddatum: Begin 1997. 

50 
Evaluatie Bektronisch Teezicht 
drs. EC Spaans 

Doefrprobleemstelling. Op 11 juli 
1995 is in het noorden van het land 
- het ressort Leeuwarden plus het 
arrondissement Zwolle - een prodf 
met elektronisch toezicht van start 
gegaan. Gedurende de proef 
kunnen gedetineerden, die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, het 
laatste deel van hun detentie thuis 
doorbrengen. Daarnaast kan 
elektronisch toezicht worden 
opgelegd als bijzondere voorwaarde 
bij een taakstraf. Het gaat dan om 
personen die z6nder de mogelijk-
heid van elektronisch toezicht tot 

een onvoorwaardehjke vrijheidsstraf 
zouden zijn veroordeeld. De pixie, 
die twee jaar zal duren, moet 
uitwijzen of en in welke mate 
elektronisch toezicht een alternatief 
vormt voor detentie. In het 
evaluatie-onderzoek wordt 
nagegaan welke personen in de 
praktijk voor elektronisch toezicht in 
aanmerking komen, welke factoren 
met een succesvol(leJ verloop en 
afloop van het elektronisch toezicht 
samenhangen, hoeveel maanden 
detentie het elektronisch toezicht 
vervangt en hoe de betrokken 
personen - de onder toezicht 
gestelden en hun eventuele partner, 
vertegenwoordigers van de 
reclassering, het gevangeniswezen 
en de rechterlijke macht - het 
(werken met) elektronisch toezicht 
ervaren. 
Opzet Gegevens over personen die 
voor elektronisch toezicht zijn 
aangemeld, worden verzameld aan 
de hand van dossiers van de 
reclassering en het gevangeniswe-
zen. Daarnaast warden strafdossiers 
geraadpleegd van personen die 
onder elektronisch toezicht hebben 
gestaan en warden interviews 
gehouden met onder elektronisch 
toezicht gestelden (en hun 
partners), vertegenwoordigers van 
reclassering en gevangeniswezen 
die zich speciaal met elektronisch 
toezicht bezighouden en met leden 
van de rechterlijke macht. 
Publikatievorm: Voortgangsnotitie 
juli 1996, eindrapport juh 1997 in 
conceptvorm gereed. 
Einddatum: Juli 1997. 

51 
Evaluatie resocialisatieproject 
Norgerhaven 

B.S.J. Warms, drs. L. Blees en 
R. Aida//a 

Aanleiding: Langgestrafte 

gedetineerden die verblijven op de 
Individuele Begeleiding Afdeling 
van een penitentiaire inrichting, 
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komen gezien hun problematische 
achtergrond doorgaans niet in 
aanmerking voor de bestaande 
vormen van detentiefasering, zoals 
plaatsing in een penitentiaire open 
inrichting of dagdetentie. Met de 
oprichting van een Externe 
Resocialisatie Afdeling (ERA) wil 
gevangenis Norgerhaven te 
Veenhuizen in deze lacune voorzien. 
Op het terrein van Norgerhaven, 
maar los van de inrichting, biedt 
ERA de bedoelde gedetineerden in 
de aanloop naar hun invrijheidstel-
ling een intensief programma 
waarin wordt gewerkt aan hun 
toekomstperspectief. Het WODC 
ondersteunt de projectleiding en zal 
te zijner tijd een recidivestudie 
verrichten. 
Opzet: Het ontwikkelen van een 
. monitor-systeem waarmee de 
resultaten van het project 
uiteindelijk in eigen beheer kunnen 
worden bijgehouden; recidivestudie. 
Einddatum: Herfst 1996. 
Publikatievorm: WODC-rapport. 

52 
Monitor recidive 
drs. B.S.J. Wartna, M Brouwers, 
drs. W Beijets en mr drs. C. 
Cozijn 

Aanleiding Hoewel er binnen veel 
WODC-projecten recidive-
onderzoek wordt gedaan op basis 
van informatie uit de justitiele 
documentatie is er geen sprake van 
een continue meting. Slechts in 
enkele gevallen (zoals in het 
tbs-onderzoek en in het onderzoek 
'Criminal careers in the Nether-
lands' worden de recidive-metingen 
periodiek herhaald. 
Doe? Het creeren van een 
vraagbaak voor gegevens over 
hernieuwde criminaliteit; het 
verschaffen van periodieke 
overzichten. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publikatievorm: Artikelen, notities en 
mogelijk een aparte WODC-reeks. 
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53 
Monitor strafrechtspleging 
drs. B.S.J. Wartna, A.A.M. Essers, 

W.M.EH. Beijets, EJ.M. 
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-
handhaving en de straf-
rechtspleging voorzien in 
administratieve beheers- en 
managmentinformatiesystemen. 
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 verzameld; over 
een beperkt aantal kenmerken zijn 
van alle personen en/of zaken 
gestandaardiseerde gegevens 
beschikbaar. Aan structureel en 
regelmatige verzamelde kwalitatieve 
informatie op deze terreinen 
ontbreekt het echter. De Monitor 
Strafrechtpleging moet in deze 
lacune gaan voorzien 
Opzet Jaarlijks worden van duizend 
afgedane misdrijfzaken de dossiers 
aan de hand van een deels 
gestructureerde 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 steekproeffractie krijgen 
dan.de  meer frequent voorkomende 
delicten. 
Publikatievorm: Artikelen, notities, 
WODC-rapport. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 

54 
Evaluatie Versneld Regime 
dr J. Wemmers 

Doel: Per 1 januari 1996 is het bij 
wijze van experiment in acht 
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arrondissementen mogelijk om te 
procederen binnen het zgn. 
'Versneld regime'. Dit is een door 
een gemengde commissie 
(samengesteld uit leden van de 
balie en de zittende magistratuur) 
ontworpen modelprocedure voor 
kleine contradictoire handelszaken. 
Doelstelling van het versneld 
regime is korter procederen in 
civiele procedures. Het WODC is 
verzocht dit experiment te 
evalueren. Het evaluatie-onderzoek 
dient een beschrijving te geven van 
het verloop van het versneld regime 
en de ervaringen van de betrokke-
nen. Het onderzoek is derhalve 
gericht op de volgende vragen: Hoe 
snel worden zaken afgedaan binnen 
het versneld regime? Hoeveel en 
welke zaken worden aangemeld en 
afgedaan binnen het versneld 
regime? Wat zijn de ervaringen van 
de partijen en de professionals 
binnen het versneld regime en 
welke afwegingen hanteren 
hetrokken bij de keuze vow-
afdoening binnen het versneld 
regime? 
Opzet: Het onderzoek beperkt zich 
tot het eerste jaar van het 
experiment. De evaluatie berust 
deels op kwantitatieve gegevens en 
deels op kwalitatieve informatie. 
Aan de hand van gegevens 
afkomstig uit de rechtbank-
registratie zal een beschrijving 
warden gemaakt van het verloop 
van het experiment in de pilot 
arrondissementen. In aanvulling 
hierop zullen kwalitatieve gegevens 
worden verzameld over de 
ervaringen van partijen en de 
professionals met het versneld 
regime. 
Pubrikatievotm: WODC rapport. 
Einddatum: Een eerste interimrap-
port verschijnt in september, het 
eindrapport zal eind 1996 in 
conceptvorm verschijnen. 
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55 
Positie van vrouwen in de 
asielprocedure 
dm. J. van Wetten en mr. N. 
Dijkhoff 

Dock Vrouwen die asiel zoeken 
blijken regelmatig slachtoffer te zijn 
van seksueel geweld in etnische of 
polifieke conflict& en van (de 
gevolgen van) vrouwonderdruk-
kende sociale gewoonten in het 
land van herkomst. Veelal hebben 
zij te vrezen voor vervolging omdat 
zij zich hebben vertet tegen deze 
vrouwonderdrukkende gewoonten 
of omdat zij ondersteunende 
activiteiten hebben verricht die door 
autoriteiten in het land van 
herkomst als politiek vertet wordt 
uitgelegd. In eerder onderzoek werd 
op basis van analyse van 
jurisprudentie aangetoond dat de 
relevantie van specifieke vlucht-
motieven van vrouwen onvoldoende 
wordt her- en erkend en 
aannemelijk gemaakt dat vrouwen 
daardoor minder kans hebben op 
een vluchtelingenstatus dan 
mannen. Op basis van gegevens uit 
het databestand dat is aangelegd in 
het kader van eerder door het 
WODC verricht onderzoek, blijkt dat 
vrouwen feitelijk een grotere kans 
hebben op een verblijfsstatus dan 
mannen. Doel van onderhavig 
onderzoek is het vinden van 
verklaringen voor dit verschil. 
Opzet Het onderzoek bestaat uit 
drie fasen. De eerste fase bestaat 
uit een secundaire analyse van 
heschikbaar gegevensmateriaal. Het 
materiaal bevat onder andere 
gegevens over demografische 
achtergronden en vluchtmotieven 
van asielzoekers en over beslissin-
gen die zijn genomen inzake de 
asielverzoeken. Doel van de 
secundaire analyse is een beeld te 
schetsen van vrouwelijke 
asielzoekers, na te gaan welke 
specifieke vluchtmotieven zij 
noemen en in hoeverre er 
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verbanden bestaan tussen 
demografische achtergronden, 
vluchtmotieven en uiteindelijke 
beslissingen naar aanleiding van 
asielverzoeken. In de tweede fase 
van het onderzoek worden 
interviews gehouden met contact-
en beslisambtenaren van de 
Immigratie en Naturalisatiedienst 
OND). Doel van de interviews is het 
vergaren van informatie over de 
wijze van 'horen' en beslissen. 
Tevens zijn de interviews erop 
gericht basisingredienten te 
verkrijgen voor het formuleren van 
hypothesen (verklaringen voor het 
kansverschil). De derde fase van 
het onderzoek zal bestaan uit een 
toetsing van de hypothesen door 
aan beslisambtenaren te vragen 
aan de hand van casus een 
beslissing te nemen (een 
beschikking met toelichting te 
schrijven). Elke casus kent twee 
varianten. Beide varianten zijn 
vrijwel identiek aan elkaar 
behoudens een variabele. Eventuele 
verschillen in beslissingen en de 
toelichting hierop, kunnen inzicht 
verschaffen in de invloed van 
bepaalde variabelen. 
Publikatievorm: Rapport. 
Einddatum: Februari 1997. 

Afdeling Extern Wetenschap-
pelijke Betrekkingen 

Afgesloten onderzoek 

56 
Projecten in het kader van 
Aanhouden en Uitreiken en 
Handleiding 
P Albers en W.A.J. Gooren 

Tilburg, lnstituut voor arbeids-
vraagstukken, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

58 
Onderzoek formeel buiten-
landse vennootschappen in 
Nederland 
H. Beer/age 

Den Haag, ministerie van Justitie, 
CDWO, 1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
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57 
Beslaglegging op loon of 
uitkering; evaluatie van de 
beslagvrije voet 
M.LJ.M Beekmans, IV.ET Nieboer 
en C. van der Werf 

Leiden, Research voor beleid, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

59 
Criminaliteit en de detailhan-
del; resultaten van een 
enquete onder detaillisten, 
1995 
P Boekhoom en K Loef 

Den Haag, ministerie van Justitie 
(Dienst PAR), 1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

60 
Leugendetectie in Nederland 
• A.J.W. Boelhouwer en prof. dr. 
H. Merckelbach 

Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der sociale 
wetenschappen, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

61 
Psychological reactions of 
victims of crime; the influence 
of pre-crime, crime, and 
post-crime factors 
A.J.M. Denkers 

Amsterdam, Vrije Universiteit, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 89 
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62 
Macn3-economische 
betekenis van handel en 
gebruik van verdovende 
middelen 
.1.1. van Dijk P/C Marks, GA 
0/ten en A.CP Verster 

Rotterdam, Nederlands Economisch 
Instituut, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 

geweest 

63 
Diagnostiek tussen jeugd-
strafrecht en hulpverlening 
Th.A.H. Dorele(jers 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 105 

64 
Heling van gestolen auto's; 
onderzoek under daders van 
autodieftal 
A. Elzinga en R de Wt 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 

1996 
Niel eerder in IV opgenomen 

geweest 

65 
Migratiemotieven, migratie-
netwerken en partnerkeuze 
van Turken en Marokkanen in 

Nederland 
I. Esveldt, Kulu-Glosgow e.a. 

Den Haag, NiDI 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 98 

66 
Organisationsanalyse de 
deutschen Straflustiz 
T Fees 

Baden WOrlenberg, Fachhochschule 

Villingen Schwenningen. oktober 

1995 
Zie1V7, 1995, nr. 90 

67 
Semen sterker? Evaluatie van 
de Experimentele Samenwer-
kingsverbanden Rechts-
handhaving Soniale Zekerheld 
R.0 van Geuns en B. van Waveren 

Amsterdam, Regioplan, 1995 
Niet corder in JV opgenomen 

geweest 

68 
Pardonhere reclassering en 
overheid in Nederland sinds 
1823 
mr drs. J.P. Heinrich 

Arnhem, Gouda Quint, 1996 

Zie JV7, 1996, nr. 93 

69 
Financiele integriteit; 
nonnafwijkend gedrag en 
(zelereguledng binnen het 
financiele stelsel 
A.B. Hoogenboom, V Mu/ e.a 
(red.) 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie .1V7, 1995, nr. 94 

70 
Verdachten verboren; 
ervaringen met televerhoor in 
kaart gebracht 
prof dr I Hoogstraten en R. Tier 

Amsterdam, Universiteit van 
Amsterdam, Vakgroep psychologi-

sche methoden, 1995 
Zie JV7, 1995, nn 112 

71 
Op zoek naar een volgens 
betrokken panijen aanvaard-
bare reprovergoeding; een 
inventariserend en orienterend 
onderzoek 
drs. P Hopstaken, drs. A. Paape 
ca. 

Amsterdam. Stichting voor 

economisch ondermek der 
Universiteit van Amsterdam, 1995 

Zie JO, 1995, nr. 103 
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72 
Faillissementen en selectief 
ontslag; een onderzoek naar 
'oneigenlijk gebruik' van de 
Faillissementswet 
di R. Knegt, mr drs. R.M. Beltzer 
en di EC. Mudde 

Amsterdam, Hugo Sinzheimer 
Instituut 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

73 
Waar een wil is is een weg; 
een onderzoek naar de 
behoefte aan en de verstrek-
king van politionele en 
justitidle informatie voor 
buiten de strafrechtspleging 
gelegen doelen 
R.W. van Kralingen en J.EJ. Prins 

Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, Schoordijk instituut, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

74 
De betekenis van gerechte-
lijke mededelingen in het 
strafproces; een verkenning 
van de betekeningsregelingen 
in Nederland, Duitsland en 
Frankrijk en Belgid 
mr H.M.E Lameris-Tebbenhof 
Rijnenberg 

Utrecht, Universiteit Utrecht, 
Vakgroep strafrecht, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 99 

75 
Levensverwachting en 
pensioen; geslacht afhanke-
lijke of sexe-neutrale 
actuaridle factoren? 
prof dr. E Lutjens 

Amsterdam/Utrecht Derks, Star 
Busman, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 101 

76 
Criminaliteit en de bouw- en 
vastgoedsector 
di F. Meijer 

Delft, TU Delft/Onderzoeksinstituut 
OTB, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 102 

77 
Het telehoren van verdachten 
en getuigen; een rechts-
vergelijkende beschrijving van 
de toepassing van telecom-
municatie in het strafproces 
prof mr G.P.M.F. Mols 

Maastricht, Metro, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 104 

78 
Woninginbraak; omvang, 
achtergronden en mogelijkhe-
den voor preventie 
P Mutsaers 

Den Haag, ministerie van Justitie 
(Dienst PAR), 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

79 
In het licht van de Wet 
Persoonsregistratie: zon, 
maan of ster? Verslag van een 
sociaal-wetenschappelijke 
evaluatie van de WPR 
prof di Prins 

Tilburg, Schoordijk Instituut, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 108 

80 
De betrouwbaarheid van de 
sorteerproef 
drs. G.A.A. Schoon 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep strafrechtelijke vakken, 

afdeling criminalistiek, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 109 
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81 
Onderhandelen in strafzaken; 
enkele Europese vormen van 
versnelde afdoenIng van 
strafzaken m.b.v. onderhande-
lingen 
dr EF Stamhuis en dr. AD. den 
Ha flog 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Vakgroep straf- en 
strafprocesrecht, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 110 

82 
Bljzondere opsporings-
methoden; de normering van 
bljzondere opsporings-
methoden in buitenlandse 
rechtsstelsels 
PAP. Tak se. 

Den Haag, Sector Onderzoek & 
Analyse, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 117 

83 
Onderzoek naar de 
organlsatlestructuren van de 
legale en illegale dlerenhandel 
drs. CM. Vinke 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep strafrechteNke vakken, 
1995 
Zie JV2, 1995, nr. 114 

84 
De politleverkeerstaak na de 
reorganisatle; verslag van een 
inventariserend onderzoek 
drs. J.A.M.M Vissers en drs MA 
Zenstra 

Veenendaal, Traffic Test, 1995 
Niet eerder in Al opgenomen 
geweest 

85 
Softdrugs In Nederland; 
consumptie en handel 

Amsterdam, Steinmetz, van Dijk 
Van Soomeren en Partners, 
Steinmetz advies & opleiding, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 121 

88 
Monitoring beleidsinstrumen-
tele wetgevIng; het 
ontwlkIcelingsprograrnma 

Amsterdam/Hilversum, Veldkamp/ 
Intomart, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

87 
Kwalltelt van communautalre 
regelgevIng 

Den Haag, TMC Asser Instituut, 
1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

88 
Kosten van HALT 

Den Haag, 100, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

89 
De krasloterij In Nederland; 
deelname, deelnemers, 
rislco's en handhaving 

Den Haag, Bakkenist/Instituut voor 
Verslavingsonderzoek (sector 
onderzoek en analyse), 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 100 

90 
De strijd tegen het witwassen 
van geld en fraudemelding In 
Europa; wetgeving en 
gedragscodes voor de vilje 
beroe pen 

Den Haag, T.M.C. Asser lnstituut, 
1995 
Zie JV7, 1995, nr. 96 

91 
In beeld gebracht; gebrulk, 
beeld en effecten van de 
cursus Slachtoffer In Beeld als 
taakstrat your minderjadgen 

Drachten, Bureau Duipmans, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
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92 
Onderzoek naar de kosten en 
baten van de bestrijding van 
EG-fraude 

Tilburg, EIT/Schoordijk Instituut, 
1995 
Zie JV7, 1995, nr. 116 

93 
Ontwikkelingsrichting 
Gerechtelijk Laboratorium 

Utrecht, Verwey-Jonker Instituut 
1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

Lopend onderzoek 

94 
Gebruik van delictscenario's 
in de behandeling van 

• seksuele delinquenten 
drs. D.J. van Beek 	- 

Supervisie: dr. F. Derks. 
Doe Het onderzoek moet de 
bruikbaarheid van scenario's 
bepalen. Een en ander moet leiden 
tot een gevalideerde en overdraag-
bare procedure om het delict-
scenario toe te passen. 
Opzet Ontwikkeling van een 
draaiboek voor het opstellen van 
delictscenario's die bruikbaar zijn 
bij het diagnostiseren, behandelen 
en motiveren van seksuele 
delinquenten. 
Einddatum: Juli 1997. 

95 
Beleidsintensivering Verkeers-
handhaving 
drs. A.B. Brand 

Supervisor: drs. A.J. Rooijers. 
Instelling Verkeerskundig 
Studiecentrum. 
Doe.  De operatie beleids-
intensivering heeft ten doel, naast 
het genereren van financiele 
middelen, primair de naleving van 
de wettelijke maximum snelheden 
en de roodlichtdiscipline te 

• verhogen en in samenhang  

daarmee de verkeersveiligheid te 
bevorderen. 
Opzet Secundaire data-analyse. 
Einddatum: Oktober 1996. 
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96 
Evaluatie Verkeersleidraad 
drs. A.B. Brand 

Supervisor prof. J.A. Rothengatter 
en drs. A.J. Rooijers. 
Instelling Verkeerskundig 
Studiecentrum VSC. 
Doet Een evaluatie van de door de 
procureurs-generaal vastgestelde 
verkeersleidraad. Het gaat om de 
effectiviteit van het instrumenta-
rium. De vraag is of een betere 
structuur van de verkeershandha-
ving ook leidt tot een betere 
verkeershandhaving en vervolgens 
tot een beter verkeersgedrag. 
Daarnaast moet een uniforme wijze 
ontwikkeld warden van registratie 
en rapportage van de uitvoering 
van de verkeersprojecten. 
Opzet Proces- en effectevaluatie. 
Einddatum: Oktober 1996. 

97 
Aanbevelingen van de Raad 
van Europa over de positie van 
slachtoffers van delicten in het 
strafrecht 
mr drs. ME!. Brienen en mr. E.H. 

• Hoegen 
Supervisor prof. dr. M. Groenhuij-
sen. 
Instelling. Schoordijk Instituut. 
Doe!: Op 28 juni 1985 heeft het 
comite van ministers van de Raad 
van Europa een aanbeveling 
aangenomen met betrekking tot de 
positie van het slachtoffer in het 
kader van het strafrecht en het 
strafprocesrecht Dit promotie-
onderzoek is gericht op de vraag 
naar de relatie tussen de 
weergegeven aanbevelingen door 
de Raad van Europa enerzijds en de 
praktijk van de strafrechts-
hervorming door de lidstaten 
anderzijds. 
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Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1998. 

98 
OrganIsatle en eftectivIteit van 
het nletnve besturingsmodel 
Rechtshulp 
A. &rider 

Supervisor prof. dr. F.L. Leeuw. 
Instelling Rijksuniversiteit Utrecht. 
Doet De nieuwe wet op de 
Rechtsbijstand (1 januari 1994) 
heeft een aantal belangrijke 
veranderingen 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 netwerk-
onderzoek. 
Einddaturu. Oktober 1996. 

99 
Klanttevredenheidsonderzoek 
PAR 
dr. JWA. van Dijk 

tastefling Van de Bunt organisatie 
adviseurs (Amsterdam). 
Doet Komen tot een instrument 
waarmee periodiek kan worden 
gemeten hoe de clientele van de 
Raden voor de Kinderbescherming, 
Reclasserings-, Gezinsvoogdij-
instellingen en het LBIO de door 
hen geboden dienstverlening 
waardeert. Deze informatie moet 
feedback kunnen geven aan deze 
veldorganisaties en dient het 
ministerie van Justitie management-
informatie te verstrekken. 
Methode: Literatuuronderzoek. 
interview. 
Enddatum: 1996. 

100 
Belevingen van taakstraffen 
door jongeren 
drs. M.L. Eggermont 

tastefling Onderzoeksburo 
Perspektief (Den Bosch). 
Doet Inhoudeffike evaluatie van 
straiten en straftrajecten voor 
jongeren vanuit pedagogisch 
perspectiet In kaart brengen van 
factoren die in de ogen van 
jongeren een rol spelen bij het 
opnieuw plegen van delicten. In 
kaart brengen van factoren die 
jongeren kunnen helpen bij het niet 
meer plegen van delicten. Het doen 
van concrete aanbevelingen aan 
beleid en praktijk rond jeugd-
straffen met betrekking tot 
preventie. 
Methode: Obseivatie-onderzoek 
interviews. 
Einddatum: 1997. 

101 
Onderwek Incassoprocedure 
TE Aft. Freudenthal 

Supewisie: prof. mr. P.A.M. 
Meijknegt en ml. F. Bruinsma. 
Doe'. Het analyseren van de 
juridische en praktische mogelijkhe-
den die schuldeisers in Nederland 
hebben om terzake van een 
incassovordering een executoriale 
titel te verkrijgen en cm deze titel te 
realiseren. Met het resultaat van 
deze analyse sullen voorstellen 
worden ontwikkeld ter verbetering 
van de huidige situatie. 
Opzet Het empirisch onderzoek 
naar incassoprocedures heeft 
betrekking op de volgende twee 
categorieen: de gerechtelijke 
procedures (met een eigen wettelijk 
geregelde procedure bij het 
kantongerecht of de rechtbank) en 
de buitengerechtelijke praktfiken 
(waarvoor de wet geen regelingen 
omvat). Het onderzoek is zowel 
kwantitatief als kwalitatief van aard. 
Tevens vindt er rechtsvergelijkend 
onderzoek pleats door analyse van 
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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') terwijI Frankrijk 
een wettelijk incasso-kort-geding 
kent. 
Einddatum: Oktober 1996. 

102 
Doorberekening Handhavings-
kosten 
drs. El Fnriking 

Instelling RAND (Delft). 
Doet Inventarisatie op hoofdlijnen 
van buitenlandse regelingen waarin 
doorberekening van handhavings-
kosten plaatsvindt of waar expliciet 
ervoor gekozen is om dat niet te 
doen. Het op deze wijze verzamelde 
materiaal zal gebruikt worden om 
een rapport waarin aanbevelingen 
worden gedaan over het al dan niet 
doorberekenen te staven. 
Methode: Dossieronderzoek. 
Einddatum: 1996. 

103 
Het overlegmodel in de 
asielprocedure in opvangcen-
tra en in het AC-Schiphol 
prof mr CA. Groenendijk en dr 
LE de Groot-van Leeuwen 

Instelling Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Instituut voor rechtsge- 
leerdheid. 
Doet Het doel is te komen tot een 
optimaal werkend AC- en 
0C-model, waarin negatieve 
effecten van de samenwerking 
tussen de rechtshulp en de IND 
zoveel mogelijk uitgesloten worden. 
Methoden: Dossieronderzoek, 
interviews, observatie. 
Einddatum: 1996. 

104 
Doorlichting 0.M.-richtlijnen 
prof dr M. Heiwijer 

Instelling Rijksuniversiteit 
Groningen, Vakgroep bestuursrecht 
en bestuurskunde. 
Doet lnzicht verschaffen in factoren 
die de*effectiviteit van richtlijnen 
bepalen. Aanbevelingen om in de 
toekomst de effectiviteit van 
richtlijnen te vergroten. 
Methode: Interview, desk research. 
Einddatum: 1996. 

105 
Horeca en criminaliteit 
dr A.B. Hoogenboom 

Instelling Erasmus Centrum voor 
Politiestudies. 
Doet Het verkrijgen van inzicht in 
aard en omvang (georganiseerde) 
misdaad in relatie tot horeca 
(criminologische analyse). Het 
opdoen van ervaring met 
fenomeenonderzoeken (proces-
analyse). De ontwikkeling van 
handhavingsmodellen (beleids-
analyse). Het verkrijgen van inzicht 
in de (on)mogelijkheden van 
fenomeenonderzoeken voor 
tactische doeleinden. Het 
onderzoek vindt plaats in de regio's 
Friesland, Amsterdam, Gelderland-
midden. 
Methoden: Dossieronderzoek, 
interviews. 
Einddatum: 1996. 

106 
Herziening gerechtelijk 
vooronderzoek 
mr R.C. Honig 

Instelling Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
Doet. Onderzoek naar de praktijk 
van het GVO met het oog op het 
wetsvoorstel Herziening GVO. 
Methode: Dossieronderzoek, 
observatie-onderzoek, interview. 
Einddatum: Januari 1997. 
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107 
Ongepubliceerde medische 
tuchtrechtspraak 
prof dr J.H. Hubben 

Instelling Katholieke universiteit 
Nijmegen. 
Dock Orndat minder dan 10% van 
de beslissingen van medische 
tuchtcolleges wordt gepubliceerd, 
vinden slechts betrekkelijk weinig 
beslissingen ten aanzien van 
klachten over de beroeps-
uitoefening hun weg near de 
beroepsbeoefenaren. Indien 
beslissingen echter onbekend 
blijven en daarmee niet toegankelijk 
zijn, kunnen zij ook nauwelijks een 
rol vervullen bij de normering van 
het professioneel handelen in de 
gezondheidszorg. Aan die 
normering is echter wel behoefte. 
Opzet Dossieronderzoek, aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievomr. Reeds verschenen 
de volgende deelrapporten: ml. 
M.E.F. Heineman en prof. dr. J.H. 
Hubben, De anesthesioloog in de 
medische tuchtrechtspaak 
1975 - 1992, Nijmegen, Katholieke 
Universfteit Nijmegen, 1993; mr. 
M.E.F. Heineman en prof. dr. J.H. 
Hubben, De gynaecoloog in de 
medische tuchtrechtspraak 
7980- 1992, Nijmegen, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 1994; mr. 
M.E.F. Heineman en prof. dr. J.H. 
Hubben, De huisarts in de medische 
tuchtrechtspraak 1982-1993, 
Nijmegen, Katholieke Untversiteit 
Nijmegen, 1995. 

108 
Bumtbemiddeling; experiment 
Rotterdam en Zwolle 
dr W de Jong 

Instelling Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Vakgroep sociale en 
economische wetenschappen. 
Doer Degenen die praktisch 
uitvoerend werken, fijdens het 
proces theoretisch ondersteunen en 

een kritische spiegel voorhouden. 
Procesanalyse van de factoren die 
van belang zijn bij het totstand-
komen en het functioneren van 
buurtraden. Effectevaluatie. 
Methode: Interviews, ovedg 
(experiment). 
Enddatunr. 1996. 

109 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectiet 
drs. P.PH.M. Klerks 

Supervisoren prof. dr. CJ.C.F. Fijnaut 
en protdr. AR Schmid. 
Instelling Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
Doer. Leveren van een bijdrage aan 
het vermogen van beleidmakers am 
de effecten van bepaalde 
maatregelen op het functioneren 
van criminele organisaties beter 
gefundeerd te kunnen inschatten. 
Opzet Vanuit een antropologisch-
sociologisch perspectief zal een 
aantal buitenlandse misdaad-
organisaties worden onderzocht, 
teneinde kenaierken 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 am de continulteit 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 warden weergegeven. 
Hierbij zal worden geprobeerd am 
onder meer processen van 
recrutering, interne cohesie en 
interne en externe conflicthantedng 
zichtbaar te maken. 
Biddatunr. 1996. 
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110 
Toekomstverkenningen voor 
het Nederlandse drugsbeleid 
di: M de Kort 

Instelling Stichting Toekomst-
scenario's Gezondheidszorg 
(Zoetermeer). 
Doet Inzicht verschaffen in de 
omvang van het druggebruik, het 
aantal drugsverslaafden, de door 
hen gepleegde criminaliteit en 
veroorzaakte overlast. lnzicht 
verschaffen in de effectiviteit van 
het zorgaanbod, de preventie-
activiteiten en maatregelen met 
betrekking tot bestrijding van de 
overlast en de drugsgerelateerde 
criminaliteit. Evalueren van het in 
Nederland gevoerde drugsbeleid. 
Het volgen en vergelijken van 
internationale ontwikkelingen, mede 
ten behoeve van een evenwichtige 
beeldvorming van het Nederlandse 
beleid. Het identificeren van 
omgevingsfactoren en autonome 
ontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op de drugs-
problematiek in de toekomst. Het 
opstellen van toekomst-
verkenningen. 
Methode: Scenariostudies. 
Einddatunr. 1997. 

111 
Evaluatie Beslissing Onder-
steunend Systeem (BOS) 
mr it H. Nieuwenhuis 

Instelling Berenschot Informatica. 
Doet Evaluatie van geautomatiseerd 
systeem ter ondersteuning van het 
O.M. bij gebruikmaking van 
strafvorderingsrichtlijnen. 
Methode: Vergelijkend onderzoek, 
dossieronderzoek, interviews. 
Einddatum: 1996. 

112 
Lex Mulder in uitvoering 
mr A. Onneweer 

Supervisie: prof. mr. M. Scheltema 
en prof. dr. M. Herwijer. 
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Doet Tot medio 1992 bestaan in 
Nederland drie verschillende 
systemen voor de handhaving van 
lichte verkeersovertredingen naast 
elkaar. In het onderzoek worden 
deze systemen met elkaar 
vergeleken met als doel generali-
seerbare uitspraken te kunnen 
doen over de effectiviteit van 
handhavingssystemen. Deelvragen 
van het onderzoek zijn gericht op 
de duidelijkheid die de burger heeft 
over het handhavingssysteem en de 
geloofwaardigheid van dat systeem 
in zijn ogen. Het perspectief van de 
burger op een systeem van 
handhaving staat dus centraal. 
Opzet Het onderzoek concentreert 
zich op bestudering van de 
handhaving van de parkeerorde in 
gemeenten. Het bestaat uit een 
voor- en navergelijking in twee 
gemeenten; een gemeente die van 
het strafrechtelijke systeem 
overgaat op het handhavings-
systeem van de wet Mulder en een 
gemeente die overgaat op 
gefiscaliseerde afdoening van 
overtredingen. Achtereenvolgens 
bestaat het onderzoek uit een 
literatuurstudie, case-study bij 
geselecteerde gemeenten en 
enquete-onderzoek onder 
automobilisten. 
Einddatum: Eind 1996. 

113 
Informatietechnologie en 
recht 
ing. EW. Oskamp 

Supervisie: prof. H. Franken. 
Doet Het onderzoek heeft ten doel 
de wijze van totstandkoming van 
straftoemetingsbeslissingen en de 
daarbij gebruikte factoren zichtbaar 
te maken alsmede inzicht te 
verschaffen in de bestaande en 
gewenste informatieverhoudingen 
(met betrekking tot straftoemeting) 
tussen rechters onderling alsmede 
tussen rechters, het O.M. en de 
advocatuur. De staatsrechtelijke 
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onafhankelijkheid van de rechter 

geldt als uitgangspunt. Het 
onderzoek heeft tevens als doel de 

ontwikkeling van een adequaat 
instrumentarium voor de uitwisse-
ling van bedoelde informatie vow: te 

bereiden. 
Einddatum: September 1997. 

114 
Politieel vuurwapengebruik 
gewogen en getoetst 
drs. is. Thnmers en mr M.  Ros 

Supervisie: prof dr. J. Naeye en prof. 

mr. T.M. Schalken. 

Insteffing Circon BV en VU 
Amsterdam. 

Does'. Kennis te verzamelen met 
betrekking tot: frequentie, 

omstandigheden en gevallen van 
vuurwapengebruik 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 aanbevelingen ter 
voorkoming van het politieel 
vuurwapengebruik en ter 
verbeteling van de regeling 

betreffende het politieel vuutwapen-
gebruik. 

Opzet Beschrijvend onderzoek op 
basis van inhoudsanalyse van de 

dossiers per schietgeval; bestude-
ring van wetgeving, literatuur en 
rechtspraak; kwalitatief en 
experimenteel onderzoek bestaande 

uit het laten beoordelen op 
schietwaardigheid van beschreven 
en gefilmde casuistiek door 
relevante professionals (executief 
politiepersoneel, polifiechefs, 

schietinstructeurs, rijk.srecherche, 
officieren van justitie, rechters en 

advocaten). Dit laatste gebeurt door 
middel van vragenlijstonderzoek en 
het houden van halfgestructureerde 

groepsintenziews, zodat niet alleen 
de oordelen en opvattingen over de 

voorgelegde vragen maar ook de 

wijze waarop de professionals tot 

hun oordeel komen, kan worden 
geanalyseerd en beschreven. 

Einddatum: Juni 1997. 
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115 
Yensling Corpus lulls Civilis 
Diverse onderzoekers 

Eindredactia prof mr. J.E. Spruit 
Supervisie: prof. mr. J. de Ruiter. 

Doe. 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 lugs 
civilis. Aan een vertaling van deze 

codificatie van Justinianus, waarop 
vele rechtsstelsels in de wereld 
berusten, wordt sedert enkele jaren 

door hoogleraren en andere 
wetenschappers in Nederland en 
Beigie gewerkt in samenwerking 
met zusterprojecten in de 
Duitstalige landen. 

Opzet De vertaling van de 
verschillende componenten zal, 

gezien de loNantitatieve omvang van 
het tekstmateriaal, door een team 
bestaande uit juristen en filologen 

geschieden. Beoogd wordt een 
simultaaneditie: de oarspronkefijke 

tekst met daarnaast de vertaling in 
het Nederlands. 

Einddatunr. September 1998. 

116 
Evaluatle Algemene Wet 
Bestuursrecht 

Insteffing Rijksuniversiteit 
Groningen, Vrije Universiteit 
Amsterdam samen met Rijksuniver-
siteit Utrecht, Rijksuniversiteit 

Leiden. 
noel: Door de regering is wel de 

verwachfing geuit dat buiten de 
bezwaarschriftenprocedure de 
lastenverzwaring voor het bestuur 

grosso modo zal worden gecom-
penseerd door de voordelen die de 
AWB ook vow het bestuur met zich 
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mee brengt. De evaluatie is een van 
de voorzieningen die zijn getroffen 
om te bezien of dit doel ook 
daadwerkelijk wordt bereikt. 
Opzet Dossieronderzoek. 
Einddatunr. Januari 1997. 

117 
Evaluatie Bestuursprocesrecht 

Instellingen: Rijksuniversiteit Utrecht 
en de Katholieke Universiteit 
Brabant. 
Doe, : 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 verbeterd. 
Opzet Literatuurstudie en 
interviews. 
Einddatum: Oktober 1996. 

118 
Evaluatie-onderzoek 
meldingsprocedure euthanasie 

Instelling Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Centraal Bureau voor 
de Statistiek. 
Doet. Evaluatie wettelijke 
meldingsprocedure die op 1 juni 
1994 in werking is getreden. De 
evaluatie beoogt tenminste vast te 
stellen of de huidige procedure aan 
haar doel beantwoordt, en waar zij 
dat niet doet aanknopingspunten te 
leveren voor verbetering. In de 
onderzoeksopzet is, evenals bij de 
Commissie Remmelink in 
1990/1991, een sterfgevallen-
onderzoek opgenomen. 
Methode: Dossieronderzoek 
interviews. 
Einddatum: Oktober 1996. 
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119 
Monitoring naleving van 
wetgeving 

Instelling I ntoma rt, Veldkamp. 
Doe,. Bij wijze van experiment 
worden de Bestrijdingsmiddelenwet, 
de Wet Individuele Huursubsidie en 
de Precusorenwet gemonitored. 
Methode: Enquete. 
Einddatum: 1997. 

120 
Toekomstverkenning zittende 
magistratuur 2000 

Instelling Universiteit Utrecht (prof. 
dr. A.W. Koers, Centrum voor beleid 
en management) en Katholieke 
Universiteit Nijmegen (dr. J.A.M. 
Vennix, Vakgroep methoden van 
onderzoek). 
Doel: Inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de rechtspraak. 
Methode: Procesbegeleiding. 
Einddatum: 1997. 



Universiteiten 	 34 

Unlversiteit van Amsterdam 
CrimlnologIsch Instituut Bonger 

Afgesloten onderzoek 

121 
GeweldscrIminaliteit In 
hIstorisch perspectief 
dr. KJ. Franke 

In: Alledaags en ongewoon geweld, 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 

1991, pp. 123-141 
Zie 1V7, 1995, nr. 123 

122 
Violent crime in the Nether-
lands; a hIstorIcal-soclological 
analysis 
di Hi Franke 

Crime law and social change, 1994 
Zie JV7, 1995, nr. 123 

123 
Dutch treat, formal control 
and illicit drug use in the 
Netherlands 
di D.J. Korf 

Amsterdam, Amsterdam Thesis 
'Publishers, 1995 (diss.) 
Zie JV7, 1995, nr. 125 

124 
Geweld en eerste hulp; een 
orlenterend onderzoek in een 
aantal Europese steden 
drs H. Kosec 

In: H. Franke (red.), Alledaags en 
ongewoon geweld, Groningen, 

Wolters-Noordhoff, 1991 
Zie 11./7, 1995, nr. 126 

125 
Geweld in Amsterdam; een 
analyse van medische 
gegevens 
drs H. Kosec 

Tijdschrift voor criminologie, 36e 
jrg., nr. 3, pp. 184-198 
Zie JV7, 1995, nr. 126 

Lopend onderzoek 

126 
Conflict en cooperage In de 
rechtszaal 
di ML Komter 

Doe?. lnzicht in het verband tussen 

gangbare ideeen over het gebruik 
van fysiek geweld, de institutionele 
taken van de betrokkenen bij 
geweldszaken in de rechtszaal, en 

de taal waarmee deze taken 
worden afgehandeld. 

Probleemstelling. Statistieken of 
onderzoeksgegevens over 
geweldsmisdrijven zijn niet alleen 
gebaseerd op de lwerkelijkheid; 

maar oak op de gangbare definities 
van fysiek geweld zoals die warden 
gebruikt door de wetgever, de 

rechtsprekende en uitvoerende 
instanties. Deze definities zullen 
een rol spelen bij de afhandeling 
van geweldszaken ter zitting. 

Daarnaast hebben de betrokkenen 
een aantal wettelijk omschreven 

taken te veryullen tijdens de zitting. 
Deze taken warden uitgevoerd door 
middel van teal. In interactie in de 

rechtszaal hebben de deelnemers, 
naast hun institulionele verpfichtin-

gen, te maken met een eigen 
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systeem van regels, zoals 
beurtwisselings-regels en 
preferentieregels. Dit betekent dat 
gebeurtenissen in de rechtszaal ten 
dele worden gevormd door de 
interactionele mogelijkheden van de 
deelnemers. Het onderzoek beoogt 
een antwoord te geven op de vraag 
op welke wijze gebeurtenissen in 
de rechtszaal zijn ingebed in hun 
ideologische, institutionele en 
interactionele context. De keuze van 
rechtszittingen als onderzoeks-
materiaal komt voort uit het idee 
dat ideologieen niet alleen tot uiting 
komen in de uitspraken van 
mensen, maar ook in hun 
activiteiten. Het zijn weer die 
activiteiten die bijdragen tot het 
instandhouden of veranderen van 
ideologieen. 
Opzet Literatuurstudie, dossier-
onderzoek, bestudering van 
bandopnames van zittingen over 
geweldsmisdrijven. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Artikelen. Reeds 
verschenen: Di/lemma's in the 
courtroom; a study of trials of violen 
crime in the Nether/ands, Hilsdale 
(New Jersey), Lawrence Erlbaum • 
Associates; Dilemma's in de 
rechtszaal, in: C.W. Mans e.a. (red.), 
Recht, rechtvaardigheid en 
doelmatigheid, Arnhem, Gouda 
Quint, pp. 151-169; Discriminatie en 
interactie; mach4 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 rechtszaar in: Recht der 
werkelijkheid, 12e jrg., nr. 2, pp. 
3-19; Accusations and defences in 
courtroom interaction, Discourse 
and society, SAGE, 5e jrg., nr. 2, pp. 
165-187; Onderhandelen in de 
rechtszaal over verklaringen voor 
geweldsmisdrijven, in: C. Bouw en B. 
Kruithof (red.), Culturen en 
identiteiten, Amsterdam, Amsterdam 
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university press, 1993; Moraal en 
dwang in de rechtszaal, in: 
Tijdschrift voor criminologie, 36e 
jrg., nr. 3, 1994, pp. 199-217; Moraal 
en dwang in de rechtszaal 
Tijdschrift voor criminologie, 36/34, 
pp. 199-217; The distribution of 
knowledge in courtroom interaction, 
in: P. ten Have en G. Psathas (red.), 
Situated order; studies in the social 
organisation of talk and embodied 
activities, Washington, University 
Press of America, 1995. 

127 
Drugsgerelateerde criminali-
teit in Europese steden 
dr D.J. Koff 

Doer lnzicht krijgen in de aard en 
omvang van drugsgerelateerde 
criminaliteit in Europese steden, in 	- 
relatie tot maatschappelijke 
reacties. 
Probleemstelling In het kader van 
de Europese samenwerking en 
uitwisseling op het terrein van 
onderzoek naar illegale drugs 
worden tot nu toe vooral 
epidemiologische en gezondheids-
gegevens verzameld en geanaly-
seerd. In grote Europese steden 
spelen bij drugs criminaliteit en 
overlast minstens zo'n belangrijke 
rol als gezondheid. We zien dit 
terug in maatschappelijke reacties 
in het kader van lokaal beleid. Tot 
nu toe is weinig bekend over de 
wijze waarop de in beleids- 
scenario's voorgestelde maatschap-
pelijke reacties daadwerkelijk vorm 
krijgen, noch over de sociale 
constructies die daarbij worden 
gebruikt. Ook bestaat weinig 
empirische kennis over de effecten 
van beleid ten aanzien van 
drugsgerelateerde criminaliteit en 
overlast. 
Opzet In een pilot study worden 
statistische en kwalitatieve 
gegevens verzameld en geanaly-
seerd van een tiental Europese 
steden. De resultaten daarvan 
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worden gepresenteerd en 

bediscussieerd tijdens een 
conferentie wear beleidmakers en 
onderzoekers uit deze steden 

vertegenwoordigd zijn. In vervolg 
hierop worth een model ontwikkeld 
voor een systematische verzameling 

en analyse van gegevens 
gedurende een aantal jaren 
alsmede een evaluatie van 

maatschappeffike reacties. 
Wezenlijk anderdeel hiervan is een 

regelmatige uitwisseling van kennis 
en ervaringen tussen de participe-
rende steden. 

Ehiddatutu. Pilot study: eind 1996. 
Gepland is een doorlopend project 
van ongeveer drie jaar. 
Publikatievotm: Rapporten en 

artikelen. 

128 
Strafbaarstelling van fyslek 
geweld 
prof dr. E Lissenberg 

Doe?. Inzicht krijgen in de vraag of 
de totstandkoming of serandering 
van strafbaarstellingen van fysiek 

geweld kan warden beschouwd als 
verheffingsproces. 
Probleemstelling Veel straf-

wetgeving lijkt vanzelfsprekend tot 
stand gekomen; deze vanzelfspre-
kendheid wordt in dit onderzoek 

geproblematiseerd in verband met 
strafbaarstellingen van fysiek 
geweld. De eerste fase van het 
criminaliseringsproces, de fase van 

de strafbaarstelling kan soms 
worden gezien als een morele 
kruistocht. Een van de opbrengsten 

van een dergelijke morele 
onderneming is dat de betrokkenen 
belangrijk(er) worden of blijven en 
aldus moreel kapitaal vergaren. Een 

machtsstrijd is dan gevoerd om 
duidelijk te maken wat de inhoud 

van moraal behoort te zijn en wie 
boven wie verheven is. Mede in 

verband met de effectiviteit van 
wetgeving is het van belang vast te 

stellen welke machtsmiddelen 

(economische, intellectuele of 
morele) de uitkomst van het proces 

bepalen. 
°set Bronnenstudies (notulen 
commissievergaderingen, adviezen 
Raad van State, Handelingen Eerste 

en Tweede Kamer); commentaren 
en adviezen in vaktijdschriften; 

literatuurstudie. 
Einddatum Doorlopend project. 

Publikatievorm: Artikelen of bock. 
Reeds gepubliceerd: Overspel de 
wetgever en politick, in: J.A. Nijboer 
(red.) Criminaliteit als politick 
probleem, Arnhem, Gouda Quint, 

1992; Het morele kapitaat Justinele 
verkenningen, 16e jrg., nr. 1, 1990. 

pp. 93-99; Vrouwen, mannen en 
moraal, Justitiele verkenningen, 19e 

jrg., 1993, pp. 103-119. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium voor strafrecht en 
strafrechtspleging Van Hamel 

Afgesloten onderzoek 

129 
In the name of the people; 
perpetratore of genocide in 
the reflection of their post war 
prosecution in West Germany; 
'the euthanasia' and 'AkVon 
Reinhard' trial cases 
dr D.W. de Mild! 

Den Haag, Martinus Nijhoff 
publishers, 1996 (diss. en 
handelseditie) 
Zie JV7, 1995, nr. 130 

Lopend onderzoek 

36 

130 
Pro-actief politie-optreden 
air M. Bosch 

Promotor prof. mr. SAM. Stolwijk. 
Doe?. In de praktijk van het 

strafvorderlijk politie-optreden doet 
zich een verschuiying yoor in de 

richting van het zogenaamde 
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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 worden 
wanneer sprake is van een 
verdenking van een gepleegd 
strafbaar feit. De te beantwoorden 
vraag is: Wat is de rechtsgrond voor 
pro-actieve opsporing en door 
welke rechtsbeginselen wordt zij 
gereguleerd/genormeerd? 
Einddatum: Eind 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

131 
Overmacht in het stelsel van 
strafuitsluitingsgronden 
mr drs. MM. Dolman 

Promotor prof. mr. S.A.M. Stolwijk. 
Doe,. Doel van het onderzoek is • 
een dogmatische plaatsbepaling 
van de strafuitsluitingsgrond 
overmacht. Daartoe zal in de eerste 
plaats de rechtspraak terzake 
worden onderzocht en een 
typologie van de casus worden 
opgesteld. Vervolgens zal worden 
onderzocht in hoeverre de 
zogenaamde subjectieve overmacht 
zich verhoudt tot de overige 
strafuitsluitingsgronden en 
anderzijds de objectieve overmacht 
tot de andere rechtvaardigings-
gronden. Centrale vraag is: is 
overmacht een eigen-aardige 
strafuitsluitingsgrond? 
Publikatievorm: Dissertatie. 

132 
Noords internationaal 
strafrecht 
mr drs. CF Mulder 

Promotor prof. mr. C.F. Miter. 
amt. Het promotie-onderzoek 
betreft een beschrijving en een 
analyse van het Noordse 
internationale strafrecht. De nadruk 
ligt daarbij op het internationale 
strafrecht van Denemarken, 
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Noorwegen en Usland. In het 
onderzoek komen zowel 
rechtsmachtproblemen als 
internationale rechtshulprelaties 
aan bod. Wat de internationale 
rechtshulp betreft komen zowel de 
relaties tussen de Noordse landen 
onderling als de relaties met derde 
staten aan de orde. Het onderzoek 
moet een antwoord trachten te 
vinden op de vragen hoe de 
regelingen van de betrokken landen 
er uit zien en of dergelijke 
regelingen ook voor niet Noordse 
staten een aantrekkelijk alternatief 
vormen. Het onderzoek is niet 
alleen beschrijvend en theoretisch 
van aard. Ook de praktijk van het 
Noordse internationale strafrecht 
wordt besproken. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
twee delen. In het eerste deel 
worden de wettelijke regelingen 
besproken. Het materiaal daarvoor 
bestaat uit literatuur een 
wetsteksten, parlementaire stukken, 
overheidsnota's en ander 
overheidsmateriaal. Het tweede deel 
bestaat uit een bespreking van het 
feitelijk functioneren van de 
regelingen. Het materiaal uit het 
eerste deel wordt daartoe 
aangevuld met materiaal dat 
verzameld is door middel van 
gesprekken met functionarissen die 
in de regelingen aangewezen zijn 
om deze uit te voeren, zoals de 
politie, het O.M. en het ministerie 
van Justitie. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

133 
Justiz- und N.S.-Verbrechen 
prof mr CF Rtrter 

Doe Het verschaffen van inzicht in 
het wezen en de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reacties op 
oorlogscriminaliteit en op van 
staatswege georganiseerde 
misdrijven (misdrijven tegen de 
menselijkheid). 
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Opzet Bronnenpublikatie; databank. 
Einddatum: 1998. 
Pub&attest Volledige, geannoteerde 
en van registers voorziene uitgave 
van de terzake van nationaal-
socialistische levensdelicten door 
de Westduitse rechter sinds 1945 
gewezen vonnissen. Tot op heden 
zijn de tot 1966 gewezen vonnissen 
verschenen (22 dln., elk ca. BOO p.). 
Uitgave in de Duitse taal. De 
vonnissen gewezen voor 1.1.1966 
zijn opgeslagen in een databank. 
De opslag van de na 1.1.1966 
gewezen vonnissen is in voorberei-
ding. 

134 
De verantwoordelijkheid van 
de strafrechter VOOf de 
tenuitvoerlegging 
nu: HiM. Smid-Verhage 

Promotor prof. mr. SAM. Stolwijk 
Duet. In artikel 553 van het 
Wetboek van Strafyordering wordt 
de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen opgedra-
gen aan het O.M. overeenkomstig 
door de minister van Justitie te 
stellen richtlijnen. In de praktijk 
draagt het O.M. de verantwoorde-
lijkheid you het oproepen en doen 
opnemen van tot wftheidsstraf 
veroordeelden. terwijI de verdeling 
van de gedetineerden over de 
penitentiaire inrichtingen en de 
verdere executie onder verantwoor-
delijkheid van het ministerie 
geschiedt. Een rechtedijk advies 
omtrent de tenuitvoerlegging bindt 
het O.M. en het ministetie van 
Justtie niet (1-IR 9 april 1974, NJ 
1974, 244). Binnen de door de wet 
gegeven voorschriften Fleet de 
rechter een grate 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 veronderstel- 

ling van de wetgever dat de 
zwaarte van de straf steeds gelijk 
zou zijn, ongeacht de plaats wear 
deze zou warden ten uitvoer 
gelegd, gaat daardoor thans niet 
meer op. Onder7ocht zal warden 
welke factoren, die niet voor 
iedereen gelijk zijn, de tenuitvoer-
legging beinvloeden en of ons 
wettelijk systeem de ruimte biedt 
aan de rechter die de straf heeft 
opgelegd, onder omstandigheden 
een heroverweging vragen. 
Einddaturn: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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135 
Medeplichtigheld; can 
onderzoek naar de adder-
grond en toepassing van art 
48 van het Wetboek van 
Straftecht 
mr WJ. Spek 

Promotor prof. mr. SAM. Stolwijk. 
Doet In de strafrechtelijke literatuur 
wordt er van uitgegaan dat de 
grens tussen medeplichtigheid als 
zelfstandige deelnemingsvorm en 
andere vormen van deelneming niet 
scherp is. Voor zover te traceren is 
zijn die grenzen oak in de loop van 
de tjd gaan verschuiven. Daarmee 
zou de reikwijdte van de mede-
plichtigheid inmiddels een geheel 
andere zijn dan de wetgever in 
oorsprong voor ogen had. Deze en 
andere veronderstellingen rand 
medeplichtigheid op hun 
werkelijkheidsgehalte toetst en, is 
doel van het onderzoek 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Dissertate. 

138 
Rechterlijke toetsIng van het 
vewolgingsbeleld 
mr PG. Mew& 

Promotor prat mr SAM. Stolwijk 
Doet In het onderzoek zal een 
beschrijving warden gegeven van 
het actuele vervolgingsbeleid op 
enkele beleidsterreinen. Bij de 
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analyse van het beleid zullen 
worden onderscheiden de 
strafrechtelijke en bestuurlijke 
aspecten aan de beslissing am aan 
een bepaalde gebeurtenis een 
strafrechtelijk vervolg (d.i. 
vervolging, transactie, voorwaarde-
lijk sepot) te geven. Het 
vervolgingsbeleid zal warden 
geplaatst in het geh eel van 
rechtshandhaving op de onder-
scheiden terreinen. Vanuit de optiek 
van rechtsbescherming van de 
burger zal de strafrechtelijke 
aanpak warden vergeleken met 
andere handhavingsmodaliteiten. 
Onderzocht zal warden in hoeverre 
op basis van het huidige proces-
recht de strafrechter in staat is tot 
een effectieve toetsing van het door 
het O.M. gevoerde beleid. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep criminologie 

Afgesloten onderzoek 

137 
Afdoening van strafzaken in 
Nederland sinds 1813; 
ontwikkelingen in wetgeving, 
beleid en praktijk 
prof mr S. Faber en dr. S. van 
Rutter 

Amsterdam, VU uitgeverij, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 137 

138 
Leren (en) werken als straf; 
evaluatie van het experiment 
de leerwericstraf 
mr. M. van der Steeg en dr E. 
Niemeijer 

Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Vakgroep criminologie, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 140 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
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Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie 

139 
Justitie en geestelijke 
gezondheidszorg 
drs. SJ. Steenstra 

Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Vakgroep criminologie, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 141 

Lopend onderzoek 

140 
Contrasten in regelnaleving 
door ondememingen 
mr. W. Huisman 

Promotor prof. dr. H.G. van de Bunt. 
Doet. Uit recent verricht empirisch 
onderzoek is onder meer naar 
voren gekomen dat tussen 
bedrijfstakken en organisaties in 
dezelfde bedrijfstak grate 
verschillen bestaan in de mate van 
regelnaleving. In de talrijke 
theoretische publikaties over het 
optreden van organisatiecriminaliteit 
is de aandacht echter vrijwel 
uitsluitend gericht geweest op de 
oorzaken van regelovertreding, 
waardoor de vragen naar 
verschillen in de recidivefrequentie 
en naar de achtergronden van 
regelconformisme 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 am 
beide verschijnselen, regel-
overtredingen en conformisme, in 
samenhang te bestuderen. Om deze 
reden zal de aandacht in dit 
onderzoek warden gevestigd op de 
beide uitersten van het continuum. 
Aan de ene kant de ondernemingen 
die de wettelijke regels notoir 
overtreden, aan de andere kant 
degenen die de wettelijke regels en 
vergunningsvoorwaarden naar letter 
en strekking volgen. De hoofdvraag 
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van het onderzoek luidt: Hoe kan 

de variatie in de naleving van 
wettelijke regels door ondernemin-
gen warden verklaard? Deze 

hoofdvraag wordt geconcretiseerd 
in de volgende onderzoeksvragen: 
Wat is de spreiding naar de aard en 
de frequentie van de (geconsta-

teerde) regeloverttedingen op het 
terrein van de milieuwetgeving 
-binnen de twee in dit onderzoek 
betrokken bedrijfstakken? In 

hoeverre is de geconstateerde 
spreiding in milieuovertredingen 
ook op andere terreinen van 
regelgeving van toepassing? Zijn de 

verschillen in regelconformisme aan 
verschillen in beddifskenmedien toe 

te schrijven? 
Opiet. In de eerste pleats zal 
gekeken warden wat de aard en de 
spreiding is van de regel-
overtredingen op het terrein van de 
milieuwetgeving door bedrijven 

binnen twee bedrijfstakken. Daartoe 
zal de regelnaleving op milieuterrein 

voor alle beck -liven binnen de twee 

gekozen bedrijfstakken geanaly-
seerd worden met behulp van de 
resultaten van bedrijfstakgewijze 
controle door de Inspectie 

Milieuhygifine. Op basis van deze 
analyse zal een indeling gemaakt 
warden 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 
milieuovettredingen ook op andere 

terreinen van regelgeving van 
toepassing is. Tenslotte zal door 
dossier-studie, participerend 
observatie-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 wfize van 
besluitvorming (open-gesloten), de 

organisatiestructuur Onterne 
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controle), de organisatiecultuur 

(normen en waarden en moreel-
bewustzij1), de bedrijfsinterne 

milieuzorg en de financieel-
economische situatie van de 
ondernemingen warden betrokken. 

Einddatum: Juli 1998. 

Pubtikafievorm: Dissertatie, artikelen. 

141 
Informatie-uihvIsseling tussen 
CID en overIge polltiemensen 
In het rechercheproces 
drs. P.M.A Meesters 

Promotoren: prof. dr. H.G. van de 

Bunt en prof. mr. H.W.K. Kaspersen. 

Doet Doel van het onderzoek is om 
een inzicht te geven in het 

informatieproces 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 en wat is de 
opbrengst (meerwaarde)? Hoe 

wordt dit proces gecontroleerd en 
gestuurd? Ten aartzien van eerste 
twee vragen wordt met name de 
relatie tussen de CID en de overige 
politiemensen bestudeerd. Deze 

overige politiemensen zijn dan de 
agenten van de basispolifiezorg als 

oak de rechercheurs binnen RBT's 
en afdelingen zware georganiseerde 

criminaliteit Er zal worden gekeken 
naar wat de zij vragen en krijgen 

van de CID. Hoe het produkt van 
het CID-wed< door hen wordt 
beoordeeld en omgekeerd hoe de 

CID-ers vinden dat zij met hun 
produkt omgaan. Ten aanzien van 
de laatste vraag zal er naast 
aandacht voor de directe 

lijnyerantwoordelijke ook aandacht 
zijn voor de CID-Officier van 
Justitie. Bij de bestudering van het 

informatieproces zal tevens 
aandacht worden geschonken aan 

de rol die de informatietechnologie 
speelt binnen dit proces. Dit 

vanwege de verwachtingen 
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(communicatie, analyse, doelmatig-
heid en doeltreffendheid) die er zijn 
ten aanzien van de informatietech-
nologie. Overigens geeft het 
automatiseren van politieregisters 
ongekende mogelijkheden voor het 
opslaan en het koppelen van 
bestanden. Vandaar dat er 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-veld'-subject. 
Dit zal worden vergeleken met de 
daarvoor bestaande juridische 
kaders. 
Probleemstelling Hoe verloopt de 
informatie-uitwisseling tussen de 
CID en de overige politiemensen in 
een politieregio, hoe en wanneer 
wordt de CID-informatie gebruikt 
door deze, welke bijdrage levert dit 
aan het rechercheproces en hoe is 
dit proces, het gebruik en de 
bijdrage meer theoretisch te 
verklaren? 
Opzet Bij een drietal Criminele 
lnlichtingen Diensten in Nederland 
zal door middel van een case-study 
een beschrijving van de informatie-
stromen worden gegeven. De 
informatiestroom wordt in kaart 
gebracht door middel van 
interviews met CID-ers en chefs 
binnen de basispolitiezorg en 
tactische rechercheurs binnen 
grotere teams, zoals bij voorbeeld 
een RBT, en afdelingen zware 
georganiseerde criminaliteit. Verder 
zal de inhoud van de binnen de 
CID aanwezige registraties 
betreffende subjecten in kaart 
worden gebracht. Tevens zal een 
aantal rechercheonderzoeken nader 
worden bekeken en worden 
beschreven om zo de inzet van 
criminele inlichtingen inzichtelijk te 
maken. Daarnaast zullen er 
interviews worden gehouden met 
officieren van justitie CID. Tot slot 
wordt er naar gestreefd een 
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landelijk survey te houden bij de 
CID-en. 
Einddaturrr. 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie, artikelen. 

142 
De toepassing en functie van 
gratie 
mr J.M.C. Vos 

Promotor prof. dr. H.G. van de Bunt 
in samenwerking met dr S. van 
Ruller. 
Doer Jaarlijks worden gemiddeld 
5500 gratierequesten ingediend. 
Gewoonlijk wordt daarvan 20% tot 
30% ingewilligd. Door gratieverle-
ning wordt door de uitvoerende 
macht getornd aan definitieve 
rechterlijke beslissingen. Het is een 
soon 'naberechting' zonder 
openbaarheid en zonder een 
rechtspositie van de gratie-
verzoeker. Doordat de gratie-
verzoeker geen recht op gratie kan 
laten gelden, gaat er in gratieverle-
ning onvermijdelijk een element van 
gunstbetoon schuil. Hoewel de 
gratiepraktijk daardoor enigszins op 
gespannen voet verkeert met 
moderne rechtsopvattingen, wordt 
er nauwelijks getwijfeld aan de 
wenselijkheid van het gratie-
instituut. Het onderzoek is er in de 
eerste plaats op gericht de tot nu 
toe voor buitenstaanders 
onbekende gratiepraktijk in kaart te 
brengen. Er wordt geprobeerd 
antwoord te krijgen op de volgende 
vragen: wat houden de gratiever-
zoeken in, welke redenen worden 
daarin aangevoerd, hoe verloopt de 
adviesprocedure en op welke 
gronden worden verzoeken al dan 
niet ingewilligd? Aan de hand van 
de verzamelde gegevens wordt 
nagegaan welke functies gratie 
vervult voor de strafrechtspleging. 
Ook wordt de werking van de 
hedendaagse Nederlandse 
gratiepraktijk vergeleken met 
andere middelen waarmee 
strafvonnissen worden gematigd of 
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tenietgedaan (VI, revisie) en met de 
gratiepraktijk in enige andere 
Westeuropese landen. 
Opzet Bestudering van grebe-
dossiers van de afgelopen jaren. 
Daarin bevinden zich de gratiever-
zoeken, de adviezen van politie. 

officier van justihe en rechter, de 
commentaren daarop van de 
minister en de gemotiveerde 
beslissingen. Aanvullend archief-
onderzoek; interviews; literatuurstu-

die. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie, artikelen. 

143 
Misdeed- en daderanalyse in 
Nijmegen 
dra J.J. van Wijngaarden 

Promotoren: prof. dr. H.G. van de 

Bunt (VU) en prof. dr. G.J.N. 
Bruinsma (U1). 
Doet Het geven van een beschrij-
ving en analyse van de stedelijke 
spreiding van de criminafiteit in een 

middelgrote Nederlandse stad ft.c. 
Nijmegen). Het verkrijgen van 
inzicht in dadergedrag met 

betrekking tot het al dan niet 
maken van keuzes in de voorberei-
ding en uitvoering van het misdrijf 
on de invloed van politieel beleid op 

deze keuzes. 
Probleemstelling Wat is de aard en 
de amvang 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 on demografische 
omgevingskenmerken? Wat 

beweegt daders ft.c. straatrovers, 
roofovervallers) bij het kiezen van 
de pleats van het misdrijf? Hoe 

wordt de strategie voor politieel 
beleid van de Nijmeegse politie 

bepaald en welke invloed heeft dit 
beleid op het gedrag van daders? 

Onderzoekmethoden: Literatuurstu-
die, analyse van gegevens-

bestanden van de pohtie; analyse 

van gegevensbestanden van de 
gemeente met betrekking tot 
'omgevingskenmerken'; archief-

onderzoek van politiedossiers en 
daderinterviews. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgmep strafrechts-
wetenschappen 

Afgesloten ondenoek 

Lopend onderzoek 

42 

144 
Schengen Investigated; a 
comparative interpretation of 
the Schengen provisions on 
International police coopera-
tion in the light of the 
European Convention on 
Human Rights 
mr. CM. Joubert en J.A.C. Bevers 

Den Haag, London, Boston, Kluwer 

law international, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 145 

145 
MInderjadge zedendelinquen- 
ten en de (effectiviteit van) 
luddische interventie 
nit drs. MN.A. Boelnjk 

Promotoren: prof. mr. J.E. Doek en 
prof. mr. TM. Schalken. 

Doet Het verkrijgen van inzicht in 
de justitiele afdoening van zaken 
tegen minderjarigen die verdacht 
worden van zedendelicten. 

Probleemstelling Minderjarigen die 
seksuele delicten plegen vormen 

een bijzondere probleemgroep 
zowel voor de hulpverlening als 
voor de toepassing van het recht. In 

verband met dit laatste staat in dit 
onderzoek de vraag centraal of het 

recht eon bijdrage kan leveren aan 
het behandelen van doze 

minderjarigen on aan het 
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voorkomen van herhaling. Daarbij 
kan worden gekozen uit het 
opleggen van een maatregel van 
kinderbescherming en/of een 
strafrechtelijke vervolging. 
Onderzocht zal worden in welke 
gevallen en op welke gronden c.q. 
met welke bedoelingen gekozen 
wordt voor de een of andere vorm 
van juridische interventie en wat de 
effectiviteit van de gekozen 
interventie is. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

146 
Sturing van de politie door het 
O.M. 
N.n.b. 

Doet. Naast de klassieke gezags-
bevoegdheid 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 activiteiten 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 
strafrechtelijke rechtshandhaving 
door de politie? 
Einddatum: 1999/2000. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

147 
Beginselen van strafvorderlijke 
wetgeving 
mr R.J. Bokhorst 

Promotor prof. mr. T.M. Schalken. 
Doe,. Doel van het onderzoek is om 
op basis van recente ontwikkelin-
gen in strafvorderlijke wetgeving tot 
een inventarisatie van uitgangspun-
ten en beginselen te komen die kan 

worden vergeleken met de 
formulering van uitgangspunten 
zoals die aan het Wetboek van 
Strafvordering van 1926 ten 
grondslag zijn gelegd. Aan de hand 
van deze inventariserende 
vergelijking kunnen de verschillen 
en overeenkomsten worden 
geevalueerd. Die evaluatie zou een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
actuele debat wat onder doel en 
strekking van het wetboek dient te 
worden verstaan. 
Probleemstelling De laatste jaren is 
met grote voortvarendheid 
wetgeving op het terrein van 
strafvordering tot stand gebracht. 
Daarbij vindt vooral een orientatie 
op de noden van de praktijk plaats, 
vertaald in de belangen van 
opsporing en vervolging. Vanzelf-
sprekend worden de belangen van 
de verdediging ook genoemd, maar 
hoe die zich tot de belangen van 
opsporing en vervolging verhouden 
is onduidelijk. Doorgaans wordt 
volstaan met een beroep op doel en 
strekking van het Wetboek van 	• 
Strafvordering zonder dat 
gemotiveerd wordt aangegeven wat 
daaronder wordt verstaan. Deze 
onduidelijkheid in normatieve 
orientatie biedt geen stabiele basis 
voor de rechtsontwikkeling, noch 
voor de wetgever die te vaak met 
vage noties genoegen neemt, noch 
voor de rechter die vanwege die 
vage noties de ratio van het 
wetboek wisselend interpreteert. 
Einddatum: 2000. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
tijdschriftpublikaties. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
Sectie rechtssociologie 

Afgesloten onderzoek 

148 
Politie en informatietechnolo-
gie 
dr W Stol 

Zie JV7, 1995, nr. 149 

Ripcsuniversiteit Groningen 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 

149 
Saclale vaardigheidstraining 
als taakstraf 
MD. van der Genug(en, H. 
7immerman en J.A. P4/beer 

Groningen, Vakgroep strafrecht en 
criminologic, 1996 

Zie11./7, 1995, nr. 154 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

Lopend onderzoek 

150 
Dienstverlening 
tar A. van den Berg 

Samenwerkingsverband J.J.J. 
Tulkens (Ministerie van Justitie) en 
de Vakgroep criminologie RUG. 
Duet. Onderzoek naar verschillende 
aspecten van de maatschappelijke 
dienstvedening als alternatieve straf. 
Einddatum: 1996. 
Publikauevorm: Dissertatie en 
artikelen. 

151 
Snelrecht 
mr drs. 0.J. Bosker 

Promotor prof. dr. W.J.M. de Haan. 

Samenwerking met Vakgroep 
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strafrecht, Rijksuniversiteit 

Groningen. 
Doet Onderzoek naar de (speciaal-
en generaal) preventieve effecten 

van snelrecht. De juridische en 
organisatorische problemen van de 
snelrechtprocedures maken deel uit 
van het onderzoek. 

Opzet Literatuur- en data-analyse-
ondetnek. 

Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. Reeds 
gepubliceerd: 'Snelrecht in praktijK 
Trema, nr. 8, 1995. 

152 
Strafvordedijke clwangmidde-
len In bijzondere wetten 
mr OVA. Brouwer 

Promotor prof. mr. G. Knigge. 
Doet 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 
strallordering verlopen? Wat zijn de 

gevolgen voor de rechtspositie van 
de burger? Zijn er mogelijkheden 
voor harmonisatie/unificatie? 
Einddatum: 1997. 

Publikatievornr. Dissertatie. 

153 
Tbs en beleid 
dr. TR. Drost 

Doet Binnen dit thema wordt op 
basis van empirisch onderzoek het 

centraal dan wel lokaal gevoerde 
beleid inzake actuele tbs-
problematiek geanalyseerd. 
Opzet Literatuur- en dossier-

onderzoek. 
Enddatum: Doorlopend onderzoeks-
project 

Publikatievontr. Artikelen. 
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154 
Strafrechtelijk ondememings-
recht 
mr E. Gritter en mr B.E Keulen 

Promotor prof. mr. G. Knigge en 
prof. mr. L. Timmerman. 
Doet Het in kaart brengen en 
vergelijken van strafrechtelijke en 
quasi- strafrechtelijke 
verantwoordingsplichten die op de 
bestuurders en commissaris van 
een rechtspersoon uit hoofde van 
hun functie rusten. 
Einddatum: Juli 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

155 
Endemisch geweld 
prof dr W.J.M. de Haan en dr H. 
Timmerman 

Vraagsteiling Ontstaan er in 
Nederland vormen van endemisch 
geweld? Onder endemisch geweld 
wordt het geweld verstaan dat 
wordt veroorzaakt door een aantal 
randvoorwaarden, zoals kenmerken 
van de omgeving (wijze van 
bebouwing), kenmerken van de 
bevolkingsstructuur (percentage 
achtergestelden en/of etnische 
minderheden), kenmerken van de 
economische structuur (aanwezig-
heid illegale markten). De oorzaak 
van het geweld wordt derhalve niet 
in eerste instantie in de persoon 
gezocht maar in de omgeving. 
Centraal zal staan de vraag of 
verschillen in ontwikkelingen van 
geweld verklaard kunnen worden 
door omgevingsfactoren. Er zal daar 
bij echter speciale aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop die 
factoren op persoonlijk en 
groepsniveau worden vertaald in 
'normen en waarden' met 
betrekking tot het gebruik van 
geweld. 
Doet Doel van het onderzoek is 
indicatoren te ontwikkelen die het 
ontstaan van endemisch geweld 
vroegtijdig signaleren. Aan de hand 
hiervan kan een strategie bepaald 

worden om endemisch geweld 
beter te kunnen bestrijden en 
voorkomen. 
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156 
Intemationaal strafrecht/ 
EVRM 
mr A den Hartog, mr A.E. 
Harteveld, mr. B.F. Keulen, mr. WE 
van Hattum en H.G.M. Krabbe 

Doe? Onderzoek naar de invloed 
van het EVRM op het strafproces-
recht en het uitleveringsrecht, mede 
in rechtsvergelijkend perspectief. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen, boek. 

157 	• 
Effect van de korte vrijheids-
straf 
drs. J.H.L.J. Janssen 

Promotor prof. dr. W.J.M. de Haan. 
Doet Na te gaan wat de gevolgen 
zijn van het uitzitten van een korte 
vrijheidsstraf op het verdere leven 
en het gedrag van de 
ex-gedetineerde. Daarnaast is het 
de bedoeling om de toepassing van 
de korte vrijheidsstraf in kaart te 
brengen en een vergelijking te 
maken met alternatieve straffen. 
Opzet Naast het verzamelen van 
literatuur en statistische gegevens 
over de toepassing van de korte 
vrijheidsstraf, zal een steekproef van 
ca. 112 kortgestraften twee keer 
gedurende hun detentie en een 
keer na vrijlating geInterviewd 
worden. Literatuuronderzoek 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorni Artikelen en 
dissertatie. Reeds gepubliceerd: 
'Zeg nooit nooit toekomstplannen 
van gedetineerden; kortgestraften 
in gevangenis 'De Marwei' en hun 
verwachte perspectieven', Proces, nr. 
7/8, 1995; 'Pappen en nathouden; 
problemen rond psychisch 
gestoorde kortgestraften', Proces, nr. 
4, 1996 (samen met M. Medema). 
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158 
Belediging 
mt. ALJ. Janssens 

Promoter prof. mr. G. Knigge. 
Doet Jurisprudentie- en literatuur-
ondeaoek near de verschillende 

vormen van strafbare belediging. 
Centraal staan de materieel-
rechtelijke en processuele 
verhoudingen tussen de diverse 

beledigingsdelicten. 
Enddatum: 1997. 

Publikatievomr Dissertatie. 

159 
Rechtsmiddelen 
prof mr D.H. de Jong, mr. H.G.M. 
Krabbe, prof ME G. Knigge en Mt 

IL van der Neuf 
Doet Het onderzoek bestaat uit een 
algemeen deel: een systematische 
beschrijving van de groep 

rechtsmiddelen, en een bijzonder 
deel: nader ondeaoek van enkele 
afzonderlijke rechtsmiddelen. In het 
bijzonder deel wordt speciale 

aandacht besteed aan het verzet 
het beroep in cassatie en wel met 
name aan het cassatieberoep van 
het O.M. en de bijzondere 
rechtspositie van de verdachte in 

deze fase van het strafprocesrecht 
Verder wordt speciale aandacht 

besteed aan enkele rechtsmiddelen 
die in de fase van het voorberei-
dend ondeaoek kunnen worden 
aangewend, met name aan het 

beklag over het niet (verder) 
vervolgd warden van een bepaald 
persoon en het bezwaarschrift 

tegen de dagvaarding. Tevens 
warden rechtsmiddelen tegen 
beschikkingen belicht. 
Einddatum 1998. 
PublikatMvomr. Artikelen, boek. 

160 
Dwangmiddelen 
mr B.F van Keulen, nit AE 
Harteveld, nit H.G.M. Krabbe, ME 

EF. Stamhuis, Mt F Veltinge-
Schootstra en mt. W Wedzinga 
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Doet In het ondemoek staan de 

bevoegdheden tot staande houden, 
aanhouden, inbeslagneming, 
huiszoeking en het betreden van 

plaatsen centraal. Daarnaast wordt 
aandacht geschonken aan het 
klachtrecht tegen de inbeslagne-
ming en de bewarings- c.q. 

vemietigingsvoorschriften, alsmede 
aan de ml van de rechter-
commissaris. Bovendien wordt 
aandacht geschonken aan klachten 
tegen politie-optreden. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen, caller. 

161 
Efficiente strafrechtspleging 
prof rat G. Knigge, Mt A. den 
Hartog, mr A.E HarteveId, am M. 
Lambris-Tebbenhof Annenberg en 
mt. EL Stamhuis 

Opdrachtgever Ministerie van 
Justitie. 
Doet Onderzoek naar verschillende 
aspecten van de stroomlijning van 
ons strafprocesrecht waaraan de 
laatste jaren door de wetgever 

zoveel waarde wordt gehecht 
('listening commissie Moons). 
Onder andere onderzoek naar 
gerechtehjke mededelingen in 
strafzaken, snelrecht 

Enddatum: 1997. 
Publikatievornz Arlikelen, dissertatie. 

162 
Beslissings- en motiverings-
voorschriften 
G. Knigge en OH de Jong 

Doe! Ondeaoek naar met name de 
art. 348/359 Wetboek van 

Strafvordering. Het betreft de 
centrale artikelen van ons 
strafprocesrecht waarin is 

vastgelegd welke beslissingen en 
motiveringen de strafrechter in het 

vonnis op grondslag van de 
tenlastelegging, achtereenvolgens 

moet bezien. 
Einddatunt 1997. 

Publikatievorm Artikelen. 
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163 
Algemene leerstukken-
materieel strafrecht 
prof mr G. Knigge en mr J.L. van 
der Neut 

Doe!: Onderzoek naar bij voorbeeld 
deelneming en daderschap, 
overgangsrecht samenloop. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikel(en) en 
boeken. 

164 
Het onderzoek ter terechtzit-
ting 
prof. mr  G. Knigge en mr EF. 
Stamhuis 

Doe!: Onderzoek naar de 
bevoegdheden van rechter, OvJ en 
raadsman tijdens het onderzoek ter 
terechtzitting en de positie van 
verdachte, (anonieme) getuige en 
anderen. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Tijdschriftartikelen, 
boek. 

165 
Actuele strafrechtelijke 
ontwikkelingen 
mr. H.G.M. Krabbe en A.E. 
Harteveld 

Doe?. Het onderzoek is tweeledig. In 
de eerste plaats worden rechterlijke 
uitspraken door middel van 
annotaties becommentarieerd. In de 
tweede plaats worden regelmatig 
belangrijke ontwikkelingen in 
wetgeving en rechtspraak 
becommentarieerd. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Annotaties en 
artikelen. 

166 
Jongeren en geweld 
drs. R. Meyers 

Promotor prof. dr. W.J.M. de Haan. 
Doe!: Het doel van dit onderzoeks-
project is het geven van een 
beschrijving van aard en omvang 
van geweld onder jongeren en het 

vinden van een verklaring ervoor. 
Welke vormen van geweld zijn van 
belang? Onder welke omstandighe-
den en in welke situaties ontwikkelt 
geweld zich,.wie zijn de daders en 
wat beweegt hen, waardoor worden 
slachtoffers gekenmerkt, wat is de 
rol van de omgeving? Welke 
strategieen worden gebruikt om 
geweld te vermijden of te kunnen 
hanteren? Welke groepen lopen 
bijzondere risico's om dader of 
slachtoffer te worden van geweld? 
Opzet Het gaat om het bestuderen 
van de daderkant, de slachtoffer-
kant, de interactie daartussen en de 
situaties waarin geweld (en 
eventueelgebruik van wapens) zich 
afspeelt. Er zullen interviews 
gehouden worden met verschil-
lende actoren in geweldssituaties; 
zowel met daders, slachtoffers, 
omstanders (getuigen) als met 
personen of instanties die vanuit 
hun functie invloed hebben op het 
(gewelddadig) gedrag van jongeren, 
zoals personeel in uitgaansgelegen-
heden, sociaal-culturele werkers, 
politie (surveillance-dienst), 
onderwijs, ziekenhuizen enzovoort. 
Er zal gebruik gemaakt worden van 
meer kwalitatieve methoden van 
onderzoek, met name waar het gaat 
om het interviewen van sleutel-
respondenten 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 
een analyse van de ontwikkelingen 
in geweldsmisdrijven mitgevoerd 
worden op basis van registratie-
gegevens bij politie en ziekenhui-
zen. Het onderzoek zal uitgevoerd 
worden in drie typen wijken: 
probleemcirculatiewijken met veel 
geweld, probleemcirculatiewijken 
met (relatief) weinig geweld en 
wijken die niet als probleem- 
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circulatiewijk kunnen worden 
aangemerkt. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertate en 
artikelen. Reeds gepubliceerd: 

'Jongeren en geweldscriminaliteit 
Tijdschrift veer craninologie, 37e jrg.. 
nr. 2, 1995, pp. 153-165. 

167 
Criminalitelt In levensstillen 
van jongeren in relatle met 
hun maatschappelijke posltle 
drs. S Miedema 

Promotor. prof. dr. M. Herwijer. 
Co-promotor dr. J.A. Nijboer. 
Doe! In dit interpretatief onder7oek 
stoat de vraag centraal hoe 
jongvolwassen mannen problemen 
die samenhangen met langdurige 

werkloosheid en uitkeringspositie 
oplossen. Door oplossings-
strategie8n te relateren aan 
levensopgaven (belong werk, 

belong verzorgingspositie en belang 
respectabiliteit) en identiteit 
maatschappijbeeld en toekomst-
verwachtingen (organiserende 

discoursprincipes) kunnen 
uiteenlopende typen levensstijlen 
worden onderscheiden. De vraag 

waarom in sommige levensstijlen 
delinquente oplossingen niet 
kunnen worden uitgesloten, terwijI 
andere respectabel blijven, kan dan 

ontwikkelingssociologisch 
gepreciseerd worden. 
Opzet Biografisch onderzoek onder 

een kleine groep jongvolwassen 
mannen: beschrijvend en 

exploratiet 
Einddatum: 1996. 
Publikatievourt Dissertate. 

168 
Het strafkarakter van 
altematieve sancties in 
criminologisch perspectief 
nit J.M.L. van Mulbregt 

Promoter prof. mr. D.H. de Jong. 
Co-promotor. dr. J.A. Nijboer. 
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Doe! Passen alternatieve straffen in 

het hedendaagse strafbegrip? 
Welke ervaringen hebben 
verschillende partijen die bij 

alternatieve straffen betrokken zijn? 
Opzet Interviews met altematief 
gestraften, en andere bij de 

alternatieve straf betrokken partijen 
en analyse van dossiers. 
Einddatunt 1996. 
Publikatievorta. Dissertate. 

169 
Ondenvijs en delinquentle; 
relatle tussen het functioneren 
op school en delinquent 
gedrag 
di; J.A. Nijboer 

Samenwerkingsverband. Enkele 
gemeenten en schooldirecties. 
Doe! Doelstelling van het 
ondermek is een beschrijving te 

geven van de ontwikkeling van 
leedingen, van hun eventuele 

delinquente gedrag en van de 
invloed van de school daarop. 
Vooral het procesmatige karakter 
en de condities waaronder dit 

proces plaatsvindt worden 
ondeincht. 
Opzet Om goed zicht te kdjgen op 

de ontwikkeling van delinquent 
gedrag, is gekozen voor een 

longitudinale opzet. Uit een grotere 
steekproef van leerlingen uit groep 
8 van de basisschool is een 
purposive sample getrokken. Dit 
panel van leerlingen is gedurende 

de eerste vijf jaar van het 
voortgezet onderwijs jaarlijks 
findividueel) geinterviewd. 
Enddaturn. 1996. 

PubRelieve= Onderzoeks-
rapporten en artikelen. 

170 
De raadkamerprocedure in 
strabaken 
mt.  J.G. Postma 

Promoter prof. mr. D.H. de Jong. 
Doe! Onderzoek naar de in 

tegenstelling tot de procedure voor 
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de terechtzitting zeer lucanair 
geregelde procedure voor de 

raadkamer. 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 deel' van deze procedure 

in het WvSr uit te breiden. 
Behandeld wordt de vraag welke 

algemene eisen heden ten dage 

mogen worden gesteld aan de 
raadkamerprocedure. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

171 
Strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen; 
een vergelijkend onderzoek 
mr P Smith 

Promotor prof. mr. D.H. de Jong. 
Doet Op welke wijzen en in welke 
omvang worden voorbereidings-

handelingen strafbaar gesteld in 
een aantal landen waaronder 

Nederland? Welke theorievorming is 
hieromtrent in deze landen tot 

stand gekomen? Welke conclusies 
kunnen hieruit worden getrokken 
met betrekking tot het Nederlandse 
strafrecht? 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

172 
De ontwikkeling van 
bindingen bij conformistische 
en delinquente adolescenten 
drs. F Weerman 

Promotor prof. dr. W.J.M. de Haan. 

Het onderzoek wordt gesubsidieerd 
door REOB/NWO. Samenwerkings-
verband met sectie Ontwikkelings-

psychologie (dr. H.A. Bosma), 

Faculteit PPSW, Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Doel: Nagaan of inzichten uit de 
ontwikkelingspsychologie ten 

aanzien van bindingen in te passen 
zijn in het binnen criminologie RUG 
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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 
veranderingen in delinquent 
gedrag? 

Opzet One categorieen jongeren 
(zwaar delinquenten, licht 

delinquenten en niet of nauwelijks 
delinquent) zullen rond het 15e/16e 

jaar en na anderhalf jaar worden 
gelnterviewd. Daarbij zal ondermeer 

de GIDS (Groninger ldentiteits 
Schaal) afgenomen worden. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie, boek en 
artikelen. Reeds gepubliceerd: 'De 
relatie tussen bindingen en 

delinquent gedrag nader 

onderzocht; een verslag van de 
eerste ronde van een onderzoek 

naar de ontwikkeling van bindingen 
bij delinquente en niet delinquente 
jongeren', Groningen, Vakgroep 

criminologie, 1995; 'Combinaties 
van bindingsfactoren en delinquent 
gedrag', Tijdschrift voor criminologie, 
38e jrg., 1996, pp. 44-63. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

Afgesloten onderzoek 

173 
Evaluatie van de Vestmap' 
L.G. Toomvliet A.R. Hauber en 
J.G.A. Zandbergen 

Leiden, Criminologisch instituut, 
1996 

Zie JV7, 1995, nr. 189 
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174 
Evaluatie-onderzoek Sociaie 
VelUpheld Centraal Station 
Amsterdam; Amsterdam CS 
Schoon 
LG. roomykat A.R Hauber en 
J.G.A. Zandbergen 

Leiden, Criminologisch instituut, 
1996 
Zie1V7, 1995, nr. 190 

Lopend onderzoek 

• 175 
ReacUe op victimisatie van 
buitenlandse toedsten; de 
Amsterdam Tourist Assistance 

• Service (ATAS) 
prof di J.J.M. van Dijk di AR. 
Hauber, drs. L.G Toomv/iet en drs. 
J.G.A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband Politie 
Amstelland, ATAS, ministerie van 
Justitie. 
Doet Bijna vijf jaar geleden is de 
Stichting Amsterdam Tourist 
Assistance Service (ATAS) met haar 
werkzaamheden begonnen. 
Buitenlandse toeristen die 
slachtoffer zijn van een misdrijf 
warden na verwijzing door de 
politie in de districten 2 en 3 in het 
centrum van Amsterdam door de 
ATAS geholpen. De hoofddoel-
stelling daarbij is om aan het 
emotionele veiwerkingsproces een 
zodanige bijdrage te leveren, dal de 
door de negatieve eivaring 
veroorzaakte schade aan het imago 
van Amsterdam, zo veel mogeffik 
wordt hersteld. Dit onderzoek is 
bedoeld om na te gaan in hoeverre 
ATAS daarin slaagt en in welke 
opzichten de aanpak eventueel 
dient te warden bijgesteld, dus kort 
gezegd gaat het am het effect van 
ATAS. Tevens wordt het gevonden 
effect vergeleken met de resultaten 
van een eerdere effectmeting door 
de VII zodat een ontwikkang van 

het effect in de tijd zichtbaar wordt. 
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Opzet In dit onderzoek wordt 
informaUe verzameld bij een aantal 
betrokkenen: ATAS-clienten, 
ATAS-medewerkers, politie-
functionarissen en contactpersonen 
bij ambassades. Als methoden 
warden telefonische en schriftelijke 
interviews gebruikt. 
Einddatunt 1997. 
Publikatievorm: Rapport en 
artikelen. 

176 
Achtergronden van criminali-
telt op macroniveau 
prof di JIM. van Dijk 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 
anderzijds uit het niveau van de 
formele en informele sociale 
controle. Voor daze toetsing zal 
gebruik warden gemaakt van 
gegevens die in een groat aantal 
landen door middel van een 
enguete zullen warden verzameld. 
Deze gegevens zullen warden 
gekoppeld aan bestaande 
statistische data, die onder meer 
betrekking hebben op de welvaart, 
de verstedelijking en de bevolkings-
dichtheid. Analyses zullen warden 
verricht op landelijk en regionaal 
niveau. 
Opzet In 1989 zijn in 15 landen met 
een gestandaardiseerde slachtoffer-
enguete gegevens verzameld over 
onder andere het niveau en de 
achtergronden van de criminaliteit 
In 1992 is de enguete in 12 landen 
opnieuw uitgevoerd en in ongeveer 
20 landen voor de eerste keer. 
Inmiddels wordt de enquete in 
verschillende landen voor de derde 
maal afgenomen. De verwachting is 
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dat in 1996 circa 40 landen aan dit 
project zullen deelnemen. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Boeken, tijdschrift-
artikelen en congrespapers. 

177 
Slachtoffers van sexuele 
delicten; intemationaal 
vergelijkend onderzoek inzake 
sexuele victimisaties 
dr A.R. Hauber 

Samenwerkingsverband prof. dr. G. 
Kirchhoff, MOnchen-Gladbach, BRO. 
Doet Het verkrijgen van informatie 
over de frequentie van slachtoffer-
schap van de verschillende sexuele 
delicten. Aangezien dit onderzoek 
over een aantal landen wordt 
uitgevoerd is het tevens de 
bedoeling in dit opzicht de 
verschillen tussen de landen vast te 
stellen en te verklaren. 
Opzet Door eerstejaars rechten 
studenten in Leiden in het najaar 
1996 anoniem laten invullen van 
een 'gestandaardiseerde' vragenlijst 
over sexuele victimisaties. Gegevens 
analyseren en vergelijken met 
gegevens uit andere landen. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Voordracht paper op 
congres van de World Society of 
Victim°logy; artikelen. 

178 
Het effect van controle en 
toezicht op het voorkomen 
van lichtere vormen van 
criminaliteit 
dr A.R. Hauber, mr Li. Hofstra, 
drs. LG. Toomvliet en drs. J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverbanct Openbaar 

Vervoerbedrijven. 
Doet In lijn met de aanbevelingen 
van de Commissie Roethof wordt in 
Nederland de handhaving van de 
lichtere, veel voorkomende 
criminaliteit (inclusief overtredin-
gen) in toenemende mate in 
handen gelegd van toezichthouders 

51 

zonder (volledige) opsporings-
bevoegdheid, zoals controleurs bij 
het openbaar vervoer, stadswachten 
annex politie-assistenten en 
particuliere beveiligingsbeambten in 
winkelcentra e.d. De zekerheid en 
de kwaliteit van de op norm-
afwijkend gedrag gerichte 
interventies worden tegenwoordig 
mede bepaald door de 
handhavingsmodaliteit, dat wil 
zeggen het type of de typen 
toezichthouders of controleurs die 
worden ingezet. Het ligt dus voor 
de hand om nieuw onderzoek te 
doen naar de effectiviteit van de 
rechthandhaving (vgl. Sherman, 
1983). Hierbij zal dan tevens 
aandacht kunnen worden besteed 
aan de vraag naar de acceptatie 
van nieuwe typen van toezichthou-
ders 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 handhavings-
modaliteit 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 
criminaliteit 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 veld-
experimenten naar de preventieve 
effecten van extra handhavingsin-
spanningen binnen het kader van 
bestaande handhavingsarrange-
menten. 
Einddatum: 1996. 
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Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

179 
Preventie van slachtofferschap 
onder buitenlandse bezoekers 
dr AR. Hauber, drs. L.G. 
Toomvliet en drs J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverbanct Politie 
Amstelland, Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf Amsterdam. 
Doer. Het bepalen van de 
effectiviteit van preventieve 
maatregelen teneinde slachtoffer-
schap van buitenlandse bezoekers 
in Amsterdam te voorkomen. 
Opzet In de zomer van 1995 werd 
in Amsterdam aan buitenlandse 
gasten een folder verstrekt Keep 
your eyes open in Amsterdam. De 
evaluatie richt zich door middel van 
interviews op de vraag in hoeverre 
de tips uit deze in drie talen 
gestelde folder worden opgevolgd 
alsmede op het effect van de folder. 
anddatum: 1997. 
Publikatievomr Rapporten en 
artikelen. 

180 
Contrale op ztvartrijden 
dr AR Hauber, drs. L.G. 
Toomvliet en drs J.G.A. 
Zandbergen 

Doet In dit anderzoek gaat het er 
om door middel van observaties 
een objectief beeld te krijgen van 
de werkwijze van controlebeambten 
in het openbaar vervoer in 
Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Met betrekking tot dit 
onderzoek zijn drie deelaspecten te 
onderscheiden: inventarisatie van 
het beleid ten aanzien van de inzet 
van controleurs; beschdjving van de 
activiteiten van de controleurs; 
beschrijving van de interactie 
tussen de controleurs en de 
passagiers. 
Einddatum: 1999. 
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• 
181 
Criminaliteit in en rend 
openbaar vervoer-situaties in 
intemationaal perspectief 
dr AR. Hauber, drs. La 
Toomvliet en drs. J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband. Verschil-
lende buitenlandse openbaar 
vervoer bedrijven. 
Doet Het verkrijgen van informatie 
over het zwartrijden in een aantal 
Europese steden om op grand 
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 
ver7amelen van gegevens over 
zwart- en grijsrijden enerzijds en de 
openbaar vervoer situatie ander7ijds 
bij een aantal buitenlandse 
stedelijke vervoerbedrijven kan men 
een beter beeld krijgen van deze 
relatie. Met name het nader 
analyseren yan de relatie tussen 
pakkans, boetehoogte en 
percentage zwartrijders is hier in 
het bijzonder van belang. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het 
eindtraject van betrappen tot 
betalen. In het onderzoek worden 
belangrijke steden in Duitsland, 
Engeland, Belgie. Frankrijk, 	• 
Zwitserland, Italie en Denemarken 
betrokken. 
Enddatum: 1999. 
Pubtikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

182 
Maatschappelijk draagvlak en 
effecten stadswachten 
dr A.R. Hauber, drs. L.G. 
ToomvNet drs. J.G.A. Zandbergen 
en tar. Li HoIstra 

boat. In het kader van deze studie 
zal achtergrondinformatie worden 
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verzameld over de organisatie, het 
functioneren en de waardering van 
stadswachten in het algemeen en 
het effect van hun optreden. Het 
maatschappelijk draagvlak van de 
stadswachten zal op verschillende 
niveaus - van hogere ambtenaar tot 
burger - worden bepaald. 
Opzet Door gesprekken aan de 
hand van semi-gestructureerde 
interviews met sleutelfiguren zal - 
los van de eigen observaties - een 
kwalitatief antwoord worden 
gezocht op de vragen inzake het 
maatschappelijk draagvlak en het 
effect van het optreden van de 
stadswachten. In de gesprekken 
met sleutelfiguren komt een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
stadswacht-projecten aan de orde, 
namelijk het creeren van 
werkgelegenheid voor langdurig 
werklozen. Tevens wordt gevraagd 
naar de bijdrage van de stadswach-
ten ten aanzien van het terugdrin-
gen van de overlast. Daarnaast 
vindt een meta-evaluatie plaats aan 
de hand van reeds geevalueerde 
stadwachtprojecten. Vanzelfspre-
kend gaat het hierbij zowel om de 
objectieve als de subjectieve 
veiligheid. Voorts vormt de 
waardering van de kant van het 
publiek een belangrijk criterium met 
betrekking tot het effect van 
stadswachten. De gebruikte criteria 
in dit verband zijn of men op de 
hoogte is van het bestaan van 
stadmVachten, of men hen 
regelmatig tegenkomt en of men 
zich door het optreden van deze 
functionarissen veiliger voelt. Ten 
slotte wordt in zeven gemeenten 
een analyse gemaakt van de 
verschillende organisatiestructuren 
waarin stadswachten zijn ingebed 
en van hun ambtsconstructies. Een 
van de centrale vragen is: Leiden 
verschillen in organisatiestructuur 
tot aantoonbare discrepanties in het 
maatschappelijk draagvlak? Met 
name moet hier worden gedacht 
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aan de structuur waarbij stads-
wachten onder de politie 
ressorteren en die waarbij zij in een 
afzonderlijke organisatie zijn 
ondergebracht. 
Einddatuar. 1996. 
Publikatievorm: Rapport en 
artikelen. 

183 
Beroepsfunctionarissen als 
slachtoffers van geweld en 
agressie 
dr A.R. Hauber en drs J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband. Neder-
landse Spoorwegen. 
Doek Het verkrijgen van informatie 
over de frequentie en de aard van 
het geweld waarmee de beroeps-
functionarissen worden geconfron-
teerd. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de omstandigheden 
waaronder dat gebeurt. Naar 
aanleiding van bovenstaande 
resultaten worden oplossingen 
aangedragen om de kans 
slachtoffer te worden van geweld te 
verkleinen en voorts om door 
adequate reacties de kans op 
escalaties te minimaliseren. 
Opzet In het onderzoek zijn 
betrokken conducteurs en 
controleurs bij het openbaar 
vervoer, ambtenaren bij de sociale 
dienst en onderwijskundig 
personeel. De bestaande literatuur 
wordt aangevuld met interviews van 
potentiele slachtoffers en van 
potentiele daders en met 
gedragsobservaties van de 
interactie tussen beroepsbeoefenaar 
en client. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Rapporten en 
artikelen. 
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184 
Slachtofferhulp zonder 
omwegen 
dc AR. Hauber en drs. A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband Gemeente-
politie van 's-Gravenhage. 
Doe/ Evaluatie experiment van 

nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp bij de Haagse 
politie. 
Probleemstelling Toetsing van de 

hypothesen dat door doze nieuwe 
werkwijze de samenwerking tussen 
politie en hulpverleners is verbeterd, 
de slachtoffergerichte houding van 
de politie is toegenomen en dat or 

moor slachtoffers zijn dootverwezen. 
Opzet Empirisch onderzoek. 
lnformatieverzameling d.m.v. 
interviews, observaties en 
attitudetesten. 

Einddatunt. 1999. 
Publikatievontz Eindrapport 
(verschenen), artikel in Jusfitiele 
verkenningen (verschenen), artikel 
in internationaal tijdschrift. 

185 
Treinreizigers en onveiligheld 
dr AR. Hauber, dts. J.G.A. 
Zandbergen en drs. LG. Thorny/let 

Samenwerkingsverband. Spootweg- 
pantie, district Zuid-West. 
Doet In dit onderzoek - datin 
opdracht van de Spoorwegpolitie 
Rayon-West wordt verricht - 
worden de onveiligheidsgevoelens 

van treinreizigers onderzocht met 
betrekking tot het Centraal Station 
in Rotterdam, het Ho!lands Spoor in 
Den Haag en de stations van de 

Zoetermeedijn. Meting van doze 
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 
daatvan wordt gerelateerd aan een 

aantal mogelijke oorzaken zoals de 
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aanwezigheid van politie, 
N.S.-personeel, en rondhangende 

(ongewenste) personen zoals junks 
en zwervers. Bovendien kan worden 
vastgesteld of onveiligheids-
gevoelens zich op specifieke 

tijdstippen on plaatsen in en/of 
rondom het station manifesteren. 
De resultaten dienen om het de 

NS. mogelijk te maken gericht 
verbeteringen aan to brengen in on 
rondom de betreffende stations. 
Verslaglegging heeft inmiddels in 
drie aftonderlijke rapporten 
plaatsgevonden. Het is aannemelijk 

dat in 1995 eon nieuwe opdracht 
zal worden ontvangen am de 

sociale veiligheid van CS. 
Rotterdam on directe omgeving te 

anderzoeken. Hierbij wordt [evens 
het effect van genomen maatrege-
len met betrekking tot verbetering 
van de sociale veiligheid gedva-
lueerd. Het onderzoek blijft in dit 

geval niet beperkt tot treinreizigers, 
maar strekt zich ook uit tot andere 

groeperingen in on rond het station 
Rotterdam CS. 

Enddatunt. 1999. 
Publikatievomz Rapporten en 

artikelen. 

186 
Herschikking van het 
geweldsmonopolie; legitimiteit 
en effectiviteit van stadswach-
ten, politiesunreillanten en 
andere vonnen van functio-
ned toezicht 
mr. Li HoIstra 

Promotor prof. dr. JJ.M. van Dijk. 
Samenwerkingsverband. prof. P. 
Wiles. prof. J. Shapland (Universiteit 

van Sheffield); prof. Albrecht 
(Universiteit van Dresden). 

Doe In verschillende landen van 
Europa wordt sinds enige tijd 
gedxperimenteerd met alledei 
nieuwe vormen van functioneel 

toezicht. Er is eon explosieve groei 
te constateren in het aantal 

stadswachten, politiesurveillanten 
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en particuliere beveiligers. Hoe is 
de juridische basis van de nieuwe 
toezichthouders geregeld 
(legaliteit)? Waaraan ontlenen de 
nieuwe functionarissen hun 
bestaansrecht (legitimiteit)? Welke 
taken en bevoegdheden hebben 
stadswachten, beveiligers enz. Hoe 
effectief zijn deze toezichthouders? 
Hoe verhoudt de rechtsbescher-
ming van de burger zich tot het 
verhogen en intensiveren van het 
toezicht? 
Opzet Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek, secundaire 
analyse. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

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

Samenwerkingsverbanct. prof. M. 
Tonry, University of Minnesota (VS) 
en prof. R. Hood, Oxford University. 
Doe!. Het verrichten van onderzoek 
in enige geselecteerde landen naar 
verschillen in omvang en aard van 
criminaliteit en slachtofferschap 
tussen etnische groepen; verschillen 
in strafrechtelijke behandeling; de 
oorzaken van eventuele verschillen 
op deze terreinen. 
Opzet Het project loopt in twee 
fasen. De eerste fase, die in juni 
1994 van start ging, bestaat uit een 
inventarisatie van de stand van 
zaken in de deelnemende landen (9 
in totaal, waarvan zes Europese 
landen en Canada, Australie en de 
VS). Deze papers worden dit jaar 
gepubliceerd in het Amerikaanse 
vaktijdschrift Crime and justice. Een 
samenvattend rapport van prof. M. 
Tonry wordt binnenkort toegezon-
den aan de financiers van (de 
eerste fase van) het project De 
tweede fase zal bestaan uit een 
internationaal vergelijkend 

onderzoek naar de integratie, 
criminaliteit en strafrechtelijke 
reactie bij minderheidsgroepen. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Papers en 
tijdschriftartikelen. 
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188 
Aspecten van voorwaardelijke 
straffen 
mr dr H.I. Sagel-Grande m.m.v. 
van Kesteren 

Doet Onderzoek naar de wettelijke 
regeling en praktische toepassing 
van voorwaardelijke straffen in 
vergelijking met verschillende 
Europese landen en Oostaziatische 
staten met het doel tot een 
effectievere toepassing van 
voorwaardelijke straffen bij te 
dragen, die een verdere beperking 
van de vrijheidsstraf mogelijk 
maken. 
Opzet Literatuuronderzoek en 
rechtsvergelijkend onderzoek naar 
verbanden sancties-cultuur, 
samenleving, economische en 
politieke situaties. Onderzoek naar 
de frequentie en achtergronden van 
recidive en het slagen van 
voorwaardelijke veroordelingen 
onder toepassing van bijgewerkte 
codelijsten van Stackel 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 
ReIntegrative shaming en de 
Halt-afdoening 
drs. J.G.A. Zandbergen 

Promotor prof. dr. J.J.M. van Dijk. 
Samenwerkingsverband: Halt-
bureaus. 
Doe! De theorie van Braithwaite 
inzake 'reintegrative shaming' sluit 
aan bij de pedagogische en 
leertheoretische ideeen die ten 
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grondslag liggen aan de Halt-
afdoening en biedt [evens een 
verbreding van de theoretische 
basis. Interessante onderzoeks-
vragen luiden derhalve: In hoeverre 
voldoet de Halt procedure aan de 
pedagogische en leertheoretische 
principes (relatie tussen werkzaam-
heden en het delict en een korte 
tijdspanne tussen daad en straf) en 
in hoeverre wordt het principe van 
'reintegrative shaming' (morele 
veroordeling gericht op activeren 
van schaamte gekoppeld aan 
aanvaarding van de dader als 
persoon) tijdens de Halt-procedure 
toegepast? Wat is het effect van de 
toepassing van leertheoretische 
principes en van een reintegratief 
beschamende aanpak op de 
attitude van de daders en hun 
feitelijk gedrag (recidive)? 
Opzet Vooralsnog is een pilot study 
uitgevoerd waarbij 50 Halt-jongeren 
en 15 Halt-medewerkers werden 
betrokken. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van observaties, interviews 
en enquOtes. Momenteel wordt op 
basis van de resultaten van deze . 
pilot study een onderzoek op 
grotere schaal voorbereid. 
Brtddatum: 2000. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

Rijksuniversitelt Leiden 
Afdeling straf- en strafproces-
recht 

Afgesloten onderzoek 

190 
De Wet Getuigenbescherming; 
een uitzonderlijke regaling 
mr AM van Hoorn 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep strafrechtelijke vakken, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 197 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
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Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

191 
De strafbaarstelling van 
milieuverontrelniging; een 
rechtsvergelijkende studie 
naar de admInIstratief 
afhankelijke structuur van het 
milieustrafrecht 
dr. 1M. Koopmans 

Arnhem, Gouda quint, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 199 

Lopend onderzoek 

192 
De vrgheldsstraf als ultirnum 
remadium 
mr K Boonen 

Doet Het onderzoek richt zich op 
de vraag naar de betekenis van het 
ultimum remedium(-begrip) ter zake 
van de vrijheidsstrat Waarom moet 
de vrijheidsstraf zo mm mogelijk 
warden toegepast en uitsluitend als 
ultieme remedie functioneren? In 
het kader van de vraag hoe ultiem 
de remedie van de vrijheidsstraf 
moet zijn, staat in het ondermek 
centraal de ontwikkeling van criteria 
ter afbakening van de vrijheidsstraf 
als ultimum remedium, alsmede de 
(ontwikkeling van) instrumenten om 
de ultimum remedium-gedachte 
nader von m en inhoud te geven. En 
wat zijn de consequenties van die 
criteria voor het gevangeniswezen 
bij de tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsstraf? 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikadevorrm Artikeffen) en boek 
(essay). 
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193 
Strafbaarstelling van en beleid 
aangaande exploitatie van 
prostitutie 
mr. K Boonen 

Promotor prof. mr. A.C. 't Hart. 
Doe?. In dit crimineel-politieke 
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 dat prostitutie een 
maatschappelijk gegeven is, is het 
uitgangspunt van de tweede vraag: 
kan, en zo ja op welke wijze, de 
prostitutie in goede banen worden 
geleid? Aandacht wordt geschon-
ken aan de strafbejegening, de 
strafwaardigheid en de delicts-
omschrijving van exploitatie van 
prostitutie, hetgeen uitmondt in een 
(voorstel tot een) strafbepaling. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 

194 
Internationaal materieel 
strafrecht; vestiging, 
uitbreiding en inperking van 
strafbaarheid door intematio-
nale regels 
mr FA. Egter van Wissekerke 

Promotor prof. dr. D. Schaffmeister. 
Doe?. Ondernek naar de betekenis 
van uiteenlopende internationale 
regels (met inbegrip van 
EG-regelgeving) voor de strafbaar-
held 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 vormt voorwerp 
van onderzoek, alsmede de 
eventuele implementatie in 
Nederland door transformatie of 
incorporatie. 
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Opzet Literatuur-, wetgevings- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. Eerder is 
op dit terrein verschenen: mr. F.A. 
Egter van Wissekerke, De 
implementatie van het folterings-
verdrag; intemationaal versus 
nationaal strafrecht, in: NJB, 1988, 
nr. 4, pp. 113-117. 

195 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid bij rampen met dodelijke 
slachtoffers 
mr. G. Grootscholten 

Samenwerkingsverband. Rijksuniver-
siteit Leiden, Strafrecht en 
Bestuurskunde. J.F. Nijboer. 
Doe?. Nagaan in hoeverre nieuwe 
sociaal wetenschappelijke inzichten 
inzake oorzaken van rampen 
kunnen worden dienstbaar gemaakt 
aan de strafrechtelijke theorie en 
praktijk, met name wat betreft het 
misdrijf 'dood door schuld'. 
Opzet Literatuurstudie, case-
studies. 
Einddatum: 2000. 
Publikatievorm: Monografie. 

196 
Evaluatie Wet Getuigen-
bescherming 
mr A.M. van Hoom, dr J.F 
Nijboer (supervisor) en drs. 
Toomvliet 

Samenwerkingsverband Rijksuniver-
siteit Leiden, Strafrecht en 
criminologie en het ministerie van 
Justitie. 
Doe? Inzicht verkrijgen in de 
praktische toepassing van de wet. 
Methoden: dossieronderzoek, 
enquete, interviews met sleutelfigu-
ren. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Monografie. Het 
onderzoek wordt gefinancierd door 
de Centrale Directie Wetenschaps-
beleid en Ontwikkeling van het 
ministerie van Justitie. • 
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197 
De positle van de deskundige 
In hat strafproces, rechts-
vergelijkend bezien 
PJ.0 van Kampen 

Promotores: prof. A.C. 1 Hart en dr. 
J.F. Nijboer. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

198 
De adninistratieve afhankelijk-
held van net milieustrafrecht 
I. Koopmans 

Promotor prof. dr. D. Schaffmeister, 
dr. M. Faure (dagelijkse begelei-
ding). 
Doe Het ondeaoek concentreert 
zich op de gevolgen van de 
afhankelijkheid van de strafbaarheid 
van milieuverontreiniging, van 
administratiefrechtelijke voorschrif-
ten, zoals vergunningen. Nagegaan 
zal warden wat de rechtvaardi-
gende werking van een vergunning 
is en in hoeverre de strafrechter 
gebonden is aan de administratief-
rechtelijke beschikking of deze 
autonoom mag toetsen. 
Opzet Vanuit de rechtsgoederen-
beschermende functie van het 
strafrecht zal onderzocht worden in 
hoeverre deze een grondslag kan 
bieden voor een rechtstreekse 
bescherming 	los van het 
administratief recht) van ecologi-
sche rechtsgoederen. Het 
onderzoek zal rechtsvergelijkend en 
strafrechtsclogmatisch worden 
opgebouwd, maar oak intra-
disciplinair, daar de in het civiele 
recht en het bestuursrecht 
aangegeven oplossingen voor de 
besproken problemen op hun 
strafrechtelijke verhaalbaarheid 
zullen worden getoetst. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievomr. Dissertatie. 
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199 
Rechtspositie van psychiatri-
sche patienten, van psychisch 
gestoorde delinquenten en 
van verstandelijk gehandicap-
ten 
mr I Krul-Steketee 

Doer. Onderzoek near met name 
nieuwe wetten, en wetgevings-
projecten waarbij de rechtspositie 
van geestelijk gestoorden/ 
verstandelijk gehandicapten is 
betrokken, zowel op strafrechtelijk 
gebied als op het terrein van het 
patifintenrecht. 
Opzet Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Enddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publikatievomr. Arfikelen, lezingen 
en advisering aan wetgevings-
(advies)instanties. 

200 
Kemproblemen in de 
forensische psychiatric 
prof dr A.M.H. van Leeuwen 

Doer. Onderzoek naar en 
specificering van het verschil tussen 
toerekeningsvatbaarheid en 
toerekenen en de afgrenzing van 
deze begrippen naar andere 
strafrechtelijke begrippen. Nadere 
uitwerking en omschrfiving van het 
in de wet genoemde criterium van 
'gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens'; de relevantie van 
de forensisch psychiatrische 
diagnostiek en behandeling/ 
begeleiding voor strafrechtelijke 
inteiventies. Onderzoek naar de 
consequenties van de actuele 
ontwikkelingen in de forensisch-
psychiatrisch relevante wetgeving. 
Opzet Voornamelijk empirisch. 
Einddatum: Doodopend onderzoek. 
Publikanevornr. Artikelen en 
lezingen. 
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201 
Strafrechtelijk bewijsrecht, 
i.h.b. forensische expertise 
dr IF Nijboer 

Samenwerkingsverband: NIAS/ 
Wassenaar, INREP, Leiden. 
Doef. Publikaties rand 'current 
topics on forensic expertise and 
expert evidence'. 
Opzet Literatuuronderzoek; 
voortzetting eerdere publikaties. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Bundels, monogra-
fieen. Reeds verscheen in 1995: 
'Strafrechtelijk bewijsrecht' (2e 
druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen.) 

202 
De rechtspersoon in het 
str•afproces 
mr A.LG. van Strien 

Promotor (evt.): prof. mr. A.C. 't Hart 
en prof. mr. Th.W. van Veen. 
Doef. Het inventariseren van de 
problemen die kunnen spelen bij de 
vervolging en berechting van 
rechtspersonen en opdracht- of 
leidinggevers. 
Probleemstelling De regels van het 
strafproces zijn in het algemeen 
alleen met het oog op natuurlijke 
personen geschreven. Dient het 
strafproces voor natuurlijke 
personen onverkort op rechtsperso-
nen te warden toegepast, of brengt 
de aard van de rechtspersoon een 
eigen strafprocesrecht met zich 
mee? Under meer komt de positie 
van de vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon aan bad. Verder 
wordt oak ingegaan op de 
veivolging en berechting van de 
opdracht- of leidinggever. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

203 
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 'cultuur-
specialist' als deskundige in 
strafzaken. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek (dossiers). 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Limburg 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 
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204 
De strafvorderlijke inbeslag-
neming van gegevensdragers 
en de vrijheid van meningsui-
ting en drukpers in een 
intemationaal en rechts-
vergelijkend perspectief 
dr. L. Tomesen 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 222 

Lopend onderzoek 

205 
Rechtsbescherming onder 
druk 
LL.M., WA. Bell 

Promotor prof. dr. LL.M.M.G. Faure 
en prof. mr. Th.A. de Roos. 
Doet. Een ondermek 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. 
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Dnddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

208 
Vrouw en strafrecht 
mr D.M.H.R. Garb, um Ft 
Haveman, mr K Limnemann, mr. 

Serrarens, mr MW Wailes- 
winkel en Inn I WOretsho far 

Samenwerkingsverband Vakgroep 
strafrecht van de Open Universiteit 
en de projectgroep Vrouw en mcht 
van de Rijksuniversiteit Limburg. 
Doet Centraal staat de vraag welke 
rol 'de vrouw' speelt in het 
strafrecht. Vrouwen komen met het 
strafrecht in aanraking zowel als 
slachtoffer als als dader van 
strafbare feiten. Deze rollen lijken 
tegengesteld. Bij nader inzien 
worden daders en slachtoffers met 
vergelijkbare problemen geconfron-
teerd. Pregnant blijkt dit in elk geval 
bij het battered woman syndrom en 
bij prostitutie, waar beide rollen om 
voorrang nken te strijden. In de 
loop der jaren is over de rd l van 
vrouwen in het strafrecht inmiddels 
het een en ander gepubliceerd. 
Doel van dit project is een (redelijk) 
compleet en samenhangend 
overzicht te geven van het 
onderzoeksgebied vrouw en 
strafrecht in de vorm als dader 
specifieke delicten, prostitutie, 
battered woman syndrom. 
strafuitsluitingsgronden en 
straftoemeting, detentie en 
hulpverlening; en de vrouw als 
slachtoffer: zedendelicten, 
vrouwenhandel, prostitutie, voor- en 
hoofdonderzoek (getuige), 
vervolgingsbeleid. 
Einddatuar Doorlopend project 
Publikatievomr. Artikelen, boek. 

207 
Effecten van amhtelijke 
corruptle 
dr G.A.A.J. van den Heuvel 

Samenwerkingsverband. Interuniver-
sitaire onderzoeksgroep. 
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Doet Vergelijkend onderzoek naar 
aard en effecten van corruptie in 
ontwikkelde en onderontwikkelde 
landen. Eno van de doelstellingen is 
een toetsing van de reintegrative 
shaming-theory van J. Braithwaite. 
Opzet Literatuurstudie, dossier-
analyse en interviews. 
Bhddatum: Onbepaald. 
Publikatievornr. Artikelen. Reeds 
gepubliceerd: G. van den Heuvel. 
Gepolitiseerde bureaucratie en 
corruptie; Nigeria en Indonesia, In: F. 
Bruinsma en. (red.), Precaire 
waarden; Liber amicorum vow' 
A.A.G: Peters, Arnhem, Gouda 
Quint, 1994, pp. 293-313. 

208 
De !Donnie op ondememings- 
gedrag en het ontstaan van 
collusie-fenomenen daarbij 
dr G.A.A.J. van den Heuvel 

Samenwerkingsverband. Interuniver-
sitaire onderzoeksgroep Organisatie-
criminaliteit. 
Doet Op basis van dossier-analyses 
en literatuurstudie komen tot een 
theorie over het ontstaan van 
collusie als vorrn van 'corporate 
crime 
Opzet Dossier-analyse en 
literatuurstudie. 
Bncidatum: Onbepaald. 
Publikatievornr. Naar aanleiding van 
dit onderzoek zijn reeds versche-
nen: 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.A.A.J. van den Heuvel, 
Onderhandelen of straffen; over 
organisatiecriminaliteit en overheids-
controle, Arnhem, Gouda Quint, 
1993; G.A.A.J. van den Heuvel, 
Convenanten in de Nedenbndse 
overlegeconomie, In: Justly-ale 
verkenningen, nr. 9. 1994, pp. 9-26. 
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209 
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. 
Doet Art. 125g Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de bevoegd-
heid om tijdens het gerechtelijk 
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 
internationale mensenrecht-
verdragen neergelegde garanties en 
waarborgen. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

210 
Voorbereidend onderzoek in 
strafzaken 
Leden van de vakgroep strafrecht 
en criminologie 01 V. prof mr 
G.PM.E MoIs 

Doet Het voorbereidend onderzoek 
in strafzaken is het gemeenschap-
pelijk onderzoeksproject van de 
Vakgroep strafrecht en criminologie, 
bedoeld om nader inzicht te 
verschaffen in de wenselijkheid en 

mogelijkheid van juridisering van 
een belangrijk onderdeel van het 
strafproces. De juridisering kan voor 
de verdachte en meer in het 
algemeen voor de straf-
rechtspleging nadelige gevolgen 
hebben. Ook daarop concentreren 
zich de onderzoeksactiviteiten. 
Probleemstelling: Het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken is een 
beslissende fase in het strafproces. 
De toename van de mogelijkheid 
tot toepassing van dwangmiddelen 
en de verwachte ontwikkeling naar 
vermindering van de mogelijkheid 
tot controle van tenminste een deel 
van hetgeen zich in het kader van 
het voorbereidend onderzoek 
afspeelt, werpen vragen op near 
wenselijkheid en mogelijkheid tot 
juridisering ter versterking van de 
rechtspositie van de verdachte. 
Opzet Literatuurstudie, empirisch 
onderzoek. 
Publikatievorm: Monografie en 
tijdschriftartikelen. 

211 
Getuigen in strafzaken 
prof mr G.P.M.E.Mols 

Doet Het onderzoek near de pleats 
en functie van getuigen in 
strafzaken. Door middel van 
(deel)publikaties kan voorts de 
kennis betreffende getuigen in 
strafzaken bij de deelnemers aan 
het strafproces worden vergroot. 
Probleemstelling Kritische 
beschrijving en analyse van de 
wettelijke voorschriften en 
jurisprudentie m.b.t. getuigen in 
strafzaken. 
Opzet Literatuurstudie. 
Einddatunr. Onbekend. 
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212 
ResoclalisatIe; Allies van 
gedetIneerden en Inrichtings-
personeel op de voorberelding 
van de terugkeer In de 
samenlevIng 
drs. P.Ph. Nelissen 

Promoter prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Doer. Hoe beoordelen en beleven 
gedetineerden en personeel de 
doelstelling(en) en middelen ten 
behoeve van de voorbereiding van 
de terugkeer in de samenleving? 
Doel van het onderzoek is het 
geven van een beeld van beleving 
en opvattingen inzake resocialisatie 
en het onderzoeken van verbanden 
tussen enerzijds persoons- en 
organisatiegebonden factoren en 
anderzijds beleving en opvattingen. 
Opzet Enguete, literatuuronderzoek 
en participerende abseil/ate. 
Enddatum: 1996. 
Publikatievomr. Dissertate. 

213 	• 
De opleggIng en uftvoering 
van reparatoIre- en bechiffs-
sancties voor milIeudelicten, 
In relade tot rechten van 
derden en de bestuurlijke 
overheid 
mr J.C. Duca 

Promoter prof. mr. ThA de Roos. 
Doer. Onderzocht wordt op welke 
wijze bij milieudelicten de 
bijkomende straffen en maatregelen 
uit de Wet op de Economische 
Delicten en eventueel daarmee 
relevante gelijkenis vertonende 
sancties in overeenstemming met 
het bestuursrecht, rechten en 
competenties van de bestuurlijke 
overheid en rechten van derden 
door de strafrechter kunnen worden 
opgelegd. 
Opzet (Rechtsvergelijkend) 
onderzoek van relevante literatuur 
en judsprudentie in Nederland, 
BeIgie en Duitsland. 
Einddatum: 1997. 

Publikatievorm: Dissertate. Mogelijk 
deelpublikaties in de worm van 
artikelen. 

214 
HandhavIng van het econo-
misch mededIngIngsrecht In 
Nededands en Europees 
verband 
mr H.M.J. Cluaedvlieg 

Promoter prof. mr. ThA de Roos. 
Opzet Rechtsvergelijkend 
onderzoek van relevante literatuur/ 
empirisch onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievernr. Dissertate. 

215 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van ambtenaren voor 
mIlleuverontrelniging 
D. Reef 

Promoter prof. mr. M.G. Faure. 
Coot Het verdient aanbeveling om 
ambtenaren van milieu-
administraties, danwel deze 
besturen zelf. strafrechtelijk 
aansprakelijk te houden voor de 
milieuverontreiniging die door hun 
handelen/nalaten wordt gelnitieerd 
of bevorderd en zo ja, kan eon 
dergelijke aansprakelijkheid 'de loge 
lata' reeds worden gerealiseerd en 
zo niet, welke aanpassingen zijn 
terzake noodzakelijk? 
Opzet Op basis van literatuuron-
derzoek zal er rechtsvergelekend 
alsook rechtseconomisch naar de 
grondslagen van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van ambtenaren 
worden gezocht De landen die 
worden onderzocht zijn voomame-
lijk Nederland, Belgie en Duitsland. 
EMddatunr. September 1997. 
Publikahevorm: Dissertate. 
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216 
De verantwoordelijkheid van 
en de controle op de politie in 
Engeland en Wales 
mr C. Royakkers 

Promotoren: prof. dr. M.E. Punch en 
dr. G.A.A.J. van de Heuvel. 
Probleemstelling Dit onderzoek wil 
de spanning tussen controleerbaar-
heid en onafhankelijkheid van de 
politie in Engeland en Wales 
analyseren in de periode van 1960 
tot heden. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
dossieranalyse en interviews. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

217 
Strafrechtadvocaten; een 
onderzoek naar de professio-
nele verantwoordelijkheid van 
de advocaat in het strafproces 
in theorie en praktijk 
mr. T Spronken 

Promotor prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Doer.  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 (archief-
onderzoek, dossieronderzoek, 
interviews, participerend onder-
zoek). Onderzoekspopulatie: 
advocaten. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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218 
Algemene nomien en 
zorgplichten in het milieu-
strafrecht 
mr J.C. Visser 

Promotoren: prof. mr. M.G. Faure en 
prof. mr. Th.A. de Roos. 
Probleemstelling Kunnen algemene 
ncirmen 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 Duitsland. 
Einddatum: September 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

219 
Resocialisatie van (ex-) 
gedetineerde vrouwen 
mr. MW Wolleswinkel 

Promotor prof. mr. G.P.M.F. MoIs. 
Doe? Nu er in de detentiesituatie 
van vrouwen steeds meer 
differentiatie komt en inrichtingen 
beleidsplannen en huishoudelijke 
reglementen ontwerpen die 
specifiek op vrouwen gericht zijn, is 
een juridische onderbouwing van 
een materiele invulling van het 
gelijkheidsbeginsel gewenst Daarbij 
wordt niet alleen gedacht aan 
sociaal-economische gebieden 
(werk, scholing, inkomen) maar ook 
aan zorgverantwoordelijkheden 
(zwangerschap, opvoeding, 
zorgactiviteiten). 
Probleemstelling Het opsporen van 
resocialisatiebevorderende en 
belemmerende factoren. Deze 
reiken verder dan de detentie-
situatie zelf. De persoonlijke 
invulling en beleving door vrouwen 
van de detentiesituatie en de eigen 
verwachtingen en houding t.a.v. de 
terugkeer in de maatschappij 
spelen daarbij ook een rol. 
Opzet Historisch overzicht van 
beleidsstukken en regelgeving over 
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eivaringen van gedetineerde 
vrouwen in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog. Vergelijking 
met buitenlandse studies. Met 
name ten aanzien van de aspecten 
zorg en opvoeding wordt veivolgens 
de invulling van family-fife en 
private life (art. 8 EVRM lid 1 en 2) 
voor gedetineerde vrouwen en hun 
kinderen bestudeerd zowel vanuit 
het positieve recht als in het licht 
van feministische rechtstheodeen. 
Literatuurstudie. 
Einddatum: 1996. 
Pubfikatievonu. Oissertatie. 

Open Universiteit Heerlen 
Vakgroep strafrecht 

Lopend onderzoek 

220 
Voorrang In het verkeersrecht 

drs. M.P Bart 
Promoter prof. mr. J.M. Reijntjes, 
Open Universiteit. 
Doer Beoogd wordt een overzicht 
te geven van de verkeerssituaties 
waarin de betrokken verkeersdeel-
nemers warden geconfronteerd met 
de vraag naar de volgorde waarin 
zij mogen doorgaan. De toepasse-
lijke verkeersregels die in verdragen 
en wettelijke regelingen zijn 
neergelegd alsmede de jurispruden-
tie en literatuur warden besproken. 
Voorts komt het verband tussen 
voorrang en het verkeersrechtelijke 
vertrouwensbeginsel aan de orde. 
Opzet Literatuur- en judsprudentie-
ondet7oek. 
Einddatum: Begin 1997. 
Publikatievomr Dissertatie. 

221 
Strafbaarstelling van 
vrouwenhandel en exploitatie 
van prostitutle 
nu: fill. Haveman 

Promotor prof. mr. C. Kelk, dr. mu. 
M.L. Moerings, Willem Pompe 
instituut voor strafrechts-
wetenschappen. RUU. 
Duet De discussie over vrouwen-
handel wordt gevoerd in het 
spanningsveld tussen principes en 
emoties. Enerzijds gaat het am 
situaties die wat ernst betreft 
dermate tat de verbeelding spreken, 
dat een pleidooi voor een intensieve 
strafrechtelijke aanpak verleidelijk 
is. Anderzijds lijkt een strafrechte-
lijke aanpak soms dusdanige 
problemen op te leveren, dat 
geconcludeerd wordt dat het 
strafrecht er maar beter niet bij 
gehaald moet warden. Doe van dit 
onderzoek is op rationele gronden 
een uitspraak te kunnen doen over 
de functie die het strafrecht voor 
vrouwenhandel kan hebben. Is 
vrouwenhandel een maatschappe-
lijk probleem dat met behulp van 
het strafrecht moet worden 
opgelost? Centraal bij de 
beantwoording van deze vraag 
staan de vomwaarden voor 
strafbaarstelling. Deze worden 
getoetst aan de strafbaarstelling 
van vrouwenhandel. 
Opzet Literatuur-, jurisprudentie en 
dossieronderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Artikelen, 
proefsch rift. 
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Katholieke Universiteit Nijmegen 

Vakgroep strafrecht 

Afgesloten onderzoek 

222 
Op den grondslag der 
telastlegging; beschouwingen 
naar aanleiding van het 
Nederlandse grondslagstelsel 
di: I Boksem 

Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 236 

Lopend onderzoek 

223 
Strafrechtelijke sancties 
mr J.P. Balkema, prof mr. 
Buruma en mr PC Vegter 

Doel: Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuiWoerleg-
ging beheersen van de strafrechte-
lijke vrijheidsbenemende maatrege-
len, te weten de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht en de 
terbeschikkingstelling. 
Probleemstelling In het onderzoek 
komt onder meer de vraag aan de 
orde of de vigerende rechtsregels in 
overeenstemming zijn met de gang 
van zaken in de praktijk. Voorts 
wordt nagegaan hoe de praktijk 
werkt in aangelegenheden 
waarvoor geen geschreven 
rechtsregels gelden. 
Opzet In hoofdzaak literatuurstudie. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publikatievorm: De onderzoeksresul-
taten worden regelmatig gepubli-
ceerd in de vorm van supplementen 
op de losbladige editie Het 
penitent/air recht onder redactie van 
prof. mr. J.P. Balkema, prof. mr. Y. 
Buruma, mr. P.C. Vegter en prof. dr. 
J.P.S. Fiselier en uitgegeven door 
Gouda Quint te Arnhem. 
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224 

Evaluatie van wetgeving 
inzake de voorwaardelijke 
veroordeling en de verwoegde 
invrijheidstelling 
mr EW. Bleichrodt 

Promotoren: prof. mr. G.J.M. 
Corstens en mr. J.P. Balkema 
(KUN). 
Doel: De Wet inzake de hetziening 
van de voorwaardelijke veroordeling 
en de vootwaardelijke invrijheidsstel-
ling uit 1986 zal worden getoetst 
aan de uitgangspunten, die de 
wetgever in de Memorie van 
Toelichting heeft geformuleerd. 
Tevens zal worden onderzocht in 
hoeverre alternatieven voor het 
huidige stelsel aanwezig zijn. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
onderzoek wetsgeschiedenis, 
interviews in praktijk. 
Einddatum: April 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

225 
Dutch criminal law and 
procedure 
prof mr. G.J.M. Corstens en mr 
J.A.W. Lensing 

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

226 
Diefstal in het stelsel van 
vermogensdelicten 

mr EM Eijnwachter 
Promotor prof. mr. A.J.M. 
Machielse. 
Doe? Onderzoek naar het ontstaan 
en de ontwikkeling van het stelsel 
van vermogensdelicten. Daarbij 
wordt in het bijzonder ingegaan op 
de vraag wat een gedraging 
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kwalificeerbaar maakt ars diefstal 
en niet als verduistering, afpersing, 
afdreiging of heling. 
Opzet Onderzoek van wetgeving, 
rechtspraak en literatuur, alsmede 
interviews. 
Einddatum: Oktober 1998. 
Publikalievorm Dissertatie. 

227 
Herziening gerechtelijk 
vooronderzoek 
air JAW Lensing, prof. dr. J.PS. 
&eller, prof mr A.W.M 
Mach/else en mr RC Honig 

Opdrachtgever Het onderzoek 
wordt gedaan in opdracht van het 
Ministerie van Justitie. 
Doet Onderzoek naar de huidige 
praktijk van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 
Opzet Algemene statistische 

gegevens en registratie kabinetten 
R-C Bandelijk) interviews 

(steekproef) aangevuld door 
enquete; dossieronderzoek en 
observatie-onderzoek (steekproef). 
Einddatum: Eind 1996. 

228 
Ondememing, strafrecht en 
mensenrechten 
17111 S V. Pelsser 

Promotor prof. mr. V. Buruma en 
mr. JAW. Lensing. 
Doet 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 Nededandse herkomst, 

het EVRM, het EG-recht en een 
aantal vreemde rechtsstelsels, 
waaronder dat van de VS. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 
Publikatievomr. Dissertatie. 

229 
Straftoemeting in hveede 
instantie 
Studentassistent 

Begeleiding dr. J.P.S. Fischer en mr. 
JAW. Lensing. 

Doet. Nagaan hoe de strallordering 
in tweede instantie zich verhoudt 
tot strafvordering in eerste instantie 

en het vonnis van de rechtbanlc 
EMddatum: Najaar 1996. 
Publikatievorm Onderzoeksverslag. 

230 
Elwangmlddel van de 
inbeslagnernIng 
Mr. RM Vennix 

Promotor prof. mr. G.J.M. Corstens 
en mr. JAW. Lensing. 
Doer. Herijking van het dwangmid-
del van de inbeslagneming (mede) 
gezien: bevoegdheid tot conserva-

toire 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 (Wet 
Computercriminaliteit); onderzoek 
naar verbetedng teruggaveregeling. 
Opzet Onderzoek van wetgeving, 
rechtspraak en literatuur. 
Enridaturu. 1997. 
Publikatievorm. Dissertatie. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 
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232 
European critical criminolo- 
Dies; a future for social justice 
dr R van Swaaningen 

London/Thousand Oaks CA/New 
Delhi, Sage publications, verschijnt 

november 1996 (handelseditie) 
Zie JV7, 1995, nr. 252 
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Lopend onderzoek 

233 
Vrijheidsbenemende 
dwangmiddelen 
mr J. uit Beijerse 

Promotor prof. mr. C.P.M. Cleiren en 
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut. 
Probleemstelling De vraag die in 
deze studie centraal staat is of het 
noodzakelijk is om tot een 
fundamentele herbezinning te 
komen op de uitgangspunten die 
aan de wettelijke regeling van 
vrijheidsbenemende dwangmidde-
len ten grondslag liggen. Hiertoe is 
een inventarisatie gemaakt van de 
wijze waarop de wetgever sinds 
1838 met spanningen tussen 
uitgangspunten en toepassings-
praktijk 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 fundamen-
tele uitgangspunten aan tegemoet 
te komen. 
Einddatunr. 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

234 
Decriminalisering van actieve 
euthanasie; een exemplarisch 
onderzoek naar de betekenis 
van decriminalisering voor 
abolitionisme en strafrechts-
theorie 
mr J.R Blad 

Promotor prof. C.J.C.F. Fijnaut. 
Doet In dit theoretisch georienteerd 
onderzoek wordt het vraagstuk van 
de sociale controle op levens-
beeindigend handelen om 
sociaal-medische redenen, 
behandeld als testcase voor de 
abolitionistische stelling dat 

67 

primaire criminalisering (strafbaar-
stelling) 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 abolitio-
nisme 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 
exemplarische probleem, de sociale 
beheersing van levensbeeindigend 
handelen. 
Probleemstelling In hoeverre kan 
decriminalisering worden begrepen 
als een adequate strategie van het 
abolitionisme en welke andere 
betekenissen kunnen aan dit 
fenomeen worden verleend? 
Opzet Literatuuronderzoek naar 
Hulsman's abolitionisme, decrimina-
lisering in het algemeen en het 
decriminaliseringsproces met 
betrekking tot de euthanasie in het 
bijzonder. Ook is reeds onderzoek 
gedaan naar beleidsopvattingen 
aangaande euthanasie in 
ziekenhuizen en verpleeg-
inrichtingen. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. In 1990 
is het bovenvermelde deel-
onderzoek gepubliceerd in Tussen 
lots- en zelfbeschikking, Arnhem, 
Gouda Quint By. 

235 
EVRM en opiurnzaken 
T Blom 

Promotor prof. mr. H. de Doelder. 
Doe,. Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de justitiele 
politiepraktijk in Opiumzaken aan 
de hand van uitspraken van de 
Europese Commissie en het 
Europese Hof voor de rechten van 
de mens. 
Probleemstelling Onderzocht wordt 
wat de consequenties zijn van de 
uitspraken van de Europese 
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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 Neder-
landse opsporingspraktijk in 

Opiumwetzaken. Het gaat in dit 
onderzoek met name am de 
consequenties voor de bijzondere 

opsporingsmethodes, die in het 
kader van de bestrijding van deze 
wet worden gebruikt zoals de 
observatie, de infiltratie en de 

telefoontap en die een grate 
inbreuk op iemands priveleven 

inhouden. 
Opzet Participerende observatie, 

literatuur- on jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddaturu. 1996. 

Publikatievornr. Dissertatie. 

238 
De rechtsbetrekking als 
gemeenschappelljke noemer 
van bestuursrecht, strafrecht 
en privaanecht; theode, 
methode en praktijk van 
geintegreerde rechtsvieten-
schap 
prof Inc C.P.M. Cleiren, mr PA.M. 
Mevis, Inc G. van Leijen on M. 
Dane 

Samenwerkingsverbanct Samenwer-
king met prof. Foque en prof. RM. 
van Male. 

Doer.  Do rechtswetenschap wordt 

in toenemende mate geconfron-
teerd met de behoefte aan 
integratie van de verschillende 

juridische disciplines onderling. De 
vraag is of eon gemeenschappelijk 
referentiekader voodianden is dat 
de verschillende deeldisciplines met 

elkaar delen en dal hun eigen 
specifieke ontwikkelingen stuurt. 

Het onderzoekprogramma betreft 
eon samenstel van onderzoeken die 
zijn toegespitst op de betekenis van 
het begrip rechtsbetrekking en de 
draagwijdte daarvan voor de 

verdere ontwikkeling van de 
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traditionele rechtsgebieden 
bestuursrecht strafrecht en 

privaatrecht, alsmede de algemene 
rechtstheode en rechtsfilosofie. De 

strafrechtelijke onderzoeken spitsen 
zich toe op de volgende thema's: 
Het strafvordedijk legaliteitsbegin-
sel; toetsing van en sancties op 

(on)rechtmatig overheidsoptreden; 
vormen, vormverzuimen en 
rechtsgevolgen in intern en extern 
rechtsvergelijkend perspectief; 

schadevergoeding voor ondergane 
of voodopige hechtenis. 
Opzet Literatuur- en rechtspraak-

onderzoelc Veel interne rechtsver-
gelijking. 
Einddatum: Lopend onderzoek Voor 
de dissertaties vier jam. 

Publikatievorm: Twee dissertaties, 

artikelen. 

237 
Grootsteedse criminalitek 
prof Inc H. de Doelder, prof. dr. 
C.J.CF Funaut eve 

Opzet/doel: Het onderzoek is thans 
opgedeeld in de volgende vier 

deelprojecten: Gokaiminaliteit Het 

gokwezen in eon stad als 
Rotterdam is eon gecompliceerd 

geheel van legale, extra legale on 
illegale activiteiten. In eon eerste 

deelstudie is, voor wat betreft de 
situatie in Nederland, aandacht 
besteed aan de markt voor 

gokspelen, de spelers en hun 
problemen; aan de ml die de 
georganiseerde misdaad in het 
gokwezen wordt toegedicht; en aan 

de redenen waarom en wijzen 
waarop de overheid de markt in 
kwestie probeert to reguleren. In 

het verlengde van doze terreinver-
kenning vindt specifieker ondeaoek 
pleats naar het aanbod en de 

aanbieders van gokfaciliteiten in 
Rotterdam en omgeving, near de 
mogelijke relatie tussen gokken en 
(verwervings)criminaliteit, en naar 

verschillende facetten van het 
fenomeen van de kansspel- 
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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 warden gezet. 
Geweldsbeheersing Het onderzoek 
richt zich vooralsnog op de 
volgende algemene probleemstellin-
gen: een analyse van politiegeweld 
bij de getiniformeerde dienst van 
een grate stad; een analyse van de 
reactie op het politiegeweld; een 
onderzoek naar de wijze waarop op 
de werkvloer naar het functioneren 
van de klachtenprocedure m.b.t. 
geweldgebruik wordt gekeken en 
een analyse van de wijze waarop 
politiegeweld zo goed mogelijk 
beheerst kan warden. Preventie 
jeugdcriminaliteit Enerzijds is dit 
een criminografisch onderzoek 
waarin de samenhang tussen 
demografische, sociaal-
economische en institutionele 
factoren naast de omvang, soon en 
aard van de jeugdcriminaliteit 
centraal staat. Anderzijds omvat het 
onderzoek een analyse van de 
achtergronden van jeugd-
criminaliteit in verschillende wijken, 
waarbij het microniveau als 
uitgangspunt wordt genomen: een 
etnografische studie van jeugd-
criminaliteit, waarin de achtergron-
den van de criminaliteit warden 
bestudeerd vanuit de leefwereld 
van de jongeren. 
Einddatum: Onbepaald. 
Publikatievorm: Dissertaties, 
artikelen, rapporten. 

238 
Bestuursstrafrecht 
prof mr H. de Doelder, prof mr 
M.CW. Feteris, mr A. Hartmann, 
mr dr. J.W. van der HuIst, mr EM 
de Koning-de Jong, mr L.J.J. 
Rogier, mr PM van Russen Groen 

en mr IC. van 't Veer 
Doe,. De laatste jaren komt men in 
de juridische literatuur regelmatig 
de term 'bestuursstrafrecht' tegen. 
Uit de hantering van deze term 
blijkt evenwel dat omtrent de 
inhoud en omvang van het 
desbetreffende begrip geen 
overeenstemming bestaat. Er 
hebben zich in de afgelopen 
decennia zowel in het bestuursrecht 
als in het strafrecht, maar oak in 
het internationale recht verschil-
lende ontwikkelingen voorgedaan 
waardoor de contouren van een 
bestuursstrafrecht zich beginnen af 
te tekenen. Doel van het onderzoek 
is am aan de hand van die 
ontwikkelingen tot een beschrijving 
en een verklaring van de bedoelde 
juridische fenomenen te komen 
waardoor eenduidige plaatsbepaling 
van dit gedeelte van het recht 
mogelijk wordt. Bovendien wordt 
onderzocht of het bestuurs-
strafrecht eigen materiele 
beginselen kent en welke 
beginselen ten grondslag liggen 
aan de processuele afdoening van 
de gedragingen die door het 
bestuursstrafrecht warden 
gesanctioneerd. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
een aantal deelonderzoeken. De 
kennis en inzichten die in deze 
onderzoeken vergaard warden 
moeten leiden tot theorievorming 
met betrekking tot het karakter van 
het bestuursstrafrecht en de 
verhouding tot het strafrecht 
enerzijds en het bestuursrecht 
anderzijds. 
Einddatum: Geen. 
Publikaties: Dissertaties, artikelen, 
symposiumbundels, rapporten. 

239 
Mensenrechtenschendingen 
en het universaliteitsbeginsel 
mr. R. van Elst 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoeksschool Mensenrechten 
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en de vakgroep strafrecht en 
criminologie (prof. mr. C.P.M. 
Cleiren en dr. M.T. Kamminga). 
Doet Plegers van emstige 
mensenrechtenschendingen worden 
meestal in eigen land niet vervolgd, 
oak niet nadat daar eon machtswis-
seling heeft plaatsgevonden. 
Bekeken wordt waarom genoemde 
plegers niet op grand van het 
universaliteitsbeginsel worden 
berecht. Daartoe zal de reikwijdte 
van het universaliteitsbeginsel 
nader moeten warden bepaald, 
alsmede oorzaken van de beperkte 
toepassing in kaart warden 
gebracht. 
Opzet Inhoudsanalyse, case-
studies, interviews, literatuur- en 
bronnenonderzoek. 
Einddatum: April 1999. - 
Publikatievonn: Dissertatie. 

240 
Bewgs In het bestuurs-
strafrecht 
rrn: AR. Hartmann 

Promotor prof mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband. Het 
onderzoek vindt plaats in het kader 
van het algemene cmderzoek-
programma Bestuursstalrecht 
Inzichten opgedaan in dit 
onderzoek kunnen eon bijdrage 
leveren aan eon verdere plaatsbe-
paling van het bestuursstrafrecht. 
Doet Het bewijs speelt een 
belangrijke rol in iedere juridische 
procedure. Inzicht in de ml die het 
bewijs speelt 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 ook 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 
rechtsfeiten in procedures die als 
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bestuursstrafrechtelijk zijn to 
kenschetsen. Daartoe warden onder 
meer de bewijsvergaring en 
bewijsvoering in het bestuurs- en 
strafrecht onderzochL Voorts zal 
gekeken warden naar bewijs-
rechtelijke aspecten van in andere 
landen functionerend bestuurs-
strafrecht, zoals het Ordnungswi-
drigkeitengesetz in Ouitsland. Oak 
zullen de bewijsregelen die het Hof 
van Justitie to Luxemburg hanteert 
bij het beoordelen van zaken ex 
Mike! 85 e.v. EEG-verdrag in de 
beschouwingen warden betrokken. 
Einddatum: Najaar 1996. 
Publikaties-. Dissertatie, artikelen. 

241 
Strafrecht en seksueel 
mIshruIk van mInderjadgen; 
eon onderzoek naar (on)mo-
gelijkheden 
nu: RSB. Kool 

Promotoren: prof. dr. CF. Fijnaut en 
prof. mr. H. de Doe!der. 
Doer Het probleem van seksueel 
misbruik van mindeftarigen binnen 
afhankelijkheidsrelaties maakt 
onderdeel uit van eon bredere 
maatschappelijke zorg met 
betrekking tot seksueel misbruik. 
Doze zorg heeft in de jaren tachtig 
geleid tot het opzetten van eon 
overheidsbeleid terzake, waarvan de 
strafrechtspleging onderdeel 
uitmaakt. Om to kunnen beoordelen 
welke rol het strafrecht hier kan 
vervullen is het noodzakelijk kennis 
to nemen van de inhoud van de 
normstelling terzake, en to bezien 
op welke wijze doze 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 eon bij 
uitstek private sfeer (de seksuali-
teit). Gekozen is voor eon 
probleemgebied waarbinnen de 
tegenstelling publiek/privaat zich 
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sterk doet voelen: de strafbaarstel-
ling van seksueel misbruik van 
minderjarigen binnen 
afhankelijkheidsrelaties (SMM). Wat 
is de inhoud van de normstelling, 
en op welke wijze wordt deze 
gehandhaafd in de rechtspraktijk? 
Meer in het bijzonder wordt hier de 
vraag gesteld in hoeverre het 
gewaarborgde 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 straf-
rechtspleging. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden wordt 
dossier-onderzoek verricht, aan de 
hand waarvan de voornaamste 
probleemgebieden in kaart kunnen 
warden gebracht. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

242 
Het rechtsgevolg van 
vormverzuim binnen het 
strafproces 
mr 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 bestuursrecht, 
straffecht en privaatrecht; theorie, 
methode en praktijk van geinte-
greerde rechtswetenschap. 
Probleemstelling Hoe kunnen de 
rechtsgevolgen warden bepaald die 
aan vormverzuimen begaan in het 
strafproces moeten warden 
toegekend? 
Doef. Met het onderzoek wordt 
beoogd am vanuit een rechts-
theoretisch en dogmatisch 
perspectief enig licht te werpen op 
de gevolgen die aan vormverzuimen 
(moeten) warden toegekend in het 
strafprocesrecht en op de wijze 
waarop de strafrechtelijke 
procedure gelegenheid biedt tot 

toetsing van de naleving van 
vormvoorschriften. 
Opzet Het onderzoek zal bestaan 
uit analyse van wetgeving, 
jurisprudentie en literatuur. 
Aandacht wordt enerzijds 
geschonken aan de aan ons 
strafprocesrecht ten grondslag 
liggende uitgangspunten en 
structuurkenmerken en aan het 
oogmerk van daarin voorkomende 
vormvoorschriften. Anderzijds vormt 
de algemene juridische dogmatiek 
een bran van studie, waarbij zowel 
gebruik zal warden gemaakt van 
civielrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke alswel van buitenlandse 
strafprocesrechtelijke studies op dit 
terrein. 
Einddatum: 1997. 
Pubhkatievorm: Dissertatie. 

243 
Onrechtmatig optreden van de 
overheid 
dr PA.M Mevis 

Samenwerkingsverband: VF-pro-
gram ma De rechtsbetrekking als 
gemeenschappeliike noemer van 
bestuursrecht, strafrecht en 
privaatrecht 
Doef. Het onderzoek beoogt 
allereerst 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 aansprakelijkheids-
recht. Het 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 relativiteits-
vereiste) en voor het 'vertalen' van 
die aansprakelijkheid in concrete 
sancties voor de overheid of 
legemoetkomingen' van belang- 
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hebbenden. De resultaten kunnen 
ondermeer warden aangewend am 
te bezien of de wijze waarop het 
overheidsoptreden in het 
strafproces wordt gesanctioneerd 
niet veel genuanceerder en 
gedifferentieerder kan zijn. Men kan 
denken aan de mogelijkheid van 
een financihle tegemoetkoming ter 
compensatie van het geleden 
nadeel zonder dat dit afbreuk doet 
aan de omvang van bij voorbeeld 
de op te leggen vrijheidsstraf. Het 
onderzoek zal warden verricht 
tegen de achtergrond van de vraag 
of rechtsnorrnen die tezamen de 
aansprakelijkheid binnen de 
rechtsbetrekking bepalen =gen 
verschillen al naar 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 
bestuursrechtspraak bijdragen aan 
een verdieping van het onderzoek. 
Opzet Literatuur- en judsprudentie-
onderzoelc 
Publikatievorm: Diverse afzondedijke 
publikaties. 
Einddatunr. 1997. 

244 
RechtsbeschermIng In het 
bestuursstrafrecht 
Mt P M. van Russen Groen 

Promotor prof. mr. H. de Doe!der. 
Samenwerkingsverband. Het 
onderzoek vindt plaats in het kader 
van het algemene onderzoek-
programma Bestuursstrafrecht 
Inzichten opgedaan in dit 
onderzoek kunnen een bijdrage 
leveren aan een verdere plaatsbe-
paling van het bestuursstrafrechL 
Duet Onder andere in de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften en in het 
fiscale recht zijn bevoegdheden 
neergelegd voor bestuursorganen 
tot het opleggen van sancties die 
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vallen onder het begrip 'vervolging' 
van artikel 6 EVRM. Deze 
bestuursrechtelijke sanctie-
bevoegdheden warden dus tevens 
strafrechtelijk genorrneerd. In 
andere landen bestaan eveneens 
rechtsgebieden die raakvlakken 
hebben met zowel het strafrecht als 
het bestuursrecht. Oak in 
EG-verband — met name bij de 
bescherming van oommunautaire 
(financiele) belangen — zijn 
bestuursrechtehjke straf-
bevoegdheden geformuleerd. In dit 
ondeacrek wordt in de eerste plaats 
de aard van di! grensgebied — dat 
aangeduid wordt met de term 
'bestuursstrafrecht' — onderzocht 
De WAHV en het fiscale boetestel-
sel vormen daarvoor het nationale 
onderzoeksgebied. In de tweede 
plaats wordt onderzocht wat de 
implicaties zijn van het van 
toepassing zijn van artikel 6 EVRM 
op deze bestuursrechtelijke 
sanctiebevoegdheden voor de 
rechtsbescherming. 
Einddatuar December 1996. 
Publikaties-. Dissertatie, artikelen. 

245 
Antl-wihvasmaatregelen; van 
melding tot en met ontnemIng 
mr CD. Schaap en mt. V Mu! 

Promotor prof. mr. H. de Doe!der. 
Samenwerkingsverband. Het 
onderzoek maakt deel uit van het 
project Misdaad, geld en straf 
(voorheen Rnancfele straffen), een 
samenwerkingsverband tussen de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, de 
Rijksuniversiteit Leiden, het 
Nederlands Studiecentrum voor 
criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR) en het Ministerie van 
Justitie. 
Duet Uitgaande van [inter-) 
nationale regelgeving terzake wordt 
onderzocht in hoeverre het 
witwassen van door criminaliteit 
verkregen vermogen kan warden 
c.q. wordt tegengegaan en op 
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welke wijze dergelijk vermogen kan 
worden geconfisceerd. Nadat de 
zowel 'preventieve' als 'repressieve' 
(wettelijke) maatregelen zijn 
bestudeerd en van commentaar 
voorzien wordt gekeken naar de rol 
van de financiele instellingen 
(identificatieplicht, meldplicht van 
ongebruikelijke transacties 
enzovoort) en - vervolgens - naar 
wat er met de van deze instellingen 
verkregen informatie wordt gedaan 
(het 'veredelen' van de informatie 
door het Meldpunt MOT, het 
doormelden aan FinPol, de taak en 
het functioneren van de landelijk 
officier van justitie op dit gebied en 
het gebruikmaken van de informatie 
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 
inventarisatie gemaakt van de 
internationaal genomen initiatieven 
teneinde het witwassen te 
bestrijden. Deze initiatieven zullen 
worden becommentarieerd en 
worden 'vertaald' naar de 
Nederlandse praktijk. Onderzocht 
wordt onder meer welke beleidsma-
tige, politieke en juridische redenen 
aan de totstandkoming van 
dergelijke internationale - 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 
vergelijking met internationale 
regelgeving - niet ontbreken. 
Toetsing van regelgeving aan 
praktijk en andersom. 

Einddatum: Najaar 1997. 
Publikatievorm: . (Tussentijds) 

artikelen, bijdragen aan bundels 
enzovoort. (Gezamenlijk) boek in 
begin 1997. Twee aparte disserta-
ties. 
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246 
Sociale veiligheid in Europa; 
tussen risico-beheersing en 
structurele politiek 
dr R. van SWaaningen 

Samenwerkingsverband: Universita 
di Bologna, Universidad de 
Barcelona, Middlesex University, 
Rijksuniversiteit Gent, Universitet 
des Saarlandes. 
Doer Doel van het onderzoek is in 
kaart te brengen op welke wijze 
getracht wordt de sociale veiligheid 
in verschillende Europese grote 
steden of stedelijke regio's te 
verhogen. In eerste instantie wordt 
gekeken naar het 'Citta Sicure'- 
project in Emilia Romagna, de 
'Seguritat i Prevencio Urbana' in 
Barcelona, het Rotterdamse 
integrale veiligheidsbeleid, en 
kwalitatief onderzoek naar 
onveiligheidsgevoelens en 'multi 
agency approaches' van sociale 
veiligheid in verschillende Londense 
boroughs, Gent, Antwerpen en 
Hamburg. Hierbij zal worden 
gekeken naar de politieke en 
criminologische vooronderstellingen 
die aan een bepaald veiligheids-
beleid ten grondslag liggen, of 
eventuele verschillen dienaan-
gaande ook gevolgen hebben voor 
de institutionele inbedding van 
dergelijk beleid, en hoe en op 
welke gronden het 'succes' van 
verschillende projecten wordt 
beoordeeld. De probleemstelling 
van het onderzoek is theoretisch 
van aard. De centrale vraag hierbij 
is in hoeverre het veiligheidsbeleid 
in een bepaalde stad vooral een 
vorm van risico-justitie is (geent op 
overlastbestrijding buiten de 
grenzen van strafrechtelijke 
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legaliteit) en welke vormen van 
interventie vooral een aanzet zijn 
cm op een meer structurele, sociale 
wijze iets aan (de oorzaken van) 
criminaliteit te doen. 
Gnddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Artikelen, 
rapportages C.R.N. bock. 

247 
De beheersing van geweld In 
de interactie politle-publiek 
mr N.Idriks 

Samenwerkingsverband. Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
Doer. Het 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 
politic? Hoe wordt pohtiegeweld 
door burgers ervaren? Hoe kan 
geweld tussen burgers en politie zo 
goed mogelijk worden beheerst? 
Doel van het onderzoek is in de 
eerste plaats door een analyse van 
deze vragen beleidmakers een 
empirische basis te bieden voor de 
beheersing van geweld in de 
interactie politie-publiek. 
Opzet Klachtendossier-analyse; 
analyse dag- en nachtrapporten; 
interviews; participerende 
observatie; selfreport enquete. 
Enddatum: 1996. 
Publika(ievomr Rapport, dissertatie. 

248 
Geschiedenis jeugd- 
(beschermings)recht 
dr. CG.M. van Wamelen 

Doer. Bestudering van de 
geschiedenis van het jeugd-
(beschermings)recht. 
Opzet Literatuurstudie, interviews 
en ander bronnenonderzoek 
Publikatievorm De komende tien 
jaar zullen er deelpublikaties 
verschijnen, te weten (werktitels): 
1995 (De kinderbescherming in 

Lopend onderzoek 
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oorlogstijd), 1996 (Flonderd jaar Pro 
Juventute), 1997 (75 jaar 
Kinderrechtspraak), 2001 (Flonderd 
jaar Kinderwetten. Deel I: ± 
1900-1940), 2005 (Flonderd jaar . 
Kinderwetten. Deel II: 1945-2000). 
Reeds verschenen de publikaties: 
'Kinderbescherming in oodogstijd; 
de strijd tegen het wangedrag van 
de jeugd', Tipischrift voor ram/lie- en 
jeugdrecht nr. 5,1995. pp. 98-111; 
'Honderd jaar Pro Juventute', Proces 
nr. 3, 1996, pp. 47-51. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Sanders InstItuut 

249 
De fiscale monitor 
prof dr D. Hessing en dr H. 
El/This 

Samenwerkingsvomr. De vragenlijst 
is ontwikkeld in samenwerking met 
het ministerie van Financien en met 
ondermeksbureau Van Nes. 
Doer.  Met een vragenlijst worden 
hetzij individuele burgers dan wel 
bedrijven benaderd over belasting-
betalen en belastingfraude: (neiging 
tot) naleving, interactie met de 
belastingdienst. houding tot 
belastingbetalen, persoonlijke 
omstandigheden. De vragenhjst 
wordt om de paar jaar afgenomen 
zodat trends zichtbaar worden. 
Geprobeerd wordt via theoretische 
dan wel ad hoc modellen 
nalevingsgedrag te verklaren dan 
wel te voorspellen. 
Publikatievorm DeeIs interne, deel 
externe publikaties. Reeds 
verscheen onder andere: dr. H. 
Elffers, 'Tax evasion; theory and 
research', Kluwer, 1992. 
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250 
Fraude en corruptie 
mr di-. D. Ruimschotel 

Opzet Het onderzoek wil inzicht 
verschaffen in de omvang en 
oorzaken van de verschillende 
vormen van fraude en corruptie On 
vergelijking tot vermogens-
criminaliteit en agressie-
criminaliteit). Gebruik wordt 
gemaakt van theoretische noties uit 
de algemene criminologische 
literatuur, van dark number 
schattingsmethoden, en van 
casusonderzoek naar bepaalde 
wetten als de Bestrijdingsmiddelen-
wet 
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; 'Corruptie als combinatie van 
irreguliere bevoordeling en infaam 
verraad', Nederlands 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 van Justitie, lnspectie 
voor de rechtshandhaving, 1993. 

251 
Methoden voor dark number 
schattingen bij slachtofferloze 
delicten 
mr dr D. Ruimschotel 

Doet. Dark number schattings-
methoden zijn bedoeld om op 
gebieden waar niet directe 
metingen voor de omvang van een 
fenomeen als de omvang van de 
criminaliteit voorhanden zijn, toch 
redelijke schattingen te verkrijgen. 
Voor de omvang van delicten waar 
een slachtoffer in het spel is, 
worden sinds vele jaren slachtoffer-
surveys 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, 
inhoudsanalyse van interne 
rapporten) wordt bekeken welke 
methoden genoemd en gebruikt 
worden en wat daar de methodi-
sche validiteit en praktische 
bruikbaarheid van zijn. Bekeken zijn 
tot nu toe: fraude tegen de 
EEG/EU, fraude met de in- en 
uitvoerwet, fraude met de 
bestrijdingsmiddelenwet 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 beoordeling van de achterlig-
gende dimensies (samengevat als 
de Tafel van Elf, zie hiervoor). 
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 Stap, Den Haag, ministerie 
van Justitie, lnspectie voor de 
Rechtshandhaving, 1994. Verder is 
een artikel verschenen in 
Beleidsanalyse (1995, nr. 2): Tussen 
norm en felt; methoden ter schatting 
van naleving (Ruimschotel, Van 
Reenen en Klaasen). 

252 
EG-EU-fraude 
mr dr. D. Ruimschotel en prof H. 
de Doelder 

Samenwerkingsverband: Er is in 
1994 en 1995 een parallelle 
uitvoering geweest van een 
vragenlijst over EU-fraude in 
Nederland, Duitsland en Grieken-
land, opgezet onder auspicien van 
het European Documentation and 
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Research Network for Crossborder 
Crime. In de komende jaren zullen 
nog andere landen onderzocht 

worden (Frankrijk Italie en 
Denemarken), waarna een 
vergelijkende analyse zal 
plaatsvinden. 

Doe/ en egret Het onderzoek naar 
EG/EU fraude is een voortzetting 
van onderzoek dat begonnen is op 

het Europees Universitair Instituut 
in Florence (Italie). Via analyse van 
juridisch en sociaal-

wetenschappelijk onderzoek van 
officifile rapporten en beleidsstuk-

ken en van minder officiele bronnen 
(interviews, grey literature) wordt 
gekeken naar de verhouding tussen 
de criminal poky van de Commissie 
en van de lidstaten en de 
achterliggende feiten over 
EU-fraude (omvang, oorzaken, 

context). Gekeken wordt naar 
mogelijkheden voor verbeteringen 

van kennis en voor verbeteringen 
van beleid. 

Publikatievorm en einddatum: Het 
betreft hier continu onderzoek met 

een wisselend accent De spanning 
tussen beleid en feitenkennis is 
gerapporteerd in 'EG-fraud; ten 

percent fraud', European University 
Institute, 1993; 'EG-fraude; criteria 
voor nationale rechtshandhaving', 
Justiffele verkenningen, 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, le jrg., nr. 3, 1993, pp. 
101-123; in: Journal of common 
market studies. IC-fraud; a policy 
analysis approach', 1994). 
Rapportage van de interviews heeft 

inmiddels plaatsgevonden aan de 
EDRN en de Europese Commissie. 
Een onderzoek naar potentiele 
EU-fraude met behulp van 

T11-methodologie (zie nr. 253) is in 
voorbereiding. 
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253 
De Tafel van Elf voor 
rechtshandhaving en nalevIng 
mr. dr D. Ruimschotel dr H. 
El/lets en F Baiwegen 

Doer Elf is het getal van de duNel, 

die weer staat voor alles wat 
verboden is. De tafel van Elf geeft 
een beperkt aantal variabelen 
(namelijk elf) dat op een 

gestandaardiseerde manier de mate 
van naleving en niet-naleving ten 
aanzien van een bepaalde wet 

verklaarL 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 analyse-

methode kan zich richten op 
klassieke, min of meer tijdloze, 

verbodepdan wel verboden die 
deel uitmaken van nogal tfidgebon-
den sociaal-economische 

regelgeving (beleidsinstrumentele 
wetgeving). De elf dimensies 

betreffen deers 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 sanctiezwaarte). 
Behalve een verklaring en 

voorspelling van naleving, geeft de 
Tafel van Elf (T11) een evaluatie van 

het beleid, de regelgeving en de 
handhavingsinspanning op een 
bepaald gebied en kan daarmee 
gebruikt worden ter voorbereiding/ 
formulering van een wet of 

beleidsgebied 
Opzet De T11 is ontwikkeld samen 
met de Inspectie voor de 

Rechtshandhaving van het 
ministerie van Justitie (dr. R van 
Reenen) en de CDWO (drs. B. 
Berghuis) in een studie naar 

naleving en handhaving van 
beleidsinstrumentele wetgeving. 

Met de T11 zijn geanalyseerd de 
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Bestrijdingsmiddelenwet, de In-en 
uitvoerwet en de Wet lndividuele 
Huursubsidie. De standaardisering 
van het instrument van de 111 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 111 dezelfde monitor-
functie voor beleidsinstrumentele 
regelgeving (meestal slachtofferloze 
delicten) en bijzondere handhaving 
als de politiemonitor heeft voor 
handhaving door politie 
(slachtofferdelicten) en klassieke 
delicten. 
Einddatum: Het betreft hier 
langlopende instrument- en 
modelontwikkeling 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 integrale period/eke 
rapportage naar de mate van 
naleving van beleidsinstrumentele 
wetgeving, Den Haag, ministerie van 
Justitie, 1994. In 1996 zal op de VI 
International Conference on 
Economic Crime (Cambridge) 
verslag zijn gedaan van corrupie-
analyse via T11-methodologie (zie 
hierboven). 

Universiteit Utrecht 
Centrum voor Rechtshandhaving 
en Europese Integratie 

Lopend onderzoek 
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254 
The implementation and 
enforcement practice on 
fisheries quota management 
in The Netherlands and in the 
United Kingdom 
mr A.J. Berg 

Promotor prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Co-promotor prof. mr. A.H.J. Swart. 
Samenwerkingsverband Pion ier-
project Vervaele. 
Doer De werking in twee lidstaten 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid van de EG wordt 
onderzocht. Met name de 
handhavingspraktijk komt aan bod. 
Opzet Analyse van het beleid op 
EG niveau; vergelijking van twee 
landen op nationaal niveau: 
common law versus civil law. Hoe 
draagt het nationale recht bij aan 
het bereiken van de doelstelling op 
EG niveau. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1996. 

255 
European integration and the • 
legal enforcement of 
social-economic policy; a 
case study of the enforcement 
of customs laws 
mr N. Dirkzwager 

Promotor prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Samenwerkingsverband. Pionier-
project Vervaele. 
Doer To what extent and in which 
way can integration of the 
enforcement of customs law 
contribute to the achievement of 
the objectives of EC social-
economic policy. 
Opzet Rechtsvergelijkende studie in 
Nederland, Duitsland en Engeland 
naar de strafrechtelijke en 
administratiefrechtelijke handhaving 
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van douanerecht, inclusief 
wederzijdse administratieve 
bijstand. 
enddatum: 1996. 

Publikadevomt Dissertatie. 

258 
De effectuering en handhaving 
van het communautaire 
levensmiddelenrecht In 
Nederland en Duitsland 
drs. M..I. Lug! 

Promotor prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Prof. mr. K.J.M. Morte!mans 
(co-promotor). 
Samenwerkingsverband. Pionier 
project Veivaele. 
Doe!. 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 Voaral onderzoek naar 
levensmiddelen in enge zin en 
nauwelijks naar landbouw-
levensmiddelen (uitgezonderd 
vices). Daarnaast wordt hodzontale 
Europese regelgeving (d.w.z. van 
toepassing voor alle levensmidde-
len) onderzocht 
Einddaturrn December 1997. 
Pubfrkatievornz Dissertatie. 

257 
Rechtshandhaving door de 
publiekrechtelijke bedrillsor-
Astaire 
Inc H. van Steijn 

Promotoren: prof. dr. J.A.E. Vervaele 
en prof. mr. J.B.J.M ten Berge. 
Samenwerkingsverband Pionier-
project Vervaele. 
Doe!. Eon aantal materiele regelen 
van communautair recht. met name 
uit het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid warden in 
Nederland via de PBO's uitgevoerd 
en gehandhaafd. Daarbij bevindt de 
PBO zich als draaischijf tussen 
privaatrechtelijke, bestuurs-
rechtelijke en strafrechtelijke 

handhaving. Hoe werkt dit en hoe 
evolueert dit in tijden van 
verschuivende handhavingsvormen? 
Opzet Analyse van de organisatie-
structuur, van de uitvoerings- en 
handhavingsbevoegdheden en van 
het gebruik daawan. In welke mate 
wordt door de PBO's beroep 
gedaan op het eigen tuchtrecht of 
wordt in hear verordeningen het 
strafrecht ingeschakeld? in welke 
mate draagt doze handhavingsvorm 
bij aan het bereiken van de 
doelstellingen van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid? 
Einddatunt 1999. 
Publikaaevomr. Dissertatie. 

258 
Handhaving van de Europese 
regelgeving inzake het 
grensoverschrijdend verkeer 
van gevaadijk afval 
Inc A.M.E. Veldkamp 

Promotor prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Co-promotor prof. mr. P.J.J. van 
Buuren. 
Samenwerkingsverband. Pionier-
project Vervaele. 
Poet Welke problemen doen zich in 
de nationale rechtsordes voor bij de 
handhaving van de EG regelgeving 
over grensoverschrijdend 
afval-verkeer, wat zijn hiewan de 
gevolgen voor het realiseren van dit 
EG beleid? 
Opzet Analyse EG beleid in de 
context van het communautaire 
milieurecht. Rechtsvergelijkend 
onderzoek near de handhaving 
hiervan in Nederland, BeIgie en 
Duitsland. 
Einddatunt 1996. 
Publikatievorm. Dissertatie. 
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259 
Effectuering en handhaving 
van het Europees economisch 
recht in en door de nationale 
rechtsordes, in het bijzonder 
de Nederlandse 
prof dr J.A.E. Vemaele 
(project/eider) 

Samenwerkingsverband. Het 
onderhavige Pionier project. 
Doe!. Naast een bestuursrechtelijke, 
privaatrechtelijke en sociaal-
rechtelijke component wordt de 
strafrechtelijke 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 
vormt coordinatie en harmonisatie 
van nationaal strafrecht binnen de 
EU object van onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertaties, 
artikelen. 

260 
Privaatrechtelijke 
handhavingsinstrumenten van 
bestuursorganen en openbare 
lichamen 
mr A. van der Zijde 

Promotoren: prof. dr. J.A.E. Vervaele, 
dr. R. de Lange en dr. G. Betlem. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele (regulering van 
sociaal economische verhoudingen). 
Doe!. Studie naar de mogelijkheden 
en wenSelijkheid van het gebruik 
van het privaatrecht als 
handhavingsinstrument door 
bestuursorganen en openbare 
lichamen. Getracht zal worden te 
komen tot een drie-wegenleer die 
naast nationaal recht tevens 
rekening houdt met de eisen van 
het Europees gemeenschapsrecht. 
Opzet Onderzoek naar de 
samenloop tussen bestuurs-, 
privaat- en strafrechtelijke 
handhavingsinstrumenten. 

Einddatum: April 2000. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Universiteit Utrecht 
Molengraaff instituut voor 
privaatrecht 

Lopend onderzoek  

79 

261 
[en vergelijkend onderzoek 
naar de beantwoording van 
een aantal familierechtelijke 
vragen in de rechtspraktijk 
van de Verenigde Staten en 
Nederland 
mr G. Docter-Kleykamp 

Promotor prof. mr. J. de Ruiter. 
Doe! Het doel is te komen tot een 
systematische en analytische 
beschrijving van de rechtsstelsels 
van de V.S. en Nederland, waardoor 
zij in hun structuur en grondslagen 
vergelijkbaar worden, en waarbij 
onderzocht zal worden of de 
betekenis van de Constitutie van de 
V.S. voor de afzonderlijke staten 
vergelijkbaar is met die van het 
EVRM voor de aangesloten 
Europese landen. Deze beschrijving 
en vergelijking vinden plaats binnen 
het kader van de in het onderzoek 
centraal staande vragen naar de 
doorwerking van mensenrechten bij 
afstamming en ouderlijk gezag. 
Opzet Onderzoek vindt plaats in de 
V.S. door middel van bestudering 
van wetgeving, case law en 
wetenschappelijke literatuur. Ook 
zijn er contacten met een aantal 
vooraanstaande professoren op 
familierechtelijk gebied. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 



lustingle verkenningen, Jig. 22, nr. 7, 1996 

262 
De positle van minderjarigen 
op het terreln van de 
geestelijke gezondheldszorg 
mr. AP van der Linden 

Doer. Onderzoek naar het gebruik 
van juridische en medische 
maatregelen am jeugdhulpverlening 
mogelijk te maken dan wel te 
optimaliseren. Het maatschappelijk 
probleemgebied dat voorwerp van 
deze studie is, is de geestelijke 
gezondheidszorg. 
Opzet Het onder7oek bestaat uit 
een beknopt historisch gedeelte en 
een analyse van de vigerende 
regelingen met betrekking tot de 
positie van jeugdigen in het 
GGZ-circuit. Op grand van 
literatuuronderzoek zijn kwantita-
tieve gegevens verzameld en met 
behulp van interviews 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: Onbekend. 
Publikatievourr. Artikelen, dissertate. 
Reeds verscheen een artikel in het 
tijdschrift Fern/lie- en jeugdrecht 
(1994/1995). 

Universiteit Utrecht 
Willem Pompe instituut veer 
strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

263 
Ne Ws In Mem 
dr. RI Baauw 

Zie JV7, 1995, nr. 273 
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264 
Internationale smokkel van 
drugs bij vervoer over de 
Nederlandse weg 
prof. dr. E Bovenkerk 

Utrecht, Universiteit Utrecht, Willem 
Pompe Instituut voor strafrechts- 
wetenschappen 
Zie A/7, 1995, nr. 279 

265 
Aids In prisons 
P Thomas en M. Moorings (red) 

Hants, Dartmouth publishing 
company limited, 1994 
Zie 1V7, 1995, nr. 288 

266 
Allah, Satan en het recht; 
comnwnicatie met linicse 
venlachten 
ml. Y Yesilgbz 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 292 

Lopend onderzoek 

267 
Een straftechtelijke rolrechter 
dr Pi. Baauw 

Doer Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar rechterlijke vervolgings-
beslissingen in het vooronderzoek. 
Publikatievorm: Artikel. 
Einddatum: 1996. 

269 
De bescherming van getuigen 
in het strafproces 
A. Beijer 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. Swart, 
dr. P.J. Baauw. Subsidie NWO. 
Doer Doel van het onderzoek is 
tweeledig. Het gaat er in de eerste 
plaats om, meer inzicht to krijgen in 
de wijze waarop in verschillende 
rechtsstelsels getuigen tegen 
bedreigingen warden beschermd, 
welke constructies daarvoor zijn 
ontworpen en welke voor- en 
nadelen hieraan verbonden zijn. De 
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oplossingen zijn te onderscheiden 
in processuele en 'buiten-
processuele' oplossingen. Tot 
eerstgenoemde groep behoort het 
accepteren van anonieme 
getuigenverklaringen als bewijsmid-
del. De tweede doelstelling is het 
verkrijgen van inzicht in de 
rechtstheoretische en rechts-
politieke overwegingen voor en 
tegen het aanvaarden van 
anonieme getuigen. De verschil-
lende keuzen die in de verschil-
lende landen warden gemaakt, 
zullen in verband warden gebracht 
met meer algemene kenmerken van 
het strafproces in die landen. 
Probleemstelling Hoe warden 
getuigen in de Nederlandse, Duitse 
en Amerikaanse strafrechtspleging 
tegen bedreiging beschermd? 
Welke samenhang is er tussen de 
gekozen wijze van bescherming en 
de algemene kenmerken van de 
nationale strafrechtspleging? 
Opzet Het voorgaande brengt mee 
dat het onderzoek rechts-
vergelijkend van opzet is. Bronnen: 
wetgeving, rechtspraak, literatuur 
en interviews met personen die bij 
de dagelijkse praktijk van de 
strafrechtspleging in een land 
betrokken zijn. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

269 
Maatregelen in het belang van 
het onderzoek in strafzaken 
en de rechtspositie van de 
verdachte 
mr A.M. Berkhout-van Poelgeest 

Promotoren: prof. mr. C. Kelk en dr. 
P.J. Baauw (co-promotor). 
Doel: Het ondernek richt zich op 
een beschrijving van de 'maatrege-
len' (art. 62.2 jo 76 Sv jo art. 222, 
225 Invoeringswet Sv) in historisch 
en constitutioneel perspectief, in 
verband met hun plaats in het 
strafprocesrecht en het detentie-
recht. Per periode worden vanaf 
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1838 de beginselen van strafpro-
cesrecht en detentierecht 
aangegeven die bij toepassing van 
de 'maatregelen' een rol spelen. 
Probleemstelling Wat is de 
rechtspositie van de verdachte ten 
aanzien van maatregelen in het 
belang van het onderzoek? Waar 
liggen de grenzen van dergelijke 
maatregelen? 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

270 
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 
en Sociaal-economisch Bestuur 
(AWSB). 
Probleemstelling Centraal in het 
onderzoek staat de vraag wat de 
rechtspositie is van de justitiabelen 
die in enigerlei fase van de 
strafrechtspleging arbeid moeten 
verrichten en welke rechtspositie 
normatief zou zijn geIndiceerd in 
het licht van de implicaties van de 
verschillende rechtsgebieden die 
daarbij zijn betrokken, zoals het 
(internationaal) strafrecht, het 
arbeidsrecht en het sociaal 
verzekeringsrecht. 
Opzet Het onderzoek zal 
hoofdzakelijk bestaan uit het 
bestuderen van literatuur, 
wetgeving en jurisprudentie, maar 
ook zal gebruik gemaakt warden 
van interviews met deskundigen op 
de relevante rechtsgebieden en de 
methode van observatie. Hoewel het 
onderzoek geen rechtsvergelijkende 
opzet heeft, zullen waar relevant 
oak buitenlandse ontwikkelingen in 
het onderzoek betrokken warden. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
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271 
Turkse smokkel van drugs 
near Nederland 
prof dr F Bovenkerk 

Instelling Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen, 
Utrecht. 
Duet In Nederland zijn tal van 
Turkse bendes gesignaleerd die 
zich bezighouden met de import en 
verhandeling van drugs. Daze 
Turkse organisaties worden 
aangestuurd door ondernemers of 
familiehoofden afkomstig Litt 
voornamelijk twee Turkse regio's en 
behoren tot de etnische minderhe-
den in Turkije. Nederland fungeert 
in deze als bruggehoofd en plaats 
am under te duiken vanwege de 
aanwezigheid van een aanzienlijke 
Turkse gemeenschap en het milde 
strafrechtsklimaat. Het onderzoek is 
vanaf 1 maart 1995 tot het voorjaar 
van 1996 opgeschort vanwege 
werkzaamheden van de hoofd-
onderzoeker voor de parlementaire 
enquetecommissie Onderzoeksme-
thoden. In de rapportage van de 
groep Fijnaut is het onderzoeksre-
sultaat verdisconteerd. mans gaat 
de onderzoeker verder met een 
gewijzigde onderzoeksopzet. Dr. V. 
Yesilgaz en Bovenkerk werken aan 
een boek over de opkomst van de 
Turkse Mafia's en doen verder 
zogenaamd fenomeen-onderzoek in 
samenwericing met de IRI Noord-
en Oost-Nederland. 

272 
Achtergronden racistische 
agmssle onder jongeren 
pro! dr F Bovenkerk en drs H. 
Schoppen 

Doer. Kennis van sociale omgeving 
van jeugdige potentiale daders van 
racistische agressie alsmede 
invloeden van groepsgedrag. 
Opzet Het gaat hier am een 
onderzoek naar leefstijlen in 
situaties waar jongeren samen- 
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komen en bestaat uit observatie en 
interviews. 
Einddatum: Februari 1997. 
Publikatievourr Boek. 

273 
Gedragskundige rapportage 
aan justitie In het jeugd-
strafrecht 
rot .1.M. Bruins 

Promotor prof. mr. C. Kelk 
Doer Systematisch onderzoek naar 
plaats en functie van de gedrags-
kundige rapportage in jeugd-
strafzaken en met name de 
juridische implicaties. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievourr Dissertate. 

274 
• Politie, allochtonen en 

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

Begeleiding prof. dr. F. Bovenkerk 
iIIem Pompe Instituut) en G. 

Horstmann (Hoofdcommissaris te 
Lelystad). 
Doer Evalueren van experimenten 
in politie-optreden ten aanzien van 
Marokkaanse jongens. 
Methode: Actie-onderzoek; al 
ondertoekend wordt het geleerde in 
praktijk gebracht. 
anddatum: September 1996. 
Publikadevorru. Rapporten, briefings, 
artikelen en boek. 

275 
Verzekeringsfraude in de 
scheepvaart 
mr. BE. Faber 

Promotoren: prof. dr. F. Bovenkerk 
en prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen. 
Duet Nederland is een zeevarende 
nate en beschikt in Rotterdam over 
de grootste haven ter wereld. De 
zeescheepvaart brengt echter grate 
risico's met zich mee. Risico's die 
op speciaal daartoe ingerichte 
verzekeringsbeurzen in 
co-assurantie warden verzekerd. 
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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 ma ken. Doel 
van het onderzoek is daarom de 
werking van de Nederlandse 
verzekeringsbeurzen op het terrein 
van het maritieme transport door te 
lichten. De structuur en de 
belangenconstellaties van de 
actoren zullen enerzijds vanuit een 
verzekeringsrechtelijk 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-) 
criminaliteit. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
interviews, stage (als participerende 
observatie) en dossier-onderzoek 
(van zowel schade- als fraude-
dossiers). 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorar. Dissertatie en 
artikelen. 

276 
Integraal veiligheidsbeleid op 
lokaal niveau 
dr W.J.M de Haan 

Samenwerkingsverband: Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 
Doe! Het doel van het onderzoek is 
na te gaan op welke wijze het 
integrale veiligheidsbeleid op lokaal 
niveau gestalte krijgt. Wordt overal 
dezelfde invulling gegeven aan het 
nieuwe beleid of bestaan er 
verschillende opvattingen van 
integraal veiligheidsbeleid? Welke 
activiteiten worden op het terrein 
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van de sociale veiligheid ontwik-
keld, wie bepaalt de prioriteiten, wie 
voert ze uit en door wie en op 
welke wijze worden ze geeva-
lueerd? In een voorstudie wordt een 
eerste terreinverkenning uitgevoerd 
van het lokale veiligheidsbeleid in 
de steden Amsterdam en 
Rotterdam. 
Opzet De benodigde gegevens 
worden verkregen door interviews 
met gemeente-, politie-, justitie-
ambtenaren, analyse van 

• beleidsstukken en, voorzover 
beschikbaar, cijfermateriaal. 
Einddatum: 1996. 
Pubhkatievorm: Rapport, artikel. 
Reeds verscheen: dr. W.J.M. de 
Haan, 'Integrale veiligheid; 
beleidsvernieuwing of beleids-
vervaging; Justitiele verkenningen, 
21e jrg., nr. 5, 1995, pp. 25-49. 

277 
Doding in gezinsverband; 
parricide 
drs. FA.M.M. Koenraadt 

Doel/probleemstelling Empirisch 
onderzoek naar gevallen van 
ouderdoding en broer/zus doding. 
Het onderzoek wordt vanuit een 
drietal invalshoeken verricht: 
sociaal-historisch, internationaal 
vergelijkend en klinisch gedrags-
kundig. Het onderzoek is gebaseerd 
op literatuurstudie en op 
dossieronderzoek van ondermeer 
zaken uit het Pieter Baan Centrum 
te Utrecht en twee voormalige 
forensisch psychiatrische 
inrichtingen. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Boek en' artikelen in 
vaktijdschriften. 

278 
Forensisch psychiatrische en 
psychologische rapportage 
drs. FA.M.M Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Het Pieter 
Baan Centrum, Psychiatrische 
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Observatiekliniek van het 
Gevangeniswezen. 
Doer. Aan de hand van actuele en 
historische processen inzichtelijk 
maken hoe in de Nededandse 
strafrechtspleging de aandacht voor 
de persoon van de verdachte vorm 
heeft gekregen. 
Opzet Ondeaoek naar huidige en 
oude (van rand de eeuwwisseling) 
forensische psychiatrische 
rapporten. Het materiaal bestaat 
onder meer uit: de huidige 
rapporten (uit het Pieter Baan 
Centrum); de oude rapporten (deze 
worden onderzocht in de 
Rijksarchieven). Daamaast 
literatuurstudie. 
anddatum: Lopend ondeaoek. 
Publikafievomr. Naar aanleiding van 
dit onderzoek verscheen reeds en 
zal nog verschijnen een aantal 
artikelen. 

279 
Internationale samenwerking 
Inzake de bestrOding van het 
wItwassen en de confiscatie 
van wederrechtelIjk verkregen 
voord eel 
nu: Ft Lamp 

Promotor prof. nit. A.H.J. Swart. 
Doet Het beschraven en evalueren 
van het juddisch raamwerk welke 
de internationale samenwerking van 
de landen van het koninkrijk 
(Nederland, de Nederlandse 
Antilien en Aruba) teaake het 
witwassen en de confiscatie van 
illegaal verkregen vermogen regelt. 

Opzet Literatuur. 
Einddatum: Mei 1999. 
Publikadevofin: Dissertatie. 

280 
De inteme rechtspositie van 
een aantal categodefin 
gedetineerden en Internatio-
nale regels en aanbevelingen 
nit a Liauw 

%motor prof. mr. C. Kelk. 

Begeleider dr. mr. M. Moerings. 

Probleemstelling Voldoet de 
Nededandse wet- en regelgeving 
ten aanzien van de interne 
rechtspositie van een aantal 
categoriedn gedetineerden aan 
internationale regels en aanbevehn-
gen? De te onderzoeken catego-
deer' gedetineerden zijn: beheers-
en vluchtgevaadijke gedetineerden; 
psychisch gestoorde gedetineerden; 
drugverslaafde gedetineerden. 
Doelstelling Nederland moet 
streven naar een hogere standaard 
van de interne rechtspositie van 
gedetineerden, dan vervat in de 
minimumnormen in Internationale 
regels. 
Methoden: Een beschrijvende 
vergelijking van de Nededandse 
wet- en regelgeving en internafio-
nale regels en aanbevelingen. 
Daarnaast een klein empirisch 
onderzoek naar de praktijk van de 
interne rechtspositie van den 

.categorie gedetineerden. 
Onddaturn: Augustus 1999. 
Publficatievomr. Dissertatie. 

281 
Homoseksualiteit en ongelijke 
behandeling 
dr. ME M. Moerings 

Samenwerkingsverband. D. West, 
University of Cambridge en L. 
Moran, University of Lancaster 

Engeland. 
Doet Rechtsvergelijkende studie 
hoe in verschillende landen in 
wetgeving en maatschappij wordt 
omgegaan met homoseksualiteit, 
met speciale belangstelling voor de 
strafwetgeving. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
anddatunr. 1996 en 1997. 
Publikatievorru. Artikelen in 
tenminste drie boeken. 
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282 
Rechtspositie jeugdigen in 
jeugdbeschermingsin-
richtingen 
mr drs. A. van Vliet 

Promotor prof. mr. C. Kek 
Duel: Studie naar de (rechts)positie 
van minderjarigen in jeugd-
beschermingsinrichtingen. 
Opzet Het onderzoek bestaat onder 
meer uit het analyseren van de 
beklagzaken (waartoe in rijksin-
richtingen de mogelijkheid bestaat 
sinds 1984) in vergelijking met die 
in het gevangeniswezen en het 
vergelijken van de rechtspositie van 
minderjarigen in rijksinrichtingen 
met die in particuliere inrichtingen. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Tussentijds: het schrijven van 
annotaties bij uitspraken op 
beklagzaken van jeugdigen in 
rijksinrichtingen, voor de rubriek 
Penitentiaire Informatie van het blad 
Sancties, en het incidenteel 
schrijven van artikelen. 

283 
De locus delicti in het 
internationale strafrecht 
mr H.D. Wolswijk 

Promotoren: prof. mr. A.H.J. Swart 
en prof. mr. M. VVIadimiroff. Het 
onderzoek is ondergebracht in de 
Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn 
en Sociaal-economisch Bestuur 
(AWSB). 
Duet. Een staat past zijn strafrecht 
toe op delicten begaan op zijn 
territorium (voor Nederland: art. 2 
Sr.). Pit territorialiteitsbeginsel 
verwijst naar de plaats van het 
delict (locus delicti). De bepaling 
van de locus delicti !evert 
problemen op indien delicten een 
internationaal karakter hebben: 
delicten kunnen grensoverschrij-
dende effecten veroorzaken (bij 
voorbeeld milieuverontreinigingen) 
of kunnen in een grens-
overschrijdend samenwerkingsver- 

band worden begaan (bij voorbeeld 
internationaal opererende criminele 
organisaties). Het onderzoek is 
gericht op de vraag hoe de locus 
delicti bepaald dient te worden. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Uitgangspunt is het 
Nederlandse (materiele) strafrecht; 
het leerstuk van de locus delicti 
wordt besproken aan de hand van 
Nederlandse delictsoorten (bij 
voorbeeld abstracte gevaarzettings-
delicten) en delictsvormen (bij 
voorbeeld functioneel daderschap 
(rechtspersoon als dader), feitelijk 
leidinggeven, voorbereidings-
handelingen). Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt, zij het niet in een 
rechtsvergelijkend kader, van 
buitenlandse literatuur en 
jurisprudentie. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

284 
Interne openbaarheid en 'fair 
trial' in strafzaken 
mr. TG. van der Zwaag 

Samenwerkingsverband prof. mr. 
A.H.J. Swart/Onderzoeksschool 
Rechten van de Mens. 
Doel: Reikwijdte, beperkingen en 
afdwingbaarheid van interne 
openbaarheid in strafzaken. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: September 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep strafrechts-
wetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

285 
Overdracht en ovemame van 
strafvervolging 
dr V Baayens-Van Geloven 

Arnhem, Gouda Quint, 1996 .  
Zie JV7, 1995, nr. 294 

85 
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2813 
Bestuurilike boeten in het 
fiscale recht 
H.H.M. Maathuis en W.ECA. 
Valkenburg 

FED, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 314 

287 
Algemeenheden in het 
wegenverkeersrecht 
dr J. Simmelink 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 311 

Lopend onderzoek 

288 
Het persoonlfikhelds-
onderzoek in het strafrecht 
LIP Brand 

Promotor prof. dr. T.I. Oei. 
Doet Historische en actuele schets 
van de opkomst en de toepassing 
van het psychologisch onderzoek in 
het strafrecht. 
Opzet Weergave van de in de loop 
van een eeuw gevoerde discussie 
tussen psychiaters en psychologen 
enerzijds en tussen gedrags-
kundigen en de rechtedijke macht 
anderzijds. 
Enddatum: Oktober 1998. 
Publikatievorm: Artikelen en 
proefschrift. 

289 
De Aanbeveling R (85)11 van 
de Read van Europa over de 
positle van slachtoffers van 
delicten in het strafrecht 
rnr. drs. M.E1. Brienen en mr. EH. 
Hoegen 

Promotor prof. mr. MS. Groenhuij-
sen. 
Doet. De relatie tussen de 
Aanbeveling R (85)11 door de Raad 
van Europa enetzijds en de praktijk 
van strafrechtshervormingen door 
staten, die lid waren van de Read 

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. 
Enddatum: December 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie, boek 
rapport aan het ministerie van 
Justitie. 

290 
Aanwenden, Intrekken en 
afstand doen van rechtsmid-
delen In strafzaken 
mr H.K Bzinga 

Promotor prof. mr. J. de Hullu. 
Beet. Het doel van het onderzoek is 
een inventarisatie te geven van de 
wettelijke regeling met betrekking 
tot rechtsmiddelen in strafzaken en 
de toepassing daarvan. Ook wordt 
gekeken of de wettelijke regeling 
het stelsel nog wel adequaat 
weergeeft, gezien de moderne 
technieken. Daarnaast wordt 
gekeken of het zinvol is rond het 
instellen van rechtsmiddelen 
bepaalde drempels op te werpen 
om niet-serieuze beroepen tegen te 
gaan (bij voorbeeld vetplichte 
schrifturen of zekerheidsstelling). 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

291 
Transgenerational traumatiza-
tion and the development of 
antisocial personality disorder; 
a field-survey of male Juvenile 
offenders 
Th. IC de Graaf 

Promotor prof. dr. T.I. Oei. 
Doet Doel van het onderzoek is na 
te gaan in hoeverre er sprake is 
geweest van traumatische 
ewaringen in het !even van ouders 
en grootouders en of deze van 
invloed konden zijn op het creeren 



Universiteiten 

van een 'toxisch' opvoedingsklimaat. 
lndien de uitkomst van dit 
field-survey de oorspronkelijke 
hypothese ondersteunt, is er plaats 
voor een meer uitgebreid onderzoek 
aan de hand van een controlegroep. 
Tevens dienen er dan programma's 
te worden ontwikkeld voor een 
intensievere inschakeling en zo 
mogelijk ook begeleiding van 
ouders en opvoeders van jeugdige 
delinquenten, gekoppeld aan de 
hulp die thans reeds door de 
penitentia ire instelling wordt 
geboden. 
Opzet Semi-gestructureerde 
interviews met 15 jongeren die zijn 
opgenomen in jeugd-penitentiaire 
instellingen. Waar mogelijk zullen 
ook ouders of opvoeders bij het 
onderzoek worden betrokken. 
Publikatievorm: Artikelen, 
proefschrift. 
Einddatum: December 1997. 

292 
De ml van het kort geding in 
strafzaken 
mr ES.G.IV.A.I. van de Gdend 

Promotor prof. mr. M.S. G roenh uij-
sen. 
Doet De laatste jaren is de rechter 
in kort geding met regelmaat 
geconfronteerd met problemen van 
strafrechtelijke aard. De vraag is nu 
of dit een wenselijke ontwikkeling 
is. Wellicht moet er in het 
strafrechtelijke systeem zelf een 
algemene rechtsgang voor 
spoedeisende situaties warden 
geschapen zoals oak in het 
Ontwerp Wetboek van Strafvorde-
ring Nederlandse Antillen is 
gebeurd. In dit onderzoek zal tevens 
in kaart worden gebracht in welke 
situaties er blijkbaar behoefte is 
aan het oordeel van de rechter in 
kort geding. Wie partij zijn in het 
geding alsmede van wie de 
aangevochten beslissing afkomstig 
is zijn daarbij belangrijke aspecten. 
De verhouding tussen privaatrecht 
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en strafrecht ligt aan het onderzoek 
ten grondslag. 
Opzet Grotendeels literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

293 
Verschuivingen in de 
strafrechtelijke aansprakelijk-
heid 
prof. mr  J. de Hullu 

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

294 
De strafzaak Giessen- 

. Nieuwkerk 
prof mr J. de Hullu 

Doet In 1923 vond er in Giessen-
Nieuwkerk een moord plaats op 
een overwegwachter bij de 
spoorwegen. In deze zaak werden 
twee mensen tot in hoogste 
instantie veroordeeld. Zij werden in 
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1929 vrijgelaten nadat de Hoge 
Raad een herzieningsaanvraag 
gegrond had verklaard, en nadat 

vervolgens het Amsterdamse 
Gerechtshof tot een 'eervolle' 
vdjspraak was gekomen na een 

opzienbarende procedure. De zaak 
is de geschiedenis ingegaan als de 
zaak Giessen-Nieuwkerk De zaak 

is oak nu nog interessant. De 
indertijd begane rechtsdwaling 
hield verband met nog steeds 

actuele problemen ars de positie 
van de rechter-commissaris in het 
vooronderzoek, de openbaarheid 

van het vooronderzoek de 
betrouwbaarheid van getuigen en 
het precaire karakter van de 
strafrechtelijke bewijsvoering. Valt 

tilt deze oude zaak nu nog enige 
lering te trekken? De zaak heeft 
indertijd zowel in de pets als in de 

vakliteratuur ars 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: 1998. 

Publikatievorm Monografie. 

295 
De noodzakeligtheid en 
wenselijkheld tot verandering 
van het traditionele Neder-
landse stelsel van strafvorde-
ring tegen de achtergrond van 
het EVRM en het IVBPR 
prof nit .1 de Huai en Inc 
W.E.CA. Valkenburg 

Doe! Net EVRM en het IVBPR - en 

in her bijzonder de daarop 
gebaseerde Internationale 
rechtspraak - zouden kunnen 

nopen tot veranderingen in de 
Nederlandse regeling van de 
strafvordering. Deze mogelijke 

veranderingen betreffen vaak 
essentiele onderdelen van de 
procedure, zoals de toepassing van 
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dwangmiddelen (voodopige 
hechtenis en de telefoontap bij 
voorbeeld), de regeling van de 

terechtzitting (posibe van de 
getuigen, verhouding tussen 0.M., 
rechter en verdachte) en 
onderwerpen els de mogelijkheid 

van gedingvoering bij verstek en de 
rechtsbijstand in strafzaken. Het is 

belangrijk am verschillende 
onderdelen van de Nededandse 
strafprocessuele wetgeving te 
toetsen aan de intemationale 

normen. Daamaast is echter een 
kritische reflectie op die intematio-

nale normen (en de daarop 
gebaseerde internationale 

rechtspraak zelf) van belang. 

Einddatum: Doodopend project. 
Publikatievorru. Wetenschappelijke 

artikelen en/of een monografie. 

296 
Community Service in 
Western-Europe 
drs. A.M van Kalmthout 

Promototen: prof. mr. RiP. Tak en 

prof. mr. MS. Groenhuijsen. 

Doer. In het onderzoek wordt 
nagegaan hoe binnen de landen 

van de Raad van Europa de nieuwe 
strafsanctie dienstvedening zich 
heeft ontwikkeld. Tevens wordt de 

juridische vormgeving van deze 
sanctie in verschillende landen met 

elkaar vergeleken en wordt 
uitvoerig ingegaan op de etvaringen 

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 dienstvedening 
sprake van een nieuwe sanctie, 
anders gezegd, in welk opzicht wijkt 

de huidige verschijningsvorm af van 
de vroeger bekende 'arbeidsstraf? 

In hoeverre beantwoordt deze 
strafsanctie aan de daaraan 
toegekende intrinsieke en 

extrinsieke doelstellingen? In 
hoeverre beantwoordt de jutidische 

vormgeving van de dienstverlening 
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aan grondwettelijke en internatio-
nale verdragrechtelijke bepalingen? 
Hoe verhouden de diverse 
wettelijke regelingen zich tot 
elkaar? 
Opzet Hoofdzakelijk (rechts-
vergelijkend) literatuuronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Dissertatie. Enkele 
monografieen zijn reeds versche-
nen. 

297 
Differentiatie in strafoplegging 
en strafuitvoering 
cirs. A.M. van Kalmthout 

Doet. De toename in de omvang en 
diversiteit van de criminaliteit heeft 
geleid tot een druk op het 
Nederlandse gevangeniswezen. Die 
druk kon niet alleen worden 
opgelost door vergroting van de 
capaciteit van de justitiele 
inrichtingen. Deze maatschappelijke 
ontwikkeling leidde echter ook tot 
een streven naar hervorming van 
het sanctiestelsel van het Wetboek 
van Strafrecht. In dat verband kan 
worden gewezen op een tendens, 
waarbij de wijze van afdoening van 
straf bare feiten en de op te leggen 
sancties worden gerelateerd aan de 
aard van de betreffende delictscate-
gorie. Met name ten aanzien van de 
kortere vrijheidsstraffen kan worden 
gesproken van een verschuiving 
van vrijheidsstraf naar community 
based sanctions en community 
based executions. Een opmerkelijk 
gevolg van deze verschuiving is de 
toename aan verantwoordelijkheid 
voor de executie en de in dat kader 
uit te oefenen bevoegdheden van 
niet-justitiele organen; een vorm 
van privatisering van bepaalde 
delen van de strafrechtspleging. 
Met betrekking tot vermogens-
sancties wordt gezocht naar 
mogelijkheden om problemen bij de 
incasso op te lossen en naar wijzen 
van sanctionering van delicten die 

in hoofdzaak vanwege de grote 
financiele voordelen worden 
begaan. Bij deze ontwikkelingen in 
de strafwetgeving op het terrein van 
het sanctierecht staat de balans 
tussen de diverse bij de strafopleg-
ging en strafuitvoering betrokken 
instanties - 0.M., rechter en 
administratie - centraal. Aangezien 
in dit onderzoek kwesties worden 
aangeroerd, die ook in Westeuro-
pees verband in het strafrechtelijke 
onderzoek een belangrijk thema 
vormen, zal voor de rechts-
vergelijkende component een 
vooraanstaande plaats worden 
ingeruimd. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievornr. Wetenschappelijke 
artikelen en korte monografieen. 

298 
Implementatie van Straats-
burgse beslissingen met 
betrekking tot nationale 
uitspraken die in kracht van 
gewijsde zijn gegaan 
mr. P.H.PH.M.C. van Kempen 

Samenwerkingsverbanot Schoordijk 
Instituut, KUB/T.M.C. Asser Instituut, 
Den Haag. 
Promotoren: prof. mr. J. de HuIlu en 
dr. mr. W.E.C.A. Valkenburg. 
Doet Het onderzoek richt zich op 
de vraag of en zo ja, welke 
voorzieningen voor de klager en 
eventuele derden aanwezig 	- 
(moeten) zijn, om na een beslissing 
van een Straatsburgse instantie, 
waaruit blijkt dat de nationale 
rechter het EVRM geschonden 
heeft, de oorspronkelijke beslissing 
aan te vechten. Deze centrale 
probleemstelling zal met name 
worden uitgewerkt aan de hand van 
vier, onderling samenhangende, 
deelonderwerpen/vragen: In welke 
situaties bestaat er aanleiding om 
ten gevolge van een uitspraak van 
het Europese Hof tenuitvoerlegging 
van een uitspraak te staken, omdat 
de overheid anders onrechtmatig 
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zou handelen? Is bij voorbeeld een 
aangepaste herzieningsregeling in 
het Wetboek van Strafvordering een 
mogelijkheid am de beslissing van 
de naUonale rechter opnieuw ter 
discussie te stellen of bestaat de 
noodzaak voor eon rechtsdiscipline 
overschrijdende regeling in de Wet 
op de Rechterlijke Organisatie? En, 
in aansluiting op de vodge 
deelvraag, hoe hebben andere 
West-Europese landen dergelijke 
problemen aangepakt? In welke 
gevallen kan art. 50 EVRM nog een 
uitkomst bieden wanneer de in het 
ongelijk gestelde Staat geen 
mogelijkheid meer kent om op de 
eerdere nationale uitspraak terug te 
komen? 
Enddatum: 2000. 
Publikatievomr Dissertatie. 
Daarnaast zullen er eventueel 
tussentijds wetenschappelijke 
artikelen warden gepubliceerd. 

299 
Encryptle van gegevens: 
justitiele en particuliere 
helangen 
dm El Koops 

Promotores: prof. mr. MS. 
Groenhuijsen, prof. dr. H.C.A van 
Tilborg en prof. mr. J.M. Smits. 
Samenwerkingsverband. SOBU 
(Samenwerkingsorgaan Brabantse 
Universiteiten), vakgroepen discrete 
wiskunde, strafrechts-
wetenschappen en techniek-
dynamica. 
Opzet Het onderzoek behelst in de 
eerste plaats een inventarisatie van 
de methoden en gebruiksmogelijk-
heden van encrypte en de vraag 
welke concrete problemen hieruit in 
een strafrechtelijk onderzoek 
kunnen voortvloeien. Vervolgens 
zullen de geconstateerde 
problemen op hun aard en 
(potentiele) gevolgen voor een 
strafvervolging warden beoordeeld, 
waama de vraag aan de orde is op 
welke punten en op welke wijze 

deze moeilijkheden moeten (en 
kunnen) worden opgelost De 
beantwoording van doze laatste 
vraag kan leiden tot aanbevelingen 
voor en het formuleren van 
(nadere) regelgeving. Vanzelfspre-
kend zal daarbij ook een afweging 
dienen pleats te vinden tussen de 
gerechtvaardigde belangen die 
gemoeid zijn met de toepassing van 
(verschillende vormen van) 
encryptie en justitiale belangen. 
Publikatievourr Dissertatie. 
Einddatum. Juni 1998. 

300 
De strafbaarstelling van 
misbruik van vomwetenschap 
F.G.H. Kristen 

Promotor protmr. MS. Groenhuy-

sen. 
Doer Bescherming van de belegger 
ter beurze is de door de wetgever 
aangegrepen grondslag voor de 
strafbaarstelling van misbruik van 
voorwetenschap. Deze op het oog 
heldere grondslag blijkt in de 
praktijk niet sluitend te zijn en geeft 
aanleiding tot onduidelijkheid over 
de reikwijdte van de delicts-
omschrijving. Voorts zijn allerlei 
strafvorderlijke complicaties aan het 
licht getreden, met als gevolg dat 
opsporing en vervolging van 
misbruik van voorwetenschap 
moeizaam vedoopt. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Enddatunz. 2000. 
Publikatievomr. Dissedatie. 

301 
Onrechtmatig verkregen 
bewijs 
mt. EF Lageiwerf-Vergunst 

Probleemstelring Wanneer is er 
sprake van onrechtmatig optreden 
door overheidsfunctionarissen? Mag 
onrechtmatig verkregen bewijs ten 
taste van de verdachte gebruikt 
worden en zo ja, in hoeverre (bij 
deze vraagstelling zal de Schutz-
norm-theorie worden betrokken)? 



Universiteiten 

Interne rechtsvergelijking 
(bestuursrecht en fiscaal recht). 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Artikelen. 

302 
Differentiatie in de afdoening 
van strafbare feiten 
mr D. van der Landen 

Doet. Het uit 1926 daterende 
Wetboek van Strafvordering is ten 
aanzien van de afdoening van 
straf bare feiten geent op de situatie 
dat een verdachte een of hooguit 
enkele delict(en) pleegt. Zo'n 
verdachte moest dan in de visie van 
de wetgever worden opgespoord, 
veivolgd en volgens ten uniforme 
procedure berecht. Als gevolg van 
kwantitatieve en kwalitatieve 
verschuivingen in de criminaliteit 
zijn deze uitgangspunten in de 
afgelopen decennia aan een 
herbezinning onderhevig, waarbij in 
toenemende mate lijkt te worden 
geopteerd voor een differentiatie in 
de afdoeningswijze van (catego-
rieen van) delicten. Zo heeft zich de 
praktijk van de voeging ad • 
informandum 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 voldoet. 
Daarnaast zijn de capaciteits-
problemen een belangrijke 
aanleiding geweest om bepaalde 
categorieen van delicten - bij 
voorbeeld op het terrein van de 
verkeersovertredingen - te 
depenaliseren. Deze feiten worden 
niet meer langs de strafrechtelijke 
weg afgedaan, maar op grond van 
het administratieve recht 
afgehandeld. Naast deze 
ontwikkelingen als gevolg van 
kwantitatieve verschuivingen in het 
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criminaliteitsbeeld, bestaat tevens 
de neiging om als gevolg van 
kwalitatieve ontwikkelingen inbreuk 
te maken op het stelsel van het 
Wetboek van Strafvordering. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publikatievorm: Wetenschappelijke 
artikelen. 

303 
Ambulante en klinische 
studie; een studie over de 
relatie tussen perverse object 
relatiepatronen en de mate 
van coverte en overte agressie 
en/of geweldpleging 
drs. KM Lehnecke 

Doet. Een indruk te krijgen op 
welke wijze perverse dynamische 
interactiepatronen kunnen 
resulteren in bepaalde fantasieen 
en gedragshandelingen die ten 
grondslag liggen aan seksueel 
delinquent gedrag. 
Opzet Dossieronderzoek 1996/1997. 
Gegevens uit ambulante en 
klinische rapportages van 
tbs-patienten. 
Publikatievorm: Artikelen en/of 
proefschrift. 

304 
De deskundige in het 
strafrecht 
prof dr 7:1. Oei en mr 
P.H.P.H.M.0 van Kempen .  

Doe?. Een overzicht geven van de 
functie van de getuige in het 
strafrecht 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. 
Publikatievorm: Artikel. 
Einddatum: 1997. 
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305 
Ambuiante en klinische 
rapportages; eon pilotstudy In 
het arrondissement Breda 
prof dr.  Ti Oei en mt. J.SP 
Sine//k 

Doet Een eerste indruk krijgen van 
de mate waarin forensisch T  
gedragskundig onderzoek en advies 
leidt tot dienovereenkomstige 
rechterlijke uitspraken. 

Opzet Dossieronderzoek 1993 

ambulante en klinische rapportages 
1988-1993 klinische rapportages 
van verdachten uit het arrondisse-

ment Breda. 
Einddaturn: Lopend. 
Publikatvornr. Artikel, rapport 
en/of proefschrift. 

308 
Strafrechteigke sanctionering 
van milieudelicten in een 
bestuursrechtellik kader 
inn J.C. Oudijk 

Promoter prof. mr. Th. A. de Roos 
(Rijksuniversiteit van Limburg). 
Probleemstelling Op welke wijze 

kunnen bij de oplegging van de 
bedrijfsgerichte en reparatoire 
sancties uit de WED fricties met 
rechten/verworvenheden/beslis-
singen van bestuudijke instanties 

en rechten van derden vermeden 
worden? 

Opzet Onder gebruik van inzichten 

uit de ontwikkeling in de 
strafrechtsdogmatiek, de rechtsver-
gelijking en de rechtseconomie zal 
naar een oplossing voor de 

gesignaleerde potentiele fricties 
worden gezocht. 
Einddatum: April 1997. 
Pub/ikatievonrs Dissertate. 

307 
Het verstek in strafzaken 
mr. M.J.A. 

Promotec prof mr. J. de HuIlu. 
Doet Onderzoek naar de geldende 
regeling naar Nededands recht van 

de procedure bij verstek en eon 
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kritische reflectie daarop, mede in 

het richt van recente ontwikkelin-
gen, de normen uit de verdragen 
over rechten van de mens en een 
rechtsvergelijking met onder andere 

Duitsland en Frankrijk. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 

Publikatievomr. Dissertatie. 
Einddatum: 1998. 

308 
De toegankelijitheid tot de 
hoogste rechterigke instantie 
In strafzaken 
inn drs. M.E Planes 

Promoter prof mr. de HuIlu. 
Doer. In dit onderzoek sleet het 
gewone cassatieberoep in 

strafzaken centraal. De studie 
behelst een onderzoek naar de 
mogelijkheid de grieven op 
inhoudefijke gronden door de Hoge 
Read te doen toetsen. 
Opzet Het onderzochte instituut zal 
in het eerste deel van de studie 
warden vergeleken met 'bijzondere 
cassatieregelingen' (men denke aan 

Antlliaanse, het economische en 
het militaire strafprocesrecht) en 
met de situate op andere 

rechtsgebieden. 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 mogelijke 
oplossingen. In het derde deel zal 
de situatie in Nederland worden 
vergeleken met de regelingen en de 

problemen in enkele buitenlandse 
stelsels. De eerste tine delen zullen 
gednt zijn op literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. Het 

laatste gedeelte van de studie zal 
echter een empirisch karakter 

hebben. Hierin zal het onderzoek 
van 'het cassatierecht' in de praktijk 
worden beschreven. 
Enddatum: Het onderzoek zal 
vermoedelijk worden afgerond 

tussen maul en december 1997. 



Universiteiten 

Publikatievorm: Dissertatie. 

309 
De aansprakelijkheid van de 
medepleger van strafbare 
feiten 
mr MM. van Toorenburg 

Promotor prof. mr. de HuIlu. 
Samenwerkingsverbanct A10 project, 
Schoordijkinstituut Katholieke 
Universiteit Brabant (Vakgroep 
strafrechtswetenschappen), VF 
programma: De invloed van 
maatschappelijke veranderingen in 
de strafrechtspleging. 
Doet Nadere doordenking van 
'medeplegen' in de huidige 
strafrechtspleging. 
Opzet Aandachtspunten betreffen 
het algemene leerstuk medeplegen 
(klassieke opvattingen/ 
ontwikkelingen en de hedendaagse 
positie van het medeplegen in het 
materiele strafrecht), de afgrenzing 
met andere deelnemingsvormen, de 
rechtsontwikkeling medeplegen als 
algemeen leerstuk en als bijzondere 
delictsvorm, rechtsvergelijking met 
Duitse stelsel. 
Publikatievorm: Dissertati e. 
Einddatum: December 1997. 

310 
De sanctionering ten aanzien 
van de rijvaardigheid en de 
rijbevoegdheid als stelsel van 
regels 
mr KE van Tuijn 

Promotor prof. mr. J. de Hullu. 
Samenwerkingsverband Schoordijk-
instituut. 
Doet. De mogelijkheden onderzoe-
ken van een puntensysteem binnen 
het stelsel van regels aangaande de 
rijvaardigheid en rijbevoegdheid in 
de WVW 1994. 
Pub/ikatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: Mei 1998. 
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311 
De onpartijdige strafrechter 
mr MI. Veldt 

Promotor prof. mr. M.S. Groenhuij-
sen. 
Doet De centrale vraag van dit 
onderzoek is welke consequenties 
moeten worden verbonden aan de 
rechtspraak van het EHRM en de 
beslissingen van de ECRM over de 
onpartijdigheid van de (straf)rechter 
voor wat betreft het Nederlandse 
strafprocesrecht 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Stage bij het secreta-
riaat van de ECRM. 
Einddatum: Juli 1997. 
Publikatievorm: Dissertati e. 

312 
Commentaar op de Wet 
Computercriminaliteit 
mr F.PE Wiemans 

Promotores: prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. mr. H.W.K. 
Kaspersen. 
Samenwerkingsverband: Centrum 
voor Recht en Informatisering, 
Schoordijk lnstituut voor .  

Grondslagenonderzoek en 
Rechtsvergelijking, KUB. 
Doet Op 1 maart 1993 is de Wet 
Computerctiminaliteit in werking 
getreden. Deze regeling voorziet in 
een aantal substantiele wijzigingen 
in de wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering die nodig werden 
geacht in verband met de 
voortschrijdende toepassing van de 
informatietechniek. Deze studie 
beoogt een bespreking van en 
commentaar op de (ver)nieuw(d)e 
bepalingen in de genoemde 
wetboeken. Voor een goed begrip 
van de concrete bepalingen is de 
wetsgeschiedenis onontbeerlijk. 
Veel van de te bespreken artikelen 
hebben - op grond van kritiek in de 
literatuur, kamervragen en 
amendementen - in de loop der tijd 
een aantal wijzigingen ondergaan 
of zijn later toegevoegd. Naast de 
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toelichting van de regering zelf zal 

een bespreking van deze mutaties 
in relatie tot de eerste tekst (en de 

voorstellen van de Commissie 
Computercriminaliteit, zie oak 

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 inhoudelijke 
knack, die kan uitmonden in 
aanbevelingen, beoogd. 
Opzet Bespreking van en 
commentaar op de recente 
bepalingen, mede aan de hand van 
de wetsgeschiedenis en (avenge) 

literatuur. Evaluatie van de 
opsporingspraktijk On relatie tot de 
nieuwe wet); internationale 
aspecten; synthese; beantwoorden 
de Nederlandse bepalingen aan 

eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid en sluiten zij aan bij 
internationale aanbevelingen voor 
wetgevingsprojecten? 

Einddaturn: 1997. 

Pubkkatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universitelt Brabant 
Settle personen-, familie- en 
Jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

313 
De rechtsverhouding 
ouder(s)-kind-derde, in het 
bijzonder ten aanzien van het 
recht op informatie en het 
recM op privacy 
mr Li. Nicolai 

Ondenoeksinsteffing NWO 

(uitvoeting aan de KUB). 
Promotoreff mr. P. Vlaardingerbroek 
en prof. mr. J.B.M. Vranken. 

Boat In het onderzoek gaat het 
erom na te gaan hoe de anderlinge 
rechtspositie van de (ex-)ouders, de 

hulpveriener (en de hulpverlenings-

instelling), de school en het kind/de 
leerling zich jegens elkaar 
verhouden, in het bijzonder ten 
aanzien van het oudedijk gezag en 
het omgangs- en informatierecht. 

Vooral dit laatste recht zal in kaart 
warden gebracht. Bij de analyse 	_ 
van het (ouderlijk) informatierecht 

zal aandacht warden besteed aan 
het recht op 'family life' van de 
inforrnatieverzoeker en het recht op 
privacy van het kind. Beide rechten 

kunnen met elkaar in conflict 
komen. 
Opzet Literatuurstudie waarbij de 
Nederlandse wetgeving, literatuur 
en jurisprudentie warden bekeken. 
Onderzoek van het oudedijk 
informatierecht is thans zeer 

actueel, gezien de op 2 november 
1995 in werking getreden Wet tot 
nadere regeling van het gezag over 
en de omgang met mindetjange 
kinderen. Het onder7oek zal in 

rechtsvergelijkend perspectief 
warden geplaatst, waarbij een 
vergelijking met Duits en met 
Engels recht zal plaatsvinden. Voor 
bestudering van het Duitse recht is 

gekozen omdat de grondwettelijke 
positie van de minderjarige op 
grand van 'die menschliche 

WOrdigkeil (art. 6 GG) interessante 
aanknopingspunten biedt voor het 
vinden van oplossingen. Vergelijking 
met Engels recht is interessant 

omdat de invoedng in 1989 van de 
Children Act belangrijke wijzigingen 
heeft gebracht in de wettelijke 

regeling van het ouderlijke gezag 
en de daaraan door de (ex-)ouders 

te ontlenen rechten en plichten 
jegens derden. Voorts zal aan de 
hand van enquates en interviews 
getracht warden inzicht te 

verkrijgen in de specifieke 
problemen en oplossingen van de • 
besproken beroepsgroepen 

(hulpverleners en leerkrachten). 
Einddatum: September 1999. 

Publikatievornt Dissertatie, artikelen. 



Universiteiten 

314 
Onderhouds- en zorg-
verplichtingen in primaire 
leefvormen 
mr LM Verkuil 

Onderzoeksinstelling NWO 
(uitvoering aan de KUB). 
Promotor prof. mr  J.B.M. Vranken. 
Begeleiding prof. mr. J.B.M. 
Vranken, mr. P. Vlaardingerbroek. 
Doet. In het onderzoek staat 
centraal de vraag op welke punten 
en op welke wijze de verplichtingen 
tot levensonderhoud in het 
Nederlandse Boek 1 BW aangepast 
zouden moeten worden, zodat deze 
verplichtingen beter zijn afgestemd 
op de huidige maatschappelijke 
realiteit. Naast het traditionele 
huwelijkse gezin krijgen 'de facto 
relaties' steeds meer erkenning in 
het recht. De grootste verandering 
van de afgelopen decennia ligt niet 
slechts in feitelijk gedrag, maar 
vooral ook in de normen en 
waarden die worden gehanteerd 
ten aanzien van huwelijk en 
relatievormen. Dit wordt weerspie-
geld in de ontwikkeling van het 
familierecht. De vraag is hoe de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
tot uitdrukking kunnen of dienen te 
komen in de wettelijke verplichtin-
gen tot levensonderhoud. Hierbij 
spelen naast de veranderingen in 
persoonlijke relaties (waarin de 
nadruk steeds meer op het gezin 
als eenheid van een of twee 
volwassenen met een of meerdere 
kinderen is komen te liggen) ook 
de ontwikkeling van de verzorgings-
staat een rol. 
Opzet Aan de hand van bestude-
ring van literatuur en jurisprudentie 
wordt onderzocht welke ontwikke-
ling is te zien in de rechtsgronden 
van de verplichtingen tot 
levensonderhoud. Vanuit het 
antwoord op deze vraag is een 
verdere analyse van het 
onderzoeksgebied mogelijk. De 
rechtsgrond is voor de verschillende 

95 

groepen van onderhoudsplichtigen 
en -gerechtigden een verschillende. 
Zij maken dan ook tot op zekere 
hoogte een verschillende 
rechtsontwikkeling door. Voor 
iedere groep wordt daarom apart 
bekeken welke deze ontwikkeling is 
en welke factoren hierbij van 
belang zijn. De kring van 
onderhoudsplichtige bloedverwan-
ten in Titel 17 Boek 1 B.W. is mede 
onder invloed van het sociale 
zekerheidsstelsel beperkt gehouden. 
De onderhoudsplicht van 
echtgenoten en van ex-echtgenoten 
heeft een geheel eigen karakter en 
maakt dan ook een eigen 
ontwikkeling door. Ook buiten-
huwelijkse relaties vinden steeds 
meer erkenning in het recht. Hierbij 
zijn onder andere van belang het 
wetsvoorstel 'Registratie van een 
samenleving', TK 23 761 en de 
ontwikkeling van de leefvormen-
problematiek in TK 22 700, 
teefvormen'. Er zal rechts-
vergelijkend onderzoek plaatsvinden 
om te zien hoe in andere 
rechtstelsels vergelijkbare 
ontwikkelingen tot uitdrukking 
worden gebracht in het familierecht 
en met name in het onder-
houdsrecht. 
Einddatum: Juni 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie, artikelen. 



instigate verltenningen, jrg. 22, ft. 7, 129(1 	 96 

Unlversitelt Twente 
Facu!telt bestuurskunde, 
vakgroep staat en poUtlek 

Lopend onderzoek 

315 
Politiek-ambtelijke betrekkIn-
gen en het beginsel van de 
machtenscheiding; een 
politiek-theoretische, 
juridische en empidsche 
studle 
des. H. Reussing 

Prarnotor prof. ml. H.M. de Jong 

(vakgroep staat en politiek). 
Doe. Het verschaffen van inzicht in 

de juddische aspecten van 
polidek-ambtelijke betrekkingen. De 
probleemstelling is: hoe dienen de 
juridische vormgeving en het 

feitelijke verloop van politiek-
ambtelijke betrekkingen te worden 
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 
machtenscheidingsleer zijn op 

grond van deze beoordeling 
noodzakelijk? 
Opzet Literatuurstudie. 
jurisprudentie-analyse, veldwerk 
(case-study-methode). 
Enddatum: 1996. 
Publikaaevorm: Dissertatie, 
eventueel artikelen. 

318 
Zeltregulering In data-
beschermingswetgeving; een 
rechtsvergelijkend onderzoek 
mr. H. van Schooten-van der Meer 

Promotor. prof HD. de Jong 
(Vakgroep recht). 
Doe! Onderzoek naar de 
normatieve voonvaarden van het 
concept zelfregulering in de 

databeschermingswetgeving van 
Nederland, Duitsland en Groot-

Brittannid. Daarbij oak onderzoek 

naar methoden van rechtsvergelij-
king. 
Opzet Literatuurstudie en 

interviews met deskundigen in 
Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannie. 
Einddaturrs 1996. 

Publikatievomr. Dissertafie en 
eventueel artikelen. 

Universitelt Twente 
Facu;telt w6sbegeerte en 
maatschappijvietenschappen, 
vakgrnep psychologie 

Lopend onderzoek 

317 
Eflecten van procedurele en 
distributiet onrechtvaaniige 
behandeling 
drs. J.M. Modde 

Promotor prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband met de 
Universiteit Leiden, Vakgraep 

sociale en organisatiepsychologie, 
dr. R. Vermunt. 
Doe! Mn de hand van de sociale 
rechtvaardigheidstheode wordt 

bestudeerd in hoeverre een 
procedureel en/of distributief 
onrechtvaardige behandeling leidt 

tot normovertredend gedrag. 
Opzet Fundamenteel sociaal 
psychologisch onderzoek waarbij 
gebniik wordt gemaakt van 

laboratorium-experimenten. 
Einddaturn: Maart 1997. 
Publikatievomr Dissertatie, artikelen. 

318 
Effecten van slachtofferschap 
van misthilven 
drs. EG.M. van Schie 

Supervisie: prof. dr. 0. Wiegman. 
vakgroep Psycho!ogle. Universiteit 
Twente. 
Duet Het bestuderen van de 

percepties van slachtofferschap en 
daderschap am een bijdrage te 
leveren aan het ontsluiten van dit 



kennisgebied waarbij bestaande 
theorieen uit de sociale psychologie 
en criminologie geintegreerd 
worden. 
Opzet Algemeen publiekssurvey om 
meer inzicht te verkrijgen in de 
mate van v66rkomen van en de 
verbanden tussen de relevante 
variabelen in de vraagstelling onder 
het Nederlandse publiek; 
longitudinaal quasi-experimenteel 
onderzoek naar slachtoffers van 
misdrijven om op meer gecontro-
leerde wijze oorzakelijke verbanden 
tussen slachtofferschap, reacties 
van politie en justitie op slachtoffers 
en de (geneigdheid tot) het begaan 
van overtredingen vast te stellen; 
quasi-experimenteel onderzoek 
naar normovertreders om vast te 
stellen in hoeverre het (waarschijn-
lijk) begaan hebben van een 
recente normovertreding is terug te 
voeren op ervaringen van 
slachtofferschap van misdrijven in 
het verleden. 
Einddatum: 1997. 

Universiteit Twente 
Intemationaal Politie Instituut 
Twente 

Afgesloten onderzoek 

319 
De aard en omvang van de 
georganiseerde criminaliteit in 
Nederland 
prof dr G.J.N. Bruinsma, prof dr 
C. Fijnau4 prof dr. F Bovenkerk 
en prof dr. H.G. van de Bunt 

Boeken als Bijlagen bij verslag 
Parlementaire Enquete Commissie 
'Opsporingsmethoden', 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 328 

Lopend onderzoek 
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320 
Strategische misdaadanalyse 
en stedelijke criminaliteit; een 
toepassing van de rationele 
keuzebenadering op stedelijke 
criminaliteitspatronen en het 
gedrag van daders, toege-
spitst op het delict woning-
inbraak 
dr ER. Kleemans 

Enschede, Universiteit Twente, 1996 
(diss.) 
Zie JV7, 1995, nr. 332 

321 
Politie en de zorg voor 
veiligheid; eindrapportage van 
een evaluatie van de 
bestuursafspraak bij de politie 
Twente-Zuid 
L Kroes en H.N. Scholtens 

Enschede, IPIT, nr. 5, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 333 

322 
International Self-Report 
Delinquency onderzoek 
(ISRD) 
prof dr G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: Internatio-
nal Research Group on Selfreported 
Crime and Delinquency en het 
WODC van het ministerie van 
Justitie. 
Doe,. Het verrichten van een 
internationaal en nationaal 
vergelijkend onderzoek naar de 
criminaliteit onder jongeren met 
behulp van een identieke 
vragenlijst. Voorts wordt geprobeerd 
op grond van de gegevens 
schattingen te maken van de 
hoeveelheid 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 
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achtergrondvariabelen een 
onderzoek verricht naar de 
criminaliteit onder jongeren in de 
leeftijd van 14 tot en met 21 jaar. 
Oil onderzoek wordt gelijktijdig 
uitgevoerd in 25 landen door vele 
criminologen en in Nederland bij 
random steekproeven in 15 steden. 
De Universiteit Twente neemt de 
dataverzameling in de steden 
Enschede en Hengelo voor haar 
rekening. In het voorjaar van 1992 
is hij 620 jongeren uit een a-selecte 
steekproef de vragenlijst afgeno-
men. 
Einddatum: 1997. 
Pubfikatievorm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boek. 

323 
Reliability of the International 
Self-Report Delinquency 
Instrument (ISRD) 
pro! di G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband Internatio-
nal Research Group on Selfreported 
Crime and Delinquency en het 
WODG van het ministerie van 
Justitie. 
Doet. Het vaststellen van de 
test-hertestbetrouwbaarheid van de 

methode van zelfrapportage die 
wordt gebruikt in het grate 
Internationale ondeaoek onder 
jongeren. 
Opzet Bij 67 jongeren die in het 
kader van het vorige project zijn 
ondearaagd is na een periode van 
een maand opnieuw dezelfde 
vragenlijst afgenomen am daarmee 
de test-hertestbetrouwbaarheid van 
de gebruikte meetinstrumenten vast 
te kunnen stellen. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievotm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boeken. Reeds 
verschenen: G.J.N. Bruinsma, De 
test-hertestbetrotiwbaarheid van 
het meten van jeugdcriminaliteit, 
17jdschrift voor Criminologie, 1994, 
nr. 3, pp. 218-235; GJ.N. Bruinsma, 
'De onbetrouwbaarheid van de 

self-reportmethode., Tirdschrift voor 
Criminologie, 1995, nr. 1, pp. 77-80. 

324 
De toetsing van twee 
rivaliserende crimlnologische 
theoriedn met behulp van 
paneldata 
prof dr. G.J.N. Bnansma 

Doe!. Het empirisch toetsen van 
twee theorieen van crimineel 
gedrag, te weten de differentiele 
associatiethemie en de sociale 
controletheorie. Voorts wordt de 
validering van enkele meet-
instrumenten uit eerder theorie-
toetsend onderzoek nagegaan. 
Opzet Aan de internationale 
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 
associatietheorie van Sutherland/ 
Opp gelektedig kunnen worden 
getest. Tevens zal met behulp van 
schaaltechnieken de validiteit van 
de gebruikte meetinstrumenten 
warden nagegaan. In begin 1994 
zijn de 620 jongens en meisjes na 
anderhalf jaar opnieuw ondervraagd 
met behulp van dezelfde vragenlijst 
Met behulp van deze paneldata 
kunnen de volgende ondeaoeks-
vragen warden beantwoord: Welke 
van de twee etiologische theorieen, 
te weten de sociale controletheode 
van Travis Hirschi en de differentiele 
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 steal het 
toekomstige cbminele gedrag van 
jongens en meisjes te prediceren? 
Welke gezinsfactoren en 
vriendschapsrelaties kunnen bij 
jongens en meisjes toekomstig 
crimineel gedrag prediceren? Welke 
gezinsfactoren en vriendschaps- 
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relaties zijn gerelateerd aan een 
criminele carriere? De analyses zijn 
vrijwel afgerond. 

• Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Diverse artikelen en 
boek. 

325 
Georganiseerde criminaliteit 
prof dr G.J.IV. Bruinsma 

Samenwerkingsverbanden: Divisies 
'Zware en georganiseerde • 
criminaliteit' van diverse regio-
korpsen en IRT-Noord- en Oost 
Nederland. 
Doe/- en probleemstelling In dit 
project worden door de onderzoe-
ker verschillende deel-projecten op 
het gebied van de georganiseerde 
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 
regiokorpsen. Enkele voorbeelden 
zijn: de besluitvorming tijdens 
langlopende opsporingsonderzoe-
ken; de efficiency van grootschalige 
opsporingsonderzoeken; beleids-
instrumenten tegen de georgani-
seerde xtc- en cocalnehandel; 
autopoesie tussen advocatuur en 
de politie; de evaluatie van 
verschillende zaken van georgani-
seerde misdaad (Twente, en IRT-
Noord- en Oost-Nederland). 
Pubhkatievorm: Scriptiereeks IPIT, 
artikelen en boeken. 
Einddatum: Lopend project 

326 
Besluitvorming in het 
opsporingsonderzoek van 
georganiseerde criminaliteit 
prof dr G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: Een divisie 
Georganiseerde Criminaliteit van 
een regiokorps in Nederland. 
Doe!- en probleemstelling In dit 
onderzoek staan de volgende 
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onderzoeksvragen centraal: Op 
welke wijze vindt tijdens een 
opsporingsonderzoek naar 
georganiseerde criminele groepen 
besluitvorming plaats? 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 effectiever te 
laten zijn? 
Opzet Door de onderzoeker worden 
gedurende twee jaar via obseryaties 
de besluitvormingsprocessen tijdens 
de opsporing van een criminele 
organisatie bestudeerd. Als 
observator neemt hij deel aan de 
tactische- en beleidsvergaderingen 
van een opsporingsteam van een 
divisie 'Georganiseerde Criminaliteit 
Voorts vult hij zijn eigen waarne-
mingen aan met gegevens 
afkomstig van documenten, 
CID-rapporten, en geautomati-
seerde bestanden en met gegevens 
van interviews met betrokken 
opsporingsambtenaren. 
Pubhkatievorm: Interne rapportage 
en artikelen. 
Einddatum: 1997. 

327 
Fenomeenonderzoek en 
georganiseerde criminaliteit 
drs. AR Draisma en profdr 
G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverbanden: IPIT met 
IRT-Noord- en Oost-Nederland. 
Doe!- en probleemstelling Het gaat 
in dit project om een 
methodologisch-technische 
begeleiding van verschillende 
onderzoeksprojecten naar 
georganiseerde criminaliteit vanuit 
de zogenaamde fenomeen-
benadering. Fenomeenonderzoek 
beschouwt een crimineel feit in een 
bredere context dan strafrecht, 
waarbij meer actoren betrokken zijn 
dan het O.M. en de politie. 
Daarnaast verkent fenomeen- 
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onderzoek de kwetsbaarheden van 
de samenleving voor georgani-
seerde criminaliteit, met het 
oogmerk om barderes op te 
werpen. Binnen het fenomeen-
ondermek warden dieptestudies 
opgezet met verschillende 
aandachtsgebieden. Hierbij wordt 
naast gegevens van politie 
(documenten, processen-verbaal, 
dossiers), oak gebruik gemaakt van 
diepte-interviews met politie- en 
andere deskundigen. De onderzoe-
ker zorgt voor een methodologisch 
verantwoorde opzet en uitvoering 
van deze onderzoeken. Tevens 
warden er maten opgesteld voor de 
validiteit en betrouwbaarheid van 
de verkregen informatie, en zal een 
methode ontwikkeld warden am de 
convergentie of divergentie van de 
onderzoeksresultaten te beoordelen 
en te verwerken. Specifieke 
methodologische dieptestudies 
warden binnen het kader van dit 
project uitgevoerd, zoals sociale 
netwerkanaNse van criminele 
groeperingen, een delphi-studie om 
het effect van verschillende 
barrieres op het tegengaan van 
georganiseerde criminaliteit te 
beoordelen en meervoudige 
casestudies van criminele 
groeperingen. 
Publikatievorm: Artikelen en 
rapporten. 
Einddatum: Maart 1998. 

328 
De rationde keuzebenadering 
en de ml van sedate relaties, 
samenwerkingsverbanden en 
netwerken 138 het plegen van 
delicten 
dr. ER. Kleemans 

Doe!. Voortbouwend op het 
theoretisch model uit de dissertatie 
'Strategische misdaadanalyse en 
stedelijke criminaliteit zal getracht 

warden am met behulp van de 
rationele keuzebenadering meer 
inzicht te krijgen in de vraag welke 
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ml sociale relaties, samenwerkings-
verbanden en netwerken spelen bij 
het plegen van delicten. Daartoe 
zullen de volgende onderzoeks-
vragen warden beantwoord: 
Waarom warden er in bepaalde 
gevallen wel en in bepaalde 
gevallen geen samenwerkingsver-
banden gevormd bij het plegen van 
delicten? Wat is de aard van deze 
samenwerkingsverbanden? Hoe 
stabiel zijn deze samenwerkingsver-
banden? Hoe homogeen zijn deze 
samenwerkingsverbanden wat 
betreft geslacht, etniciteit, 
criminele ervaring, woonplaats en 
woonbuurt? Welke invloed hebben 
deze samenwerkingsverbanden op 
het subjectief rationele keuzegedrag 
van daders? 
Opzet Om de bovenstaande 
onderzoeksvragen te beantwoorden 
zal in de eerste pleats het 
theoretisch model uit het 
promotie-onderzoek nader warden 
uitgewerkt en warden toegespitst 
op enkele specifieke soorten 
delicten die vanuit theoretisch 
oogpunt op interessante aspecten 
van elkaar verschillen. Het 
theoretisch model zal veNolgens 
worden getoetst met behulp van 
politiegegevens over daders, 
mededaders en samenwerkingsver-
banden bij de geselecteerde 
delicten. Hiertoe zullen gegevens 
warden verzameld uit het 
Herkenningsdienstsysteem van eon 
of meerdere regionale politie-
korpsen. Naast deze brede toetsing 
op basis van geautomatiseerde 
gegevensbestanden zal echter oak 
een nadere toetsing plaatsvinden 
voor een specifieke groep te 
selecteren daders. Voor deze groep 
zal een uitgebreid dossieronderzoek 
worden uitgevoerd, waarmee meer 
informatie kan warden verkregen 
over de achtergronden van daders 
en de aard van de samenwerkings-
verbanden dan mogelijk is op basis 
van geautomatiseerde gegevens- 



bestanden. Ook kan hiermee meer 
inzicht worden verkregen in de • 
vraag welke plaats bepaalde 
samenwerkingsverbanden hebben 
in 'criminele carrieres' en in de 
vraag welke invloed deze 
samenwerkingsverbanden hebben 
op het keuzegedrag van daders. 
Om meer inzicht te krijgen in deze 
vragen zullen ten slotte ook nog 
ongeveer dertig daderinterviews 
worden uitgevoerd. De te 
interviewen daders zullen hierbij op 
basis van theoretische overwegin-
gen worden geselecteerd en 
worden geinterviewd in gevangenis-
sen en huizen van bewaring: 
Einddatum: 1999. 
Pubhkatievorm: Boek, wetenschap-
pelijke artikelen en congres-
bijdragen. 

329 
De aard en omvang van de 
geregistreerde telefonische 
meldingen bij de politie 
Rotterdam-Rijnmond 
drs. L Kroes 

Supetvisie: prof. dr. G.J.N. Bruinsma. 
Opdrachtgever Politie Rotterdam-
Rijnmond. 
Doel- en probleemstelling Doel van 
dit exploratieve onderzoek is het 
verschaffen van inzicht in de aard 
en omvang van de geregistreerde 
telefonische meldingen bij de Politie 
Rotterdam-Rijnmond en in, met 
name te beInvloeden, factoren die 
daarmee verband houden. 
Daarnaast dienen aanbevelingen te 
worden gedaan gericht op de 
vermindering van de toestroom van 
de meldingen naar de politie. 
Opzet Op basis van literatuurstudie, 
de analyse van statistisch materiaal 
(politie, bevolking) en interviews 

met politie- en andere functionaris-
sen wordt getracht antwoord te 
geven op de volgende vragen: Wat 
is de aard en omvang van de 
meld ingen en het verloop daarvan 
in de periode 1993-1995 en welke 
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geografische (districtelijke) 
verschillen zijn daarbij te 
ontdekken; spelen demografische, 
maatschappelijke en organisatori-
sche factoren een rol bij aard en 
omvang van de meldingen; is het 
voor de politie mogelijk invloed uit 
te oefenen op de binnenkomende 
meld ingenstroom. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: Boek. 

330 
Fenomeenonderzoek 
Georganiseerde Criminaliteit 
m.b.t. Oost-Europa, Turkije en 
het Midden-Oosten 
drs. A.1.1 Meershoek en proldr. 
G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: IPIT, 
IRT-NON. 
Doelstelling Het project beoogt een 
aantal dieptestudies op te leveren 
van georganiseerde criminaliteit die 
op een of andere manier verbonden 
is met Oost-Europa, Turkije en het 
Midden-Oosten. Aangesloten wordt 
bij de fenomeenbenadering die 
sinds enige tijd binnen de 
Nederlandse politie wordt 
ontwikkeld. Vormen van de 
genoemde criminaliteit worden 
geanalyseerd en in hun maatschap-
pelijke context geplaatst. Speciale 
aandacht wordt gewijd aan 
karakteristieke reacties van daders, 
slachtoffers en omstanders, aan de 
innesteling in de Nederlandse 
samenleving en de invloed van 
maatschappelijke omstandigheden 
op de voltrekking van de delicten. 
Het project is er expliciet op gericht 
om bij te dragen aan de kennis van 
de politie over deze vorm van 
criminaliteit en om mogelijkheden 
voor het bestuur op te sporen om 
tegen dergelijke criminaliteit 
barrieres op te werpen. 
Einddatum: Februari 1999. 
Pubhkatievorm: Rapporten en 
artikelen. 
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331 
Het JustMEM ketenbeheer In 
een zelfregulerende samenle-
ving 

Supeivisie: prof. dr. G.J.N. Bruinsma. 
Dit onderzoekprogramma heeft als 

centrale theme hoe de overbelas-
ling van de justitiele keten kan 

worden gereduceerd, hetzij door 
terugdringing van het beroep op de 

keten, hetzij door een verhoging 
van de produktiviteit van de keten 
door een betere ondedinge 
afstemming binnen de keten. Het 
programma omvat de volgende 

projecten. 

331a 
Overbelasting en pdoritering 
131) de patio 
Vacature post-doc 

Doe!- en probleemstelling Het doel 
van het onderzoek is het inzichtelijk 
maken van de wijze waarop 
prioriteitstelling door de politie 
plaatsvindt. Ala gevolg van een 

verbeterd instrumentarium om 
probleemanalyses uit te voeren 

wordt de polite geconfronteerd met 
meer en anderssoortige problemen 
dan vroeger. De centrale vraag is 
op welke gronden en op welke 

manier er door de politie prioriteiten 
worden aangebracht in de 
afhandeling van problemen en door 
welke theorieen de prioriteitstelling 

is te verklaren. Deze vraag zal op 
landelijk, regionaal, district en 

stadsniveau worden beantwoord. 
Onddatum: Augustus 2000. 
PublikatMyorm: Boek en artikelen. 

331b 
Interacties tussen delen van 
de (justitible) keten en de 
(meting van) produktiviteit 
drs. M van Heus 

Promotoren: prof. dr. P.B. Boorsma 
en prof. dr. G.J.N. Bruinsma. 

Einddatum: Juli 2000. 
Publikatievorm: Dissertate en 

artikelen. 
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331c 
Een mathematische model-
!arena van de justitiele keten 
it W Rkse 

Promotoreg prof. dr. G.J.N. 
Bruinsma en prof. dr. C. Hoede. 

Doe!- en probleemstelling Het 
onderzoek bestaat uit drie delen: 

het ontwemen van een alomvattend 
kwalitatief model van de justitiele 

keten; het ontwikkelen van een 
kwanthatieve benadering zodat het 

model als decision support system 
kan functioneren; expliciete 
modellering van de informatie-
uilwisseling binnen de justitiele 

keten. 
Einddatum: Augustus 2000. 
Pubrikatievorm: Dissertate en 
artikelen. 

331d 
Verhoging van de produkthd-
teit door kwaliteitszorg In de 
justitible keten 
Vacature 

Promotoren: prof. dr. ir. ()A.M. 
Fisscher thedriffskunde) en dr. 

T.P.W.M. van der Krogt 
Doe!- en probleemstelling Het doel 
van deze studie is inzicht te krijgen 
in de toepassing van kwaliteitszorg 

in de justitiele keten en de succes-
en faalfactoren die daarbij gelden 
en het maken van een ontwerp van 
een systeem van kwaliteitszorg en 

van richthinen voor de implementa-
tie daarvan. Het ondertoek richt 

zich met name op de overeenkom-
sten en verschillen in kwaliteitszorg 

in verschillende subsystemen van 
het strafrechtehjke apparaat en de 

vraag onder welke condities 
kwaliteitszorg leidt tot een 
verhoging van de produktiviteit op 

de justitiele keten in als Rani 
Einddatum: September 2000. 

PublikatMyorm. Dissertate en 
artikelen. 



331e 
Het justitieel systeem en 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen 
Vacature 

Promotoren: prof. dr. mr. H.M. de 
Jong en prof. dr. J.J.A. Thomassen. 
Doe!- en probleemstelling In dit 
onderzoek wordt nagegaan in 
hoeverre uit de communautaire 
theorieen en civil society-theorie 
een coherente empirische theorie is 
te ordenen waarmee de afbraak van 
het maatschappelijke middenveld 
en de toenemende criminaliteit kan 
worden verklaard. Vervolgens wordt 
empirisch onderzocht in hoeverre 
de theorie wordt ondersteund door 
feitelijke maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland. 
Opzet: Literatuurstudie en analyse 
van ambtelijk statistisch materiaal. 
Einddatum: September 2000. 
Publikatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

332 
Gebrulk en toepassing van de 
Politiemonitor ten behoeve 
van beleid 
Medewerkers IPIT 

Doet. In 1993 werd voor het eerst 
landelijk de Politiemonitor Bevolking 
afgenomen binnen het kader van 
de nieuw gevormde regiokorpsen. 
In de jaren daarop is deze monitor 
een aantal keren herhaald. De 
achterliggende gedachte van deze 
Politiemonitor was onder rneer dat 
een dergelijke systematische en 
gestandaardiseerde wijze van 
informatieverzameling bij een grote 
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 centraal: 
In hoeverre en op welke manier - 
wordt van dergelijke cijfermatige 
gegevens gebruik gemaakt in de 
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beleidscyclus van de politie? Hoe 
bruikbaar is de Politiemonitor in 
haar huidige vorm voor beleidvoer-
ders? Hoe adequaat is de wijze 
waarop de gegevens uit de monitor 
worden ingezet en welke 
mogelijkheden blijven nog onbenut? 
Er wordt een inventariserend 
onderzoek onder alle 25 regio-
korpsen gehouden. Door middel 
van analyse van de kadernota's en 
andere relevante beleidsnota's van 
de regiokorpsen wordt een beeld 
gevormd van het gebruik van de 
Politiemonitor in het beleid. Ter 
aanvulling zullen ook bij alle 25 
korpsen interviews worden 
gehouden met sleutelfiguren. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: Artikelen. 

Technische universiteit Delft 
Onderzoeksinstituut OTB 

333 
Veilig Kikkenstein 
drs. E Wassenberg, dts. H. 
Boumeester m.m.v. drs. Hi 
Korthals Altes 

Doet. Het meten van effecten van 
een integraal veiligheidsproject. Het 
belangrijkste onderdeel is 
camerabewaking in een flatgebouw 
met 500 woningen. Met 13 
camera's worden in- en uitgangen 
bewaakt. De videobewaking wordt 
o.a. ondersteund door een team 
flatwachten. 
Opzet Bewonersonderzoek 
(voormeting februari 1995, voor het 
project van start ging; nameting 
maart/april 1996); basisverhuur-
baarheidsgegevens, onderhoud etc., 
woningcorporatie; interviews met 
flatwachten, woningcorporatie e.a.; 
naspeuring van - zeer beperkte - 
ervaring elders in het land met 
videobewaking. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Rapportage Video 
voor veiligheid. 
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Andersson, Biters & Felix BV 

Afgesloten onderzoek 

334 
Rechtsbijstand aan aslel-
zoekers 
drs. K &on 

Utrecht, Andersson Elffers Felix, 
jaarverslag 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 339 

335 
Grensbewaking en velligheid 

J.R El/Tots en ir EAM. 
Spotters 

Utrecht, Andersson, Elffers & Felix 
By, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 340 

336 
Rechtbanken en 
vreemdelingenzaken; 
procedures en doodooptijden 
drs. JR Elffers en drs. 	. 
Wachtmeester 

Utrecht. Andersson, Elffers & Felix 

By, 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest 

337 
Perspectief 1999 
dra W Etty 

Utrecht, Andersson, Elffers & Felix 

BV, 1995 
Zie JV7. 1995, nr. 341 

338 
Openbaar ministerie, politie 
en milieu 
drs. I Haagsma 

Utrecht, Andersson, Elffers & Felix 
BV 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 342 

339 
Beter vertleeld 
drs. I Haagsma en drs G.TW. 
Dhondt 

Utrecht, Andersson, Elffers & Felix 
By, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 343 

Lopend onderzoek 

340 
Parketpolitie in perspectief 
drs. H. Andersson en drs. J.H. 
Haagsma 

Doet De taken van de parketpoktie 
warden op dit moment uitgevoerd 

door de regionale politiekorpsen. 
De kwaliteit van de uitvoering van 
deze taken is zeer divers en 
verschift van regio tot regio. De 
wettelijke, justitiele en politidle 

ontwikkelingen zijn niet of ten dele 
doorvertaald naar de benodigde 
sterkte van de parketpolitie. Op 

basis van onderzoek naar de 
mogelijke opties voor de gewenste 
organisatievorm van de parket-

politietaken is besloten de 
werkzaamheden die binnen het 
arrondissement plaatsvinden lokaal 

te differentieren. Voor het 
bovenarrondissementale deel van 

de taken i.c. het inter- 
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arrondissementale transport van 
gedetineerden is het oprichten van 
een landelijke justitiele vervoers-
dienst de beste optie gebleken. 
Deze op te richten justitiele 
vervoersdienst zal verantwoordelijk 
worden voor het gecombineerd 
vervoer van preventief gehechten 
en afgestraften. Hoofddoel van het 
onderzoek is de realisatie van op de 
lokale situatie afgestemde zo 
efficient mogelijk werkende 
organisaties voor de uitvoering van 
de parketpolitietaken en een 
effectieve implementatie van de 
landelijke vervoersdienst Binnen 
verschillende deelprojecten worden 
de randvoorwaarden hiervoor nader 
ingevuld en gerealiseerd. 
Opzet 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 
Executie en Betekening. Met behulp 
van kwantitatieve produktanalyses 
zijn kengetallen en stuurgetallen 
ontwikkeld waarmee de uitoefening 
van de taken beter bewaakt en 
aangestuurd kan worden. Om 
duidelijkheid te verkrijgen over het 
niveau van dienstverlening en 
aansturing van de parketpolite 
wordt een model voor een 
overeenkomst over dienstverlening 
en aansturing ontwikkeld. Ten 
aanzien van de Executie-taak wordt 
een experiment opgezet in een 
drietal arrondissementen. Binnen dit 
experiment zal een actieve 
coordinatie plaatsvinden van de 
lokale Executie door het CJIB. Voor 
een optimale dienstverlening van de 

op te richten landelijke justitiele 
vervoersdienst en voor het goed 
verlopen van de implementatie is 
een deelproject gestart ten einde 
de mogelijkheden te onderzoeken 
van zogenaamde logeercellen', 
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waar gedetineerden indien 
noodzakelijk een nacht over kunnen 
blijven. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: Diverse deelrappor-
ten, artikelen. 

341 
Budgetverdeelsysteem 
Nederlandse politie 
drs. H. Andersson, drs. J. 
Haagsma en mr dr D. Ruim-
schotel 

Doer Het huidige systeem voor de 
verdeling van het landelijk 
politiebudget over de korpsen, PKP, 
is niet in staat om ontwikkelingen 
in de tijd goed te volgen en mist 
voldoende bestuurlijk draagvlak om 
in de toekomst gebruikt te worden. 
In het najaar '96 is hierover een 
evaluatiestudie gepubliceerd 
(Budgetverdeelsysteem Neder-
landse politie, verleden, heden en 
toekomst, AEF/Berenschot, 
december 1996). In samenwerking 
met Berenschot b.v. is daarom een 
nieuw budgetverdeelsysteem 
ontwikkeld dat onder andere aan 
de volgende eisen voldoet: de 
behoefte moet zoveel mogelijk 
objectief vaststelbaar of schatbaar 
zijn; het systeem moet dynamisch 
zijn: de verdeling moet (beheerst) 
meeveranderen als de behoefte 
verandert; het systeem moet 
inzichtelijk en herkenbaar zijn. De 
opbouw van het systeem moet een 
logische relatie hebben met het 
politiewerk. 
Opzet Kenmerkend voor sommige 
politieregio's is dat de 
beschikbaarheidsfunctie van de 
politie (als er iets gebeurt moet de 
politie snel ter plaatse kunnen zijn), 
meer dan de feitelijke werklast 
bepalend is voor het benodigde 
politiebudget. Om dit te ondervan-
gen is het systeem opgebouwd uit 
drie componenten: beschikbaar-
heid/bereikbaarheid, werklast en 
probleemaanpalc Met behulp van 
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werklast-metingen in diverse 
regio's, noodhulp-simulaties en 

uitkomsten van de pohtiemonitor is 
per component een formule 

ontwikkeld, die op basis van 
objectieve omgevingskenmerken 
het benodigd budget zo goed 
mogelijk voorspelt. Om weg-
middelen op regioniveau van 

specifieke gebiedskenmerken te 
voodwmen, is gekozen voor een 
opbouw op gemeenteniveau. Per 
gemeente wordt op basis van de 

formule-uitkomsten bepaald aide 
beschikbaarheidsfunctie dan wel de 
feitelijke werklast bepalend is. Het 
maximum van de twee uitkomsten 
wordt toegewezen. Naast de sterkte 
veer repressieve politiezorg wordt 

via de component probleemaanpak 
sterkte voor preventieve pofitiezorg 
toegewezen. Het budget voor de 
regio is vervolgens de optelsom van 
de in die regio gelegen gemeenten, 

vermeerderd met opslagen veer 
overhead en specialismen/ 
ondersteuning. 
Einddatum: 1997. 

Publikatievorm. Rapport najaar 1996. 

342 
Integrale veiligheid 
Ma H. Andersson en dm. M. van 
der Lie/den 

Doet Verbetering van de 
leefbaarheid en veiligheid in 

buurten en wijken. In toenemende 
mate is duidelijk dat veiligheids-
beleid meer moet zijn dan inzet van 
alleen politie, justitie en brandweer. 

Vooral bij het voorkomen van 
problemen is een samenspel nodig 

tussen diverse onderdelen van de 
overheid, instellingen, bedrijfsleven 
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 
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leveren zodat de samenweridng 
tussen alle partners een vruchtbare 

zal zijn. De regie over het integraal 
veiligheidsbeleid zal daarbij ten 
principale bij het lokaal bestuur 

moeten liggen. 
°pact. De ontwikkelde aanpak kent 
een informatie-, analyse- en een 
actiedeel. Inzicht in de aard en , 

omvang van de veiligheids-
problematiek op lokaal (buurt-) 
niveau wordt verkregen aan de 
hand van methodisch verzamelde 
informatie over feitelijke onveilig-
heid, openbare veiligheidsrisico's en 

ook gevoelens van onveiligheid. 
Zowel kwantitatieve als kwalnatieve 
analyses worden veivolgens 
gehanteerd om oorzaken en 
voorwaarden voor (specifieke) 

buurt-gerelateerde problemen op te 
sporen. Relaties warden gelegd 
tussen (gevoelens van) onveiligheid 
en omgevingskenmerken. 
Daarnaast wordt een effectiviteits-

analyse opgezet em de huidige 
inzet ten aanzien van bestrijding en 
voorkoming van onveilige situaties 
te beoordelen. Op basis van de 

analyses zijn systematische 
aanpakken ontwikkeld voor de 

Write en lange termijn. Integrale 
samenwerking tussen verschillende 

gemeentelijke diensten, politie. 
brandweer en externe partners 
staat hierbij centraal in de 
ontwikkeling van zowel preventieve 

als repressieve acties. 
Einddatunt Doodopend. 
Publikatievomr Diverse rapporten, 

artikelen. Reeds verschenen 
openbare publikaties zijn: 
'Stappenplan integrale veiligheid; 
een schets voor het bestuur' 

(februari 1994); 'Stappenplan 
integrale veiligheid; technische 

leidraad voor functionadssen op 
uitvoeringsniveau' (september 
1994); 'Pilotproject Integrale 

Veiligheid Maastricht' (november 
1994); 'Pilotproject Integrale 

veiligheid Eindhoven' (december 
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1994); 'Pilotproject Integrale 
Veiligheid Velsen' (september 1995); 
'Samen werken aan veiligheid' 
(maart 1996); 'Toezicht in due 
bedrijven' (juni 1996); 'Feiten en 
gevoelens Usselsteinse wijken' 
(maart 1996); 'Nu!meting objectieve 
onveiligheid per buurt en 
Onveiligheidsbeleving in Utrecht' 
(beiden 1994); 'Wijkveiligheids-
plannen gemeente Utrecht' (juni 
1995); 'Integrale Veiligheid 
Ontwikkeling Zenderpark' (Juni 
1996). Voorts diverse rapportages 
binnen de genoemde gemeenten 
(1995 en 1996). 

343 
Normering primaire werk-
processen lmmigratie en 
Naturalisatie Dienst 
drs. J.R. Elffers en drs. K Bron 

Doet. Doorlichting van de primaire 
werkprocessen van de IND op 
doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Tevens ontwikkelen van produktie-
normen voor alle prima ire 
werkprocessen ten aanzien van 
afhandelingstijd en doorlooptijd. 
Gegeven deze nieuwe produktie-
normen en sterkte bepalende 
factoren wordt de gewenste 
personele omvang berekend voor 
de diverse onderdelen en de totale 
IND. Doelstelling is om door 
ontwikkeling van normen de 
bestuurbaarheid van de organisatie 
op produktie en voorraad-
ontwikkeling te vergroten. 
Opzet In verschillende werkgroe-
pen op deelgebieden (asiel, 
reguliere verblijfsvergunning, 
naturalisatie en proces-
vertegenwoordiging) zijn alle 
produkten die de IND voortbrengt 
gedetailleerd beschreven. Voor deze 
produkten worden produktienormen 
ontwikkeld. Met behulp van een 
kwantitatief model wordt berekend 
wat de benodigde personele 
omvang is, gegeven een bepaald 
werkaanbod en andere bepalende 
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factoren zoals werkdruk en 
fluctuatie in het werkaanbod. 
Doorlooptijden worden kritisch 
beschouwd en waar mogelijk 
verkort. Tevens worden voorstellen 
gedaan om doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de primaire 
werkprocessen te verbeteren. 
Einddatum: December 1996. 
Pubhkatievorm: Diverse deelrappor-
ten. 

344 
Kennismanagement in de 
rechtshandhavingspraktijk 
mr. di-. D. Ruimschotel en drs. J.P 
van De/den 

Opzet en doel: Het onderzoek 
analyseert (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 warden gehanteerd 
kennismanagement, uitwerken van 
modellen van de rol van kennis in 
de rechtshandhaving, interviews 
met betrokkenen binnen en buiten 
de rechtshandhaving, analyse van 
bestaande 'kennisinstrumenten' (als 
politiemonitor, kwaliteits-
thermometer ed.), analyse van 
bestaande projecten waar de relatie 
tussen informatie en strategische 
beleidsvoering aan de orde is, en 
het opzetten van analyse- annex 
verbeterprojecten. Een operationele 
variant van het project is opgezet 
onder de naam PIM (Potitle 
Integraal Model). Hierin wordt de 
POM (Politie Output Monitor) 
uitgebreid met kennisrelaties 
(simulatiemodel, projectevaluaties) 

• tussen output, kwaliteit en 
effectiviteit. 



Juninlele verkenninfien, kg. 22, nr. 7, 1996 	 108 

Samenwerkingsvomr Samengewerkt 
zal worden met het Platform 
Pohtiale Informatievoorziening, met 

de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en met de werkgroep Kennis-
management en Rijksoverheid. 
Enddatum: Het project zal zich over 

de komende vijf jaar uitstrekken. 
Publikatievomr. Er zal gerapporteerd 
worden via artikelen en werk-
conferenties. Reeds verscheen: 

'Kennismanagement bij de politie: 
een contradictio in terminis?', 
Tijdschrift voor de politic. (in druk 
oktober 1996). 

B8A Creep Beleidsonderzoek 
-advles by 

Atgesloten onderzoek 

345 
Informatie- en expertise-
centrum milieu; een behoette-
onderzoek 
A. van den Berg, I. van Enckevort 
en D. Jaarsma 

Den Haag, B&A Graep, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 351 

346 
'Met een schamtje geknipd; 
afhandelIng A-meldingen 
politiekorps Ho!lands Midden 
drs. A. van den Berg en M. 
Heave/man 

Niet eerder in JV opgenomen 

geweest 
Politie Ho!lands Midden wordt met 
steeds meer meldingen van burgers 
geconfronteerd. De bereikbaar-

heidsdienst legt hierdoor een groat 
beslag op de beschikbare 
capaciteit Doel van het project 
Inzet op meldingen is na te gaan 

hoe de inzet op meldingen 
efficienter en mogelijk effectiever 
georganiseerd kan warden. 

347 
De prakt6k van het omgangs-
recM 
L van der Elburg en H. te 
Grotenhuis 

Den Haag, B&A Groep, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 352 
Het onderzoek werd gefinancierd 

door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

348 
VellIgheld en samenwerking; 
integrale probleemverkenning 
van de (on)yeiligheid in 
gerneenten 
H. Geveke en a Henneken 

Venlo, Wed<groep IVR, 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 

geweest 
Om op het terrein van veiligheid 
succesvol beleid te kunnen voeren 
is betrouwbare informatie 

essentieel: am studng te geven aan 
veiligheidsbeleid, om sturing te 
geven aan de partners in de 
veiligheidszorg en om een vinger 
aan de pals van nieuwe antwikkeli-

gen te kunnen houden. \icor de 
politieregio Limburg-Noord is een 

informatieverzameling en -analyse 
uitgevoerd am ten behoeve van het 

integrale veiligheidsbeleid in deze 
informatie te vooiten. 

349 
Risicobewustzljn bij het 
bestuur 
drs. H. Geveke, drs. R. ices/en en 
drs. M Verberk 

Tekst is verschenen in de Integrale 
Veiligheidsrapportage 1996. 
Niet eerder in JV opgenomen 

geweest. 
Als bijdrage voor de Integrale 

Veiligheidsrapportage 1996 is een 
stuk geschreven over het 
risicobewustzijn van bestuurders. 

Het Openbaar Bestuur heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid op 
het gebied van veiligheidszorg. 
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Vooral op het gebied van branden, 
rampen en ongevallen heerst het 
idee dat het risicobewustzijn bij 
bestuurders vergroot zou moeten 
worden. Harde gegevens over het 
onvoldoende aanwezig zijn van dit 
risicobewustzijn ontbreken echter. 
Dit vergt systematisch onderzoek 
onder bestuurders. 

350 
Resultaten van het project 
lntensivering Fraude-
bestrijding 
H. Geveke, M Maas Geesteranus, 
R. Schouten en M. Verberk 

Den Haag, B&A Groep, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
In 1992 werd de bestrijding van de 
sociale zekerheids- en fiscale 
fraude hoog op de politieke agenda 
gezet. Om de personele en 
financiele uitbreiding ten behoeve 
van de intensivering van de 
fraudebestrijding in goede banen te 
leiden werd de Projectgroep 
Intensivering Fraudebestrijding 
geformeerd, onder leiding van de 
procureur-generaal portefeuille-
houder fraude. Dit PIF diende een 
informerende, adviserende en 
faciliterende functie voor de lijn te 
vervullen. Op 1 januari 1992 werd 
het PIF ingesteld, vier jaar later 
werd het opgeheven. Ter evaluatie 
van het PIF is nagegaan of - met de 
inzet van de extra middelen - de 
projectgroep zijn doelstellingen 
gehaald heeft. 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

351 
De organisatie van 
slachtofferzorg; resultaten van 
een onderzoek naar de 
uitvoering en werking van de 
wet en de richtlijn Terwee 
H. Geveke en M. Verberk 

Den Haag, B&A Groep, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
Als aanvulling op het onderzoek dat 
resulteerde in de publikatie 
'Slachtofferzorg: netwerken en 
resultaten; eindrapport' is nagegaan 
hoe in de verschillende arrondisse-
menten de organisatie van 
slachtofferzorg op grond van de wet 
en richtlijn Terwee, daadwerkelijk 
georganiseerd is. 

352 
Slachtofferzorg: netwerken en 
resultaten; eindrapport 
H. Geveke, M Verberk en F 
Leemhuis 

Den Haag, B&A Groep, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
Dit onderzoek biedt inzicht in de 
resultaten die in 1995 zijn geboekt 
op het terrein van slachtofferzorg. 
Met name is bestudeerd hoe 
samenwerking en afstemming 
binnen netwerken en organisaties 
die op dit terrein actief zijn, tot 
stand is gekomen. 

353 
Veiligheid in Veenendaal 
H. Geveke, H. Wittekoek en E 
Braam 

B&A Groep, Den Haag, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 355 
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354 
Naar integratie van Informatie; 
het genereren van beleids-
relevante informatie over 
veiligheid in Amsterdam-
Zuidoost 
a Henneken en H Geveke 

Den Haag, B&A Groep. 1995 
Zie1V7, 1995, nr. 354 

355 
Surveillance op meat 
JA. Lameris en A. van den Berg 

B&A Groep. Den Haag, 1995 
Zie1V7, 1995, nr. 353 

358 
Schaderegeling als onderdeel 
van de Halt-afdoening 
R. Schouten en D. Jaarsma 

Den Haag, B&A Groep, 1995 
Zie1V7, 1995, nr. 356 

Van Dijk, Van Soomeren en 
partners BV 

Afgesloten onderzoek 

357 
Rapportage reizigers-
onderzoek, uitgevoerd in het 
kader van de effectmeting 
'personeelsprojecten sociale 
veiligheid BET' 
drs. A.E. van Burik 

Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 362 

358 
Voorbeeldprojecten revisited 
drs. M Geldrop en drs. B. van Dijk 

Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 361 

topend onderzoek 
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359 
Evaluatie van het flatwachten-
project in de Etfflmermeer; 
deel 2: effecten op criminali-
teit en onveiligheidsbeleving 
drs. R van Overbeeke m.m.v. drs, 
All van Hoek, H. Gossink en 
N.J. Korthals Altes 

Amsterdam, Van Dijk Van 
Soomeren en Partners, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 363 

360 
Deskundigenbestand Opvang 
Werknemers 1997 
drs. A.J.E van Hoek 

Doer Update van de in mei 1996 
verschenen diskette, die de titel 
'Deskundigenbestand Opvang 
Werknemers 1996' draagt Dit 
geautomatiseerd bestand bevat 44 
organisaties die expertise hebben 
op het gebied van de opvang van 
werknemers die op de werkplek 
slachtoffer zijn geworden van 
agressie, geweld en/of seksuele 
intimidatie. Aanleiding is de 
wijziging van de Arbo-wet, 
waardoor alle organisaties verplicht 
worden gesteld een opvangbeleid 
op dit gebied te ontwikkelen. 
Opzet Achterhalen nieuwe 
deskundigen. Achterhalen van 
deskundigen op dit gebied door 
middel van analyse van relevante 
deskundigenbestanden op het 
gebied van de Arbo-wet en 
bedrijfsopleidingen en aan de hand 
van recente publikaties. Vervolgens 
wordt gebruik gemaalct van de 
sneeuwbalmethode. Na een 
telefonisch interview met de 
gevonden deskundige organisatie 
wordt gewerkt met standaard 
vragenlijsten die door de 
organisaties ingevuld worden en 
indien nodig volgt nader telefonisch 
contact. Deze data worden 

ingevoerd in een database (Clipper) 
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die is voorzien van handige 
zoeksleutels. Controleren en waar 
nodig bijstellen van gegevens over 
de 44 reeds bekende deskundige 
organisaties uit het Deskundigen-
bestand 1996 door middel van 
telefonisch en schriftelijk contact 
met die organisaties. 
Einddatum: Voorjaar 1997. 
Pubhkatievorm: Diskette. 

361 
Onderzoek naar 24 projecten 
voor allochtone jongeren en 
criminaliteitspreventie 
mr. drs. C.A. van 1 Hoff en drs. 
N.C. Hi/hoist 

Doe?. Welke algemene lessen voor 
toekomstig beleid kunnen worden 
getrokken uit lopende of recent 
afgesloten projecten voor 
criminaliteitspreventie ten behoeve 
van allochtone jongeren. Het gaat 
daarbij om organisatorische en 
inhoudelijke aspecten. 
Opzet Secundaire evaluatie van 
bestaand materiaal van de in het 
onderzoek betrokken projecten. 
Interviews met coordinatoren van 
de projecten. Brainstorm-
bijeenkomsten met betrokkenen in 
uitvoering en beleid. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

Eysink Smeets & Etman 

Afgesloten onderzoek 

362 
Onveiligheid in het openbaar 
vervoer; resultaten van de 
landelijke monitor sociale 
veiligheid 
drs. KA. Boonstra en mr. drs. 
A.M. Elzinga 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 365 

363 
Snap de autodiefl [en 
onderzoek naar beveiliging en 
opsporing bij autodiefstal deel 
1 en deel 2 
drs. KA. Boonstra, mr. drs. A.M. 
Elzinga, dts. M. van der Meer en 
drs. RD. de Wit 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 366 

364 
Stadswachten in Almere; 
onderzoek naar de effecten in 
drie winkelgebieden 
drs. 0. Etman, drs. B. Kesselaar en 
dts. RD. de Wit 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1995, nr. 368 

365 
Herhaald slachtofferschap; 
inventarisatie van het 
fenomeen 'herhaald 
slachtofferschap' 
0. Etman, drs. M. van der Meer 
en drs. RD. de Wit 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1995 
Zie JV7, 1995, nr. 369 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

366 
Agressie en geweld; 
onderdeel van het dagelijks 
werk? 
drs. M. van der Meer, dts. 0. 
Etman en drs. RD. de Wit 

Is verschenen in de Integrale 
Veiligheids Rapportage 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 372 
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387 
Woninginbraak; omvang, 
achtergronden en mogelijkhe-
den voor preventie 
drs. PAM. Mutsaerg dra H. 
Spickenheuer, M.W.B. Eysink 
Smeets en dn. RD. de Wt 

Den Haag, ministerie van Justitie 
(PJ&R), 1996 
Zie 1V7, 1995, nr. 371 

Lopend onderteek 

368 
Informatie en kennIssysteem 
SecIale VeIligheId Openbaar 
Vervoer 
drs. A. van den Berg, M. Eysink 
Smeets, drs. I. Starmans en di a P 
den Otter 

Samenwerkingsverband. Met al le in 
het Project Sociale Veiligheid 
Openbaar Vervoer participerende 
bed rijven. 
Duet. Verzamelen en bundelen van 

kennis en informatie opgedaan in 
het Project Sociale Veiligheid (PSV) 
in het openbaar vervoer van het 

ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 
Opzet Literatuurstudie en 
expert-meetings. 

Einddaturn: 1996. 
Publikatievourr. Reeks boekwerken. 

369 
InnovatIeve en creatleve 
athandeling meIdingen 
dra A. Van den Berg en drs. H. 
Geveke 

Samenwerkingsverband. Politieregio 

HoHands Midden, ministene van 
Binnenlandse Zaken. 

Doet Doel van het project is het 

opstellen van procedures in 

samenspraak met medewerkers uit 
de surveillancedienst die op een 

innoverende en creatieve manier 
meldingen van het publiek 
afhandelen. 
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Opzet Expertmeetings met 
uitvoerend niveau en experimente-
ren in pilot-districten met de 

uitkomsten. 
Erik'datum: Eindproject, start fase 
implementatie september 1996. 
Publikatievorm: Rapportage, 
handboek. 

370 
Inteme crimlnaliteit In de 
detailhandel 
air drs. A. Elzinga, drs. A. van den 
Berg en dra R de Wt 

Samenwerkingsverband. Hoofdbe-

drijfschap Detailhandel, ministerie 
van Justine. 
Duet Doel van het project is het in 

kaart brengen van de visies en 
meningen van ondememers en 
personeel over het onderwerp 

interne criminaliteit. Daarnaast is 
van belang factoren te benoemen 
die het niveau van interne 
criminaliteit beinvloeden. 
Opzet Gesprekken met branche-

vertegenwoordigers en onderne-
mers en brainstormsessies met 
personeel; Ifferatuurstudie. 
Einddatum: Oktober 1996. 
Publikatievorm: Rapportage. 

371 
EvaluatIe Project Winkel-
criminaliteit bInnen de 
(elektrotechnische en) 
modedetailhandeI 
mr drs. AM. Elzinga en dra B. 
Kesselaar 

Opdrachtgever. Ondeinek in 
opdracht van het Hoofdbedriffschap 
Detailha ndel. 
Doet. De evaluatie dient op 
kwantitatieve, maar zeker ook op 
kwalitatieve wijze inzicht te bieden 
in de effecten van (organisatorische 

en techno-preventieve) maatregelen 
op de objectieve en subjectieve 
veiligheid binnen vijftien pilotbedrff-

yen in de elektrotechnische 
respectievelijk de modebranche. 

Daarnaast dient - onder meer ten 
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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 evaluatie 
worden de volgende activiteiten 
verricht: registratie van incidenten 
(incidenten en schade); schriftelijke 
enquete onder personeel 
(slachtofferschap en onveiligheids-
gevoelens); telefonische enquete 
onder ondernemers 
(verwachtingen/meningen over het 
project/nut van maatregelen); 
workshops/metaplansessies met 
ondernemers (ervaringen 
met/effectiviteit van maatregelen en 
eventuele preventieplannen). 
Einddaium: Eind 1997. 
Publikatievorm: Publikatie in de 
DCP-reeks van het ministerie van 
Justitie. 

372 
Stadswachten in Zeist 
drs. 0. Etman en drs. R de Wit 

Doet. Zijn de stadswachten in Zeist 
effectief in de strijd tegen 
criminaliteit en overlast? 
Opzet Het betreft een sterk 
kwalitatief onderzoek. 
Einddatum: Tweede helft 1996. 
Publikatievorm: Onderzoeksrapport. 

373 
Criminaliteit en de detailhan-
del; gevolgen voor onderne-
mer en personeel 
drs. 0. Etman, drs. R. de Wit en R. 
van Brenk 

Samenwerkingsverband: In opdracht 
van en in samenwerking met het 
Hoofdbedrijschap Detailhandel 
(HBD). 
Doe? Wat zijn de gevolgen voor een 
ondernemer wanneer hij/zij 
geconfronteerd is met criminaliteit? 
Wat zijn de gevolgen van een 
dergelijke confrontatie voor het 
personeel dat werkzaam is in de 
detailhandel? 
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Opzet Casuistiek en vragenlijst-
onderzoek (personeel). 
Einddatum: Oktober 1996. 
Publikatievorm: Onderzoeksrapport. 

374 
Evaluatie project 'Ouderen en 
veiligheid' 
drs. A. Kesselaar en drs. PA.M. 
Mutsaers 

Opdrachtgever Evaluatie-onderzoek' 
in opdracht van de gemeente 
Tilburg. 
Doe. De tweeledige centrale 
onderzoeksvraag 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 subjectieve 
onveiligheid van ouderen in twee 
Tilburgse wijken in die zin dat na 
ten 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 
betrokkenen bij het project 
(ouderencoardinator, 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. 
Einddatum: September 1996. 
Publikatievorm: Onderzoeksverslag. 
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375 
Onvelligheid In het openbaar 
vervoer 1996 
dm Iii. Korpel en drs. A. 
Kesselaar 

Samenwerkingsverband. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van het Platform Sociale 
Veifigheid Openbaar Vervoer. Het 
veldwerk van het onderzoek wordt 
verricht door Intomart Byte 
Hilversum. 
Duet Doel van de landelijke 
veiligheidsmonitor is het jaarlijks 
verschaffen van inzicht in 
(ontwikkelingen in) aard en =yang 
van de objectieve en subjectieve 
veiligheid in het Nederlandse 
openbaar vervoer. 
Opzet Telefonische enguete onder 
gestratificeerde steekproef reizigers 
en niet-reizigers van trein tram, bus 
en metro; enguete onder a-selecte 
steekproef rijdend en controlerend 
personeel van openbaar vervoerbe-
drijven. 
Enddatunz. December 1996. 
Pubfikatievorm Onderzoeksverslag 
met betrekking tot de meting over 
het jaar 1996 (vierde verslag in de 
reeks). 

PolitIe adviescentnim In-Pact 

Atgesloten onderzoek 

376 

IT en privacy; een onderzoek 
• near de kansen en bedreigln-
gen van de toepassIng van 
nieuwe informatietechnologie 
door de Nederlandse poll& 
M Coos en .1. Vugts 

Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 375 

Lopend onderzoek 
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377 
Inventarisatie Politlele 
Infonnatievoorziening (IPI) 
I. Langeveld en W.Ph. Stol 

Samenwerkingsverbanct Landelijk 
l&A-beraad politie. 
Duet Aan inforrnatietechnologie bij 
de palitie wordt vigor een helangrijk 
deel decentraal invulling gegeven. 
Landelijk overzicht ontbreekt. Doel 
van het onder7oek is het verkrijgen 
van een periodiek aver7icht en 
onderkennen van trends in 
technologie, doelen, toepassing en 
organ isatie. 
Opzet Tijdreeks-analyse middels 
periodiek uit te voeren enguetes. 
Enddatum: Het onderzoek is in 
1992 gestart en wordt vooralsnog 
am de een/twee jaar uitgevoerd. 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
in het veld. 
Publikatthvonn. Periadieke 
rapportage, zomer 1996. 

378 
Informatiebeveiliging biJ de 
politic handing en gedrag van 
mensen in de organisatIe 
dm KJ van Treeck 

Duet De politie werkt met 
informatie waarmee zij uit privacy-
en politie-tactisch oogpunt 
zorgvuldig dient am te gaan. 
Informatiebeveiliging is deels een 
technische kwestie maar 
waarschijnlijk nog meer een 
kwestie van menselijke aspecten: 
houding en gedrag van arganisatie-
leden. Het duel van dit onderzoek is 
een enguete te ontwikkelen die can 
warden gebruikt om de mate van 
'beveiligingsbewustzijn en -gedrag' 
binnen een korpsanderdeel te 
vergelijken met de mate ervan in 
andere korpsen/korpsanderdelen. 
Het materiaal dat tijdens het 
onderzoek is ver7ameld, geeft 
enerzijds een beeld van de situatie 
bij de politie en dient anderzijds als 
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vergelijkingsmateriaal voor 
onderzoek dat korpsen later zelf 
nog kunnen uitvoeren. 
Opzet Het onderzoek is vergelij-
kend van aard. In verschillende 
korpsen wordt (op opeenvolgende 
tijdstippen) een enquete gehouden, 
aangevuld met interviews. Op basis 
van de tussentijdse analyses en de 
interviews wordt de enquete 
lopende het onderzoek verbeterd. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: In-pact onderzoeks-
reeks. 

379 
Recherchewerlc; automatise- 
ring naar menselijke maat 
drs. CIE In 't Velt 

Samenwerkingsverband: Regiopolitie 
Utrecht en regiopolitie Amsterdam-
Amstelland, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en tevens Vrije 
Universiteit Amsterdam (prof. dr. W. 
Koot en prof. dr. H.G. van de Bunt). 
Doe Vraag van het onderzoek is 
hoe diefstaldelicten in de praktijk 
worden op gelost. De rol die 
kennis/informatie daarbij speelt 
staat centraal, waarbij speciaal de 
aandacht uitgaat naar informatie-
technologie. Het doel is te komen 
tot verbetering in de wijze waarop 
informatie(technologie) wordt 
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 en de 
politiepraktijk van diefstalbestrijding 
wordt geobserveerd. Aanvullend 
deelonderzoek vindt plaats in de 
regio Friesland en regio Gooi- en 
Vechtstreek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikelen, tussen- en 
eindrapportage, proefschrift. 

380 
Sturen en verantwoorden in 
de politiepraktijk (vooronder-
zoek) 
B. te Woerd, J. Langeveld en drs. 
W.Ph. Stol 

Samenwerkingsverband: Politie 
Utrecht, Politie Gooi en Vechtstreek, 
Vrije Universiteit (S. Ybema). 
Doel: Over sturen en verantwoorden 
van politiewerk wordt doorgaans in 
algemene termen gesproken. Er 
worden sturingsmodellen 
ontwikkeld en systemen in gebruik 
genomen voor 'sturen en beheren 
op afstand'. De vraag is echter of 
langs die weg effectief invloed 
wordt uitgeoefend op het doen en 
laten van politiemensen (sturen) en 
of langs die weg zicht ontstaat op 
hoe politiemensen hun werk doen 
(verantwoorden). Het doel van dit 
vooronderzoek is duidelijk te krijgen 
op welke wijze in de alledaagse 
politiepraktijk de (mate van) 
effectiviteit van sturen en 
verantwoorden empirisch kan 
worden onderzocht. Op basis van 
de bevindingen zal het hoofd-
onderzoek worden opgezet. 
Opzet Het vooronderzoek is 
verkennend. In twee politiekorpsen 
wordt een case-study uitgevoerd. 
Methoden: documentenstudie, 
interviews en observaties. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Afstudeer-scriptie. 

Intraval 

Afgesloten onderzoek 

381 
Ze staan ervoor; evaluatie 
project verbetering sociale 
veiligheid NS-stations Sneek 
drs. E. de Bie, drs. B. Bieleman, 
drs. L Schakel en drs. J. Snippe 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam, 1995 
Zie JV7, 1995, fir. 384 
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982 
Safe Delfshaven; een model 
met maatregelen ter 
bestrijcling van de drugs-
overfast in Rotterdamse 
deelgemeenten 
drs. E de Ale, drs. B. Breleman en 
drs. I Snippe 

Stichting Intraval - Symbion, 
Groningen/Rotterdam, 1995 
Het project is niet eerder in JV 

opgenomen geweest 
Ondanks grote inspanningen duurt 

in 1995 in delen van Rotterdam de 
drugsoverlast voort, waardoor de 

burgers hun vertrouwen in de 
plannen van de gemeente dreigen 
te verliezen. De gemeente vraagt 
Intraval op korte termijn een 

voorstel te schrijven voor de 
bestrijding van de drugsoverlast 
binnen deelgemeenten, met ars 

pilot de deelgemeente Delfshaven. 
Het rapport bevat een pakket van 
concrete en samenhangende 
maatregelen die binnen een kort 

tijdsbestek kunnen worden 
uitgevoerd door politic, justitie, 

hulpverlening, (deel)gemeente en 
overige betrokken organisaties. 

383 
Olt de buurt; evaluatie 
projecten buurtbeheer en 
criminaliteitspreventle In de 
Oosterparkwijk, Beijum en 
Lewenborg 
drs. E de Bic, eta J. van der 
Meer, drs. I Snippe en drs. B. 
Bieleman 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam, 1995 

Zie JV7, 1995, nr. 386 

384 
Drugs binnen de grenzen; 
harddrugs en criminaliteit In 
Nederland: schattingen van de 
omvang 
drs. B. Bieleman, drs. I Snippe en 
ohs. E de Bie 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam ;  1995 
Zie JV7, 1995, nr. 385 
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385 
Walken boven koffieshops; 
inventarisatIe van overlast 
rand koffieshops en ontwikke-
lingen in gemeentelijk 
cannabisbeleid 
drs. B. Bieleman, drs L Schaket 
des E de Bre en drs. I Snippe 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam, 1995 
Zie iV7, 1995, nr. 387 

388 
Op maatregelen; wijkgerichte 
aanpak drugsoverlast in de 
gemeente Groningen 
des B. &elation, drs, A. van Lull( 
G. Spierings en W Zweepe 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 388 

382 
Drugs en verffiedering; 
resultaten van de voor- en 
pilotstudie van het project 
Stop de verloedering 
drs. E de Bre, drs. A. van Lurk en 
drs. B. Bieleman 

Stichting Intraval - Symbion, 
Groningen/Rotterdam, 1996. 
Het onderzoek is niet eerder in JV 
opgenomen geweest 

Om zicht en grip te krijgen op het 
fenomeen vedoedering heeft de 
Rotterdamse instelling yoor 
drugshulpvedening Symbion in 
samenwerking met Intraval plannen 

ontwikkeld voor het uitvoeren van 
het project Stop de vedoedefing. In 
het rapport wordt verslag gedaan 

van de eerste fase van dit project, 
waarin is nagegaan wat vedoede-
ring inhoudt en hoe het proces van 

vedoedering verloopt 
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388 
Geen kinderspel; onderzoek 
naar agressie onder kinderen 
van 3-12 jaar in het stadsdeel 
Noordwest-Groningen 
drs. C. ten Den, drs. H. Maatsingh 
en drs. B. Bieleman 

Stichting Intraval, Groningen/ 
Rotterdam, 1996 
Het onderzoek is niet eerder in JV 
opgenomen geweest 
Op verzoek van de buurtnetwerken 
jeugdhulpverlening in het stadsdeel 
Noordwest-Groningen, is onderzoek 
gedaan naar de aard en omvang en 
de oorzaken van het agressieve 
gedrag. Het onderzoek bestaat uit: 
een uitgebreide literatuurstudie; een 
interviewronde met sleutel-
informanten; observaties van 875 
kinderen op peuterspeelzalen, 
scholen, speeltuinverenigingen en 
buurthuizen; en een enquete over 
agressie en pesten onder 200 
kinderen in de bovenbouw van het 
basisonderwijs. 

Lopend onderzoek 

389 
Evaluatie van een viertal 
Rotterdamse SVO-projecten 
drs. B. Bieleman, drs. E. de Bie, 
drs. I Snippe en drs. C. ten Den 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor verslavingsonderzoek (IVO). 

Doet In het kader van het 
overheidsbeleid rondom het 
verminderen van de overlast door 
druggebruikers worden in 
Rotterdam verschillende projecten 
gefinancierd. Vier van deze 
SVO-projecten worden in opdracht 
van de GGD Rotterdam nader 
geevalueerd in een gezamenlijk 
project van het IVO en Intraval. Het 
doel van de evaluatie is inzicht te 
krijgen in het verloop van de 
projecten en de bijdrage die de 
projecten leveren aan de 
verbeteringen in de leefsituatie van 
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de deelnemers en de vermindering 
van de door hen veroorzaakte 
overlast. 
Opzet De evaluatie heeft 
betrekking op drie begeleid-wonen 
projecten en een project 'aanvul-
lende dagbesteding'. Het effect van 
de projecten op de leefsituatie van 
de deelnemers wordt vastgesteld 
door hen hierover op drie 
momenten te ondervragen; aan het 
begin van deelname, aan het eind 
van deelname en enige tijd nadien. 
Ook wordt ingegaan op crimineel 
gedrag, overtredingen van de 
Openbare Orde en overig 
overlastgevend gedrag vooraf-
gaande, tijdens en na afloop van 
deelname aan het project. Uit het 
Rotterdams Drugs Informatie 
Systeem (RODIS) zal op aselecte 
wijze een controlegroep worden 
getrokken die wat betreft 
achtergrondkenmerken en 
hulpverleningsgeschiedenis 
overeenkomt met de project-
deelnemers. Nagegaan wordt welke 
verschillen in de loop van de 
projectperiode optreden tussen de 
deelnemers aan de projecten en de 
controlegroep. Hiernaast zal met de 
medewerkers van de projecten 
worden gesproken, zowel over het 
verloop van het project als over de 
veranderingen in de leefsituatie van 
de deelnemers. 
Einddatum: Eind 1997/begin 1998. 
Publikatievorm: Rapport, interim-
rapport, artikelen. 

390 
Evaluatie van het Opvang- en 
Adviescentrum (OAC) in 
Heerlen 
(its. B. Bieleman, drs. C. ten Den 
en drs. I Snippe 

Wetenschappelijk adviseur dr. Ch. D. 
Kaplan, IPSER, Universiteit van 
Limburg, dr. H. Brandsma, OCTO, 
Universiteit Twente. 
Doet In 1993 signaleren zowel 
politie als het CAD een toename 
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van het aantal druggebruikers op 
en rond het station Heerlen, met als 
gevolg eon toename van de 
Openbare Orde-problematiek. 
Geconstateerd wardt dat het 
zargaanbod onvoldoende aansluit 
bij de wensen van doze graep 
gebruikers, met veelal een 
complexe problematiek. Vanaf begin 
1994 biedt het OAC, een laagdrem-
pelige voorziening, gebruikers zorg 
en structuur. De gemeente Heerlen 
stelt prijs op een evaluatie van het 
OAC. De vraag luidt: in hoeverre 
leidt het OAC tot eon vermindering 
van de drugsoverlast in de 
omgeving van het station; en in 
hoeverre verbetert de gezondheid 
van de druggebruikers door de 
zorgverlening van het OAC? 
Opzet De effecten van het OAC op 
ovedast en gezondheid van de 
gebruikers wordt vastgesteld door 
eon enquete onder de bezoekers; 
en het verzamelen van cijfers van 
politie en hulpvedening. Circa 75 
bezoekers van het OAC warden aan 
de hand van eon gestructureerde 
vragenfijst ondervraagd over het 
effect van het OAC op onder moor 
bun leetwhze, gebruikspatroon on 
gezondheid. De vernmelde 
hulpverleningscijfers hebben 
betrekking op: het aantal vaste 
bezoekers, het aantal artsen-
bezoeken en overige verpleegkun-
dige hulp, het aantal door-
verwijzingen naar avenge 
hulpverlening, etcetera. Bij de 
politie worden cijfers verzameld 
over criminahteit on overtredingen 
van de openbare orde door 
druggebruikers over de jaren 1993 - 
1996. Vergelijking van doze cijfers 
geeft inzicht in de effectiviteit van 
het OAC op de ovedast door 
druggebruikers. 
Enddatum: Tweede helft 1996. 
Publikatievorm: Rapport, artikelen. 
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391 
Het mordtoren van drugs-
overlast in de 25 gemeenten 
waar prolecten lopen van de 
Stuurgroep Vermindering 
()veriest (SVO) 
drs. B. Sideman on drs. I. Snippe 

Wetenschappelijk adviseurs: di Ch. 
D. Kaplan, IPSER, Universiteit van 
Limburg, prof. dr. TAB. Snijders, 
Vakgroep statistiek en meettheorie, 
Rijksuniversiteit Groningen 
Samenwerkingsverband. Bureau 
Intomart, Bureau Mediad. 
(Joel. De Stuurgroep Vermindering 
Overlast (SVO) is een interdeparte-
mentale ambtelijke werkgroep die 
belast is met de uitvoering en 
co5rdinatie van het overheidsbeleid 
dat erop gericht is de ovedast door 
handel en gebniik van drugs to 
verminderen. De SVO !evert onder 
moor financiele bijdragen aan een 
breed scala aan ovedast reduce-
rondo projecten op zowel nationaal, 
regionaal als lokaal niveau. Ten 
behoove van de evaluatie van het 
SVO-beleid verzorgt Intraval de 
monitoring van de drugsovedast in 
de 25 SVO-gemeenten. 
Opzet De effecten van de 
SVO-projecten worden geevalueerd 
door middel van eon herhaald 
bevolkingsondermek in de 25 
SVO-gemeenten. De eerste meting 
vond medic 1996 plaats, de tweede 
ruim eon jaar later. Naast de 
verschillende vormen van overlast, 
wordt eveneens ingegaan op de 
gevolgen van drugsoverlast. 
Vergelijking van de beide metingen 
geeft inzicht in de mate en de 
ontwikkelingen van de door de 
bewoners enraren drugsoverlast 
Naast het bevolkingsonderzoek 
worden cijfers veaameld van politie 
on hulpverlening over de jaren 1993 
- 1997. Doze gegevens zijn 
indicatief voor de effecten van de in 
het kader van de SVO gefinancierde 
projecten. Ze hebben betrekking op 
onder moor de aangiftecijfers voor 
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drugsgerelateerde delicten; het 
aantal geregistreerde harddrugs-
gebruikers in het Herkennings-
systeem van politie; cijfers uit 
registraties van meldpunten; en het 
aantal en de kenmerken van de 
geregistreerde harddruggebruikers 
bij de hulpverlening. Daarnaast zal 
worden getracht bij de Kamers van 
Koophandel, Midden- en Klein 
Bedrijf en gemeentelijke diensten 
cijfers te verzamelen omtrent prijzen 
van woningen en bedrijfspanden, 
leegstand en omzetten van winkels, 
eveneens indicatoren voor de 
drugsoverlast. 
Einddatum: Eind 1997/begin 1998. 
Publikatievorm: Rapport, interim-
rapport, artikelen. 

392 
Inventarisatie van de 
drugsoverlast in Nederland 
dis. B. Bieleman, drs. I Snippe en 
drs. E. de Bie 

Wetenschappelijk advisews: dr. Ch. 
D. Kaplan, IPSER, Universiteit van 
Limburg, dr. H. Brandsma, OCTO, 
Universiteit Twente. 
Samenwerkingsverbanct Bureau 
Intomart 
Dad De vraagstelling van het 
onderzoek, dat in opdracht van het 
ministerie van Bin nenlandse Zaken 
wordt uitgevoerd, is tweeledig. De 
eerste vraag betreft de aard en 
omvang van de ervaren drug-
overlast in Nederland. De tweede 
vraag heeft betrekking op de 
instrumenten die gemeenten 
hanteren en welke zij ontberen om 
de drugoverlast door gebruik en 
handel van zowel hard- als 
softdrugs te beperken. 

Opzet Het onderzoek is gestart met 
een literatuurstudie die heeft geleid 
tot een nadere conceptualisering 
van het begrip drugoverlast. 
Onderscheiden worden: a) soorten 
overlast, te weten criminaliteit, 
openbare orde overlast en 
audio-visuele overlast; en b) 
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gevolgen drugoverlast, zoals 
slachtofferschap, onveiligheids-
gevoelens, economische schade en 
verminderde leefbaarheid. 
Vervolgens is een survey uitgevoerd 
in 16 Nederlandse gemeenten 
waarvan wordt aangenomen dat er 
sprake is van een substantiele 
drugoverlast Deze enquete maakt 
deel uit van een grootschalig 
leefbaarheidsonderzoek van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Per gemeente zijn bewoners van 
een tweetal wijken ondervraagd 
over hun ervaringen met de 
verschillende vormen van overlast 
door gebruik en handel in drugs. 
Om een beeld te krijgen van het 
gemeentelijk instrumentarium met 
betrekking tot drugoverlast is 
gekozen voor literatuurstudie en 
interviews met direct betrokkenen. 
Aan de hand van een checklist zijn 
uitvoerige gesprekken gevoerd met 
onder meer beleidsambtenaren van 
gemeenten, medewerkers van de 
politie en van het Openbaar 
Ministerie. Op deze wijze wordt 
zicht verkregen op de 
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 
instrumenten die worden 
gehanteerd, de ervaringen die men 
(ermee) heeft opgedaan, en de 
instrumenten die men mist om de 
drugoverlast aan te pakken. 
Einddatum: 1996, het onderzoek 
wordt (waarschijnlijk) herhaald in 
1997 en 1998. 
Publikatievorm: De resultaten van 
het onderzoek worden gepubliceerd 
in de Integrale Veiligheids-
rapportage 1996. 
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Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid 

Lopend onderzoek 

393 
Jurldische aspecten van 
dwangbehandeling in de 
psychiatrie 
mr CJ. van de Klippe 

Promotor prof. mr. J.KM. Gevers, 
Universiteit van Amsterdam, 
juridische faculteft Het onderzoek 
wordt mogelijk gemaakt door 
financiele steun van de Stichting 
voor Recht en Openbaar Bestuur 
(Reob), welke deel uitmaakt van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk onderzoek 
(NWO). 
Doer Het onderzoek betreft een 
analyse van de juridische aspecten 
van psychiatrische dwangbehande-
ling, met name in het kader van 
een onvdjwillig verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Hoofd-
vraag van het onderzoek is, of deze 
controversiele kwestie in het 
Naderlands recht adequaat 
geregeld is. Beoagd wordt het 
geldend recht ten aanzien van deze 
kwestie te verhelderen en 
aanbevelingen te doen voor 
verbetering van de huidige 
wetgeving terzake. 
Opzet Interviews met behulp van 
een semi-gestructureerde 
vragenlijst, af te nemen aan ± 30 
psychiaterepsychologen; 
literatuuronderzoek en literatuur-
analyse; rechtsvergelijking. 
Einddatum: Begin 1997. 
Pubakatievomr. Dissertatie, 
tussentijdse artikelen. 

Naderlands Studiecentrum 
CrimInaliteit en RecMs-
handhaving 

Afgesioten onderzoek 

394 
Delinquency in the Nether-
lands; a test of the inter-
ethnic generalizability of 
social control theory 
M. Junger en I. Haen Marshall 

NSCR rapport WD-96-06 (verschijnt 
in Journal of research in crime and 
delinquency) 
Zie JV7, 1995, nr. 401 

395 
Gebruik van jurisprudentie 
door strafrechtadvocaten 
mr. dr M Malsch 

Advocatenblad, nr. 8, 1996. pp. 
317-319 
Lie JV7. 1995, nr. 405 

Lopend onderzoek 
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396 
Vaise aangiften 
dr J.L. Jackson 

Samenwerkingsverband. CRI (mr. 
drs. R van den [shot: drs. E. de 
Kleuver) 
Doet [en valse aangifte is een 
onbewezen en onware veddaring 
inzake een feit waarvan de 
aangever zegt het slachtoffer te zijn. 
In het ene geval zal er sprake zijn 
van een bewuste leugen, in het 
andere geval van een verzonnen feit 
dal door de getuige - of het 
slachtoffer - van een misdrijf te 
goeder trauw voor waar gehouden 
wordt. Hoewel de valse verklaring 
welbekend is blijkt er tech 
betrekkelijk weinig systematisch 
ondeimek naar gedaan te zijn; zelfs 
ontbreekt het inzicht in de omvang 
van het verschijnsel. 
Opzet Op grand van een 
literatuurstudie wordt een empirisch 
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onderzoek verricht. Een aantal 
delicten - waaronder seksuele en 
fysieke geweldpleging - wordt 
daarbij nader onderzocht. Een 
vergelijking van de verklaringen van 
vermeende en echte, bewezen 
slachtoffers moet inzicht geven in 
hoeverre vroege identificatie van 
valse aangifte mogelijk is. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Artikel. 

397 
Het proces-verbaal als een 
cognitieve taak 
dr IL Jackson en M. Deetman 

Samenwerkingsverband prof. dr. 
G.A.M. Kempen en dr. G. Wolters 
(RU Leiden). 
Doet De informatie die als 'zaak' bij 
de rechter belandt bestaat voor een 
belangrijk deel uit door de politie 
vervaardigde, geschreven 
documenten, de 'stukken', 
gewoonlijk op basis van monde-
linge verklaringen van slachtoffers, 
getuigen, en verdachten. De 
'vertaling' van hetgeen gezegd is 
naar het proces-verbaal moet aan 
een aantal spelregels voldoen; zij 
moet in zekere zin aan een 
'grammatica' gehoorzamen. Een 
strafproces is zo goed als de 
kwaliteit van deze 'stukken': 
onvoldoende of onsamenhangende 
of strijdige informatie kan de afloop 
van het proces sterk en nadelig 
beInvloeden. Dit project beoogt het 
vaststellen welke 'grammatica' aan 
de processen-verbaal ten grondslag 
pleegt te liggen. 
Opzet Realistische processen-
verbaal zijn aan een analyse 
onderworpen en vervolgens in een 
realistische context gebruikt. Het 
experimentele deel van het project 
is inmiddels uitgevoerd. Analyse is 
in een gevorderd stadium en 
publikatie zal, zoals voorzien in de 
loop van 1996 plaatsvinden. 
Einddatum: Zomer 1996. 
Publikatievorm: Artikelen. 
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398 
Misleiding in getuigen-
verklaringen 
dr JL Jackson en K Gundolf 

Samenwerkingsverbanct. prof. dr. 
W.A. Wagenaar (RU Leiden), prof. S. 
Penrod (University of Nebraska), dr. 
A. Granhag (University of 
Goteborg). 
Doet Bij strafzaken waarin ernstige 
feiten ten laste worden gelegd heeft 
vaak een gerechtelijk vooronder-
zoek plaatsgevonden. Bij de 
terechtzitting spelen schriftelijke 
verklaringen een belangrijke rol. 
Getuigen die eerder door politie, 
officier van justitie of rechter-
commissaris zijn gehoord, worden 
vaak niet meer ter terechtzitting 
opgeroepen. Met name de in een 
proces-verbaal vastgelegde 
verklaringen van getuigen kunnen 
hierdoor een grote rol spelen in het 
strafgeding. Binnen dit systeem is 
de mate waarin het O.M. de 
verklaringen van getuigen in 
processen-verbaal als geloofwaar-
dig beschouwt een belangrijke 
factor in het al dan niet succesvol 
verlopen van de vervolging. Met dit 
onderzoek wordt beoogd een 
bijdrage te leveren aan een nader 
theoretisch begrip van de 
processen die zich afspelen bij 
misleiding door ooggetuigen. 
Opzet Allereerst is experimenteel 
onderzocht wat er gebeurt als 
paren 'getuigen' samenwerken bij 
het genereren van een 'eenslui- 	• 
dende' verklaring . Nadat hun een 
video-opname van een 'echt 
misdrijf is vertoond wordt van de 
getuigen verwacht dat zij samen 
een valse verklaring opstellen (bij 
voorbeeld om een vals alibi te 
kunnen verschaffen aan een 
verdachte). Dezelfde personen is 
ook gevraagd een juiste weergave 
te produceren van een andere op 
video vertoonde misdaadfilm. Een 
inhoudsanalyse van de verklaringen 
en van het voorafgaande overleg 
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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 geoordeeld 
dan een juiste weergave van de 
waargenomen feiten. Dit suggereen 
dat beoordelaars Be) vaak afgaan 
op formele eigenschappen van het 
Verhaar en minder op de 
aannemelijkheid van de blote feiten. 
Gezien het verrassend karakter van 
de uitkomsten tot dusverre is aan 
het project uitbreiding gegeven. Een 
tweede experiment is uitgevoerd. 
Daarin zijn proefpersonen 
ondervraagd door beroeps-
rechercheurs. In een derde 
experiment zijn professionele 
rechercheurs geconfronteerd met 
professionele acteurs. Deze studies 
leveren een substantidle bijdrage 
aan het inzicht in de processen die 
een 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 een eerste experiment is een 
vergelijking gemaakt tussen 
geschreven ware en gelogen 
verklaringen van 12- tot 15-jarige 
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. 
anddaturm 1997. 
Pubkkabevorra Artikelen, 
voordrachten. 

399 
Daderprofilering bij waning-
inbraken 
dr J.L. Jackson, pm! di JA. 
Michon en drs. L. van der Mee 

Samenwerkingsverband prof. E. 
Ratledge (University of Delaware), 
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politiekorps HoIlands Midden, 
Leiderdona. 
Doet. Het doel van dit onderzoek is 
het ontwikkelen van een prototype 
van een expertsysteem voor 
woninginbraken. Van het 
(computer)systeem dat al deze 
kennis zal bevatten, wordt verwacht 
dat het profielen kan opstellen van 
inbrekers, op grond van hun manier 
van werken en de verdere 
karakteristieke eigenschappen van 
de inbraak. 
Opzet De benodigde kennis, 
waaronder bewijsmateriaal 
betreffende de plaats van het delict 
de soort gestolen goederen, en 
kenmerken van de daders. zal 
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 veivolgens gebruikt 
om een computergestuurde 
'profiler' te maken, die de 
opsporingsambtenaren behulpzaam 
kan zijn bij hun onderzoek. Dit 
systeem is thans in ontwikkeling. 
Als medium wordt de program-
meertaal CLIPS gebruikt 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: boek (J.L. Jackson 
en D. Berberian (red.), 'Offender 
profiling', London, Wiley, 1997), 
artikelen, adviezen, prototype 
kennissysteem. 

400 
Nenverktbeoretische analyse 
van crIminele organlsaties 
di A. Jackson, pro! di JA. 
Michon, vacature 

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 
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opsporingspraktijk met betrekking 
tot criminele organisaties maakt 
onvoldoende gebruik van de 
recente bevindingen van de 
gedrags- en maatschappijweten-
schappen ten aanzien van 
groepsgedrag 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 werkzaamhe-
den droegen vooral een inventarise-
rend karakter. Dit heeft een aantal, 
vooral methodologische, vragen 
opgeleverd die het uitgangspunt 
hebben gevormd voor een 
gedetailleerde analyse van enkele 
actuele recherchezaken. 
Publikatievorm: Artikelen, 
voordrachten. Reeds gepubliceerd: 
J.C.M. Herbrink, 'Netwerk analyse; 
nieuw vangnet voor de politic?, 
Modus, 1995; J.L. Jackson en J.C.M. 
Herbrink, 'Can we profile organized 
crime?, In: Police Research Group 
(red.), 'The way forward', pp. 17-24, 
London, Home Office; J.L. Jackson 
en J.C.M. Herbrink, 'Profiling 
organized crime; the current state 
of the art', NSCR rapport WD-96-07. 

401 
Altematieve sancties 
dr IL Jackson, prof dr IA. 
Michon, drs. J.W. de Keijser 

Doet Het doe van dit project is het 
bestuderen van alternatieve 
sancties. Daartoe worden de 
volgende vier onderwerpen grondig 
onderzocht Het eerste betreft de 
theoretische kaders waarbinnen 
alternatieve straffen kunnen worden 
geanalyseerd. Het tweede betreft de 
formele positie van alternatieve 
sancties binnen het scala van 
strafmogelijkheden. Het derde 
onderwerp betreft de wijze waarop 
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beslissingen tot het opleggen van 
een sanctie worden genomen. Als 
vierde, ten slotte, zal aandacht 
warden geschonken aan de 
effectiviteit van alternatieve sancties 
in de praktijk. 
Opzet Over een in 1993/94 
uitgevoerde literatuurstudie is 
gerapporteerd. In de loop van 1994 
is verder een klassificatieschema 
gemaakt waarin de effecten van 
sancties warden uitgedrukt in 
termen van de gebruikelijke doelen 
die met straffen beoogd warden, 
zoals vergelding, uitschakeling en 
socialisatie. Hiervan is gebruik 
gemaakt van een uitgebreid survey 
onderzoek onder rechters, officieren 
van justitie en reclasserings-
ambtenaren. Als laatste stap is een 
aantal experimenten voorbereid 
waarin dit onderlinge gewicht van 
de strafdoelen in rechterlijke 
uitspraken wordt onderzocht voor 
een aantal frequent voorkomende 
misdrijven. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie (drs. J.W. 
de Keijser), artikelen, congres-
bijdragen. J. L. Jackson, J. W. de 
Keijser en J. A. Michon, 'A critical 
look at research on alternatives to 
custody', Federal probation, 3, pp. 
43-51; J.W. de Keijser, 'Functies van 
straf in een humaan strafrecht-
systeem', Proces, 1996, nr. 6, pp. 
127-129. 

402 
Misbruik van wettelijke 
regelingen 
dr R.W.J. Jansen, prof dr IA. 
Michon, en dr IL Jackson 

Doet Wettelijke regelingen en 
richtlijnen dragen bij aan een 
ordelijke samenleving. Nieuwe 
regels introduceren echter oak de 
mogelijkheden tot misbruik. Dit 
geldt in het bijzonder voor 
economische wetgeving. Een 
evaluatie van de risico's van nieuwe 
wetgeving behoort daarom plaats te 
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vinden voorafgaande aan de 
introductie. Een optimale 
evaluatieprocedure is echter alleen 

mogelijk als inzicht bestaat in de 
wijze weeny partijen aan beide 
kanten van de wet de regels 
bekijken en hanteren. Dit project 

beoogt een analyse van mogelijkhe-
den van misbruik van nationale en 
internationale regelingen. 
Opzet Verschillende deskundigen 
(wetgevingsambtenaar, fiscaal 
accountant advocaat-generaal 
belast met fraudezaken en 
professionele fraudeur) is gevraagd 

om een evaluatie van tien 
scenario's in termen van handhaaf-
baarheid en aard en omvang van 
eventuele mazen. Hun readies zijn 

geregistreerd; uit de analyse van dit 
materiaal zal blijken op welke 
punten denkstrategieed en keuzen 
tussen gedragsopties eventueel 
verschillen. 
Enddatunt 1997. 

Pubtikafievornt Artikelen, boek 

0 9971 congresbijdragen. 

403 
Delinquentle en gezondheids-
rislco's 
dr M. Junger en drs. M. 
Diepeveen 

Samenwerkingsverband prof. R. 
Tremblay, (Universite de Montreal), 
dr. A. Wiegersma (GGD, Gronin-
gen), prof. R. West (University of 

London), prof. ft Loeber (University 
of Pittsburgh, PA). 
Doet Het doel van dit 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 
onderzoekprogramma wordt 

getracht een deel van deze lacune 
in te vullen, met name voor zover 
het de relate tussen delinquentie 

en gedragingen die een verhoogde 
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kans op ongevallen en verwondin-
gen bieden. 

Opzet Het onderzoek valt in vier 
delen uiteen. Het eerste, reeds 
afgesloten, onderdeel betreft het 

verband tussen ongevals-
betrokkenheid en delinquentie. Een 
dergelijk verband kon worden 
aangetoond en de relatie met een 

aantal omgevingsvariabelen kon 
worden vastgesteld. In een tweede 
deelproject wordt getracht dit 

verband te generaliseren naar 
gezondheidsrisico's in meer 
algemene zin. In de derde pleats 
wordt getracht een meer 
gedifferentieerd beeld le krijgen van 
eventuele specifieke omstandighe-

den waaronder en manieren 
waarop de ongevalsbetrokkenheid 
zich manifesteert Daarvoor is o.m. 

een nieuw databestand gemaakt 
door gegevens van politie en 
medische diensten samen le 
voegen. Ten slotte speelt in het 
theoretische kader waarbinnen het 

onderzoek gestalte krijgt het 
concept zelfbeheersing (self control) 
een belangrijke rol. Door 
Gottfredson en Hirschi wordt dit 
begrip echter op gebrekkige, 

tautologische wijze gebruikt. 
Teneinde een bijdrage te leveren 
aan het doorbreken van de 
circulariteit van het concept is een 

testschaal ontwikkeld waarmee de 
mate van zelfbeheersing kan 
worden gemeten. Deze schaal is 
thans beproefd op ongeveer 
ddehonderd jongeren. 

Einddatum. 1996. 
Publikatievornr. Congresbijdragen, 
arfikelen, test. 
Reeds gepubliceerd. M. Junger, P. J. 
van Koppen en M. Diepeveen, 
'Quantitative criminology in The 

Netherlands; Journal of quantitative 
criminology, 1996. 
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404 
Meting van geweld 
dr. M. Junger en di K Wittebrood 

Samenwerkingsverband: drs. J. 
Kester (CBS). 
Doet In dit onderzoek wordt de 
relatie tussen maten voor geweld in 
politiestatistiek, criminele 
statistieken, en slachtofferstudies 
vergeleken. Deze databronnen zijn 
multipele indicatoren voor misdaad 
en de vraag is hoe valide deze 
indicatoren zijn. Als de verschil-
lende statistieken indicatoren voor 
hetzelfde verschijnsel vormen dan 
moet men verwachten dat trends 
over tijd vergelijkbare uitkomsten 
tussen meetmethoden zullen 
opleveren en dat hoog-risico 
groepen invariant zullen blijken bij 
vergelijking met verschillende 
meetmethoden. 
Opzet Op basis van gegevens van 
het CBS en van slachtofferstudies 
zullen de volgende onderzoeks-
vragen aan de orde komen: in 
hoeverre laten verschillende 
statistieken overeenkomstige trends 
in geweldpleging zien; in hoeverre 
laten verschillende statistieken 
overeenkomstige schattingen toe 
van het risico dat men het 
slachtoffer van geweldpleging 
wordt; in hoeverre kan het verband 
tussen gewelddadige criminaliteit 
en sociaal-economische variabelen 
worden verklaard. 
Einddatum: 1998. 
Output. Artikelen. Reeds gepubli-
ceerd: K. Wittebrood, M. Junger en 
J. Kester, 'Het voorkomen van 
gewelds- en vermogensmisdrijven 
en het gebruik van criminaliteits-
statistieken', NSCR rapport 
WD-96-01. 

405 
Onderzoek en bewijs in 
zedenzaken 
dr. P J. van Koppen 

Samenwerkingsverband: prof. dr. 
W.A. Wagenaar (RU Leiden). 

Doet Een monografie over de 
problemen die zich bij onderzoek 
en bewijsvoering van seksueel 
misbruik-zaken zoal voordoen. 
Opzet Het project omvat twee 
fasen. In de eerste fase worden alle 
gevallen in de afdeling zedenzaken 
van een regionaal politiekorps 
geanalyseerd, met speciale 
aandacht voor de informatie die 
door de politie wordt verzameld, de 
daaruit voortvloeiende bewijs-
elementen en de wijze waarop ieder 
geval is behandeld. In de tweede 
fase zullen de meer complexe, 
'moeilijke' gevallen in meer detail 
worden geanalyseerd. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Boek (1997). 

406 
Criteria voor het gebruik van 
opsporingsmethoden 
dr. Pl. van Koppen en dr. E 
Blaauw 

Doet Rechercheurs wordt op de 
rechercheschool geleerd hoe een 
onderzoek zou moeten verlopen. In 
de praktijk loopt dat nogal eens 
anders. In dit onderzoek wordt 
getracht vast te stellen in welke 
omstandigheden welke opsporings-
methoden gekozen worden en te 
onderzoeken in welke omstandig-
heden welke opsporingsmethode 
effectief is voor de opsporing en 
voor het bewijs. Er zijn drie 
deelprojecten. 
Opzet In meer gecompliceerde 
politieonderzoeken werkt een team 
van rechercheurs aan een zaak. Zij 
kunnen daarbij verschillende 
opsporingstechnieken en methoden 
gebruiken, die vaak grote 
hoeveelheden informatie opleveren. 
Dikwijls is er geen logische 
structuur te ontdekken in dit 
zoeken naar informatie. Vaak wordt 
geen follow-up gegeven aan 
gevonden informatie die toch 
belangrijk kan zijn. Als er eenmaal 
een verdachte is aangehouden 
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verschuift de aandacht vaak naar 
diens ondenrraging. Het zoeken 
near bijkomende informafie komt 
dan op eon tweede pleats. Het 
onderzoek wordt stapsgewijs 
opgebouwd. Er zijn nu drie 
deelonderzoeken gepland: 
Opsporingsmethoden bij oveivallen; 
Afluisteren; Leugendetector. In het 
eerste deelondeaoek wordt het 
gehele veld van opsporings-
methoden onderzocht, maar 
beperkt tot een soort misdrijven. In 
het tweede en derde deelondeaoek 
wordt juist een opspodngsmethode 
onderzocht, zonder beperking tot 
soorten misdrijven. Net  ondeaoek 
beoogt theoretisch gefundeerde on 
praktisch hanteerbare richtlijnen 
voor de keuze van opsporings-
methoden to antwikkelen. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Artikelen, 
checklijst/handleiding. 

407 
Inbeslagname van crImIneel 
vermogen 
dr RI. van Koppen, dr RW.J. 
Jansen en drs. J Vruggink 

Samenwerkingsverband prof. mr. 11. 
de Doelder (Faculteit Rechten, 
Erasmus Universiteit Rotterdam), 
prof. dr. DJ. Hessing (Faculteit 
Rechten, Rijksuniversiteit Leiden), 
drs. J.M. Nelen ONODC, Den Haag). 
Do& In toenemende mate raakt de 
samenleving ervan overtuigd dat 
criminelen hun door illegale 
activiteiten verkregen winsten filet 
moeten kunnen behouden: zij 
dienen op eon passende wijze to 
worden 'geplukt1 Doze overtuiging 
roept een massa vragen op van 
juridische, psychologische on 
economische aard. Doze vragen 
vormen het theme van dit stork 
multidisciplinair gerichte onderzoek 
Opzet Een ondeaoek, naar 
verschillende aspecten van 
financiele sancties, zal warden 
opgezet samen met de vakgroepen 
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Strafrecht van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR) on de 
Rijksuniversiteit Leiden (RUL). De 
coordinatie van het project berust 
bij het NSCR; het bestaat uit de 
volgende zes deelprojecten: 
Financiele huishouding van 
criminelen (NSCR); 
Functioneren on reikwijdte van 
Bureaus year Financieel Onderzoek 
(WODC); Wettelijke mogelijkheden 
voor 'kaalplukken' (FUR); 
'Kaalplukken' in andere strafrecht-
systemen (EUR); Financiele sancties 
(NSCR); De rol van financiele 
instellingen bij criminele financie-
ring (FUR). Voor de eerste twee 
projecten, die hieronder besproken 
warden, is het NSCR rechtstreeks 
verantwoordelijk Drie andere vallen 
toe aan EUR Net tweede 
deelproject wordt onafhankelijk van 
de andere deelprojecten uitgevoerd 
door het Wetenschappelijk 
Onderzoek on Documentatie 
Centrum van het ministerie van 
Justitie (WODC). Besloten is dat er 
nauw zal warden samengewerkt. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm Artikelen, 
voordrachten, book. 
Door het NSCR warden twee van 
de in totaal vijf deelprojecten 
uitgevoerd: Financiele huishouding 
van criminelen on Psychologie van 
financiele sttaffen. Het eerste 
deelproject sluit aan bij recente 
ontwikkelingen in de rechts-
economic en de rationele-
keuzebenadering in de criminologie 
en heeft tot doel de invloed to 
bepalen van legale en illegale 
inkomsten- en bestedingspatronen 
op het gedrag van criminele 
huishoudingen. In 1995 is veel tijd 
besteed aan het gebruiksklaar 
maken van eon databestand 
verkregen uit de in 1994 uitge-
voerde analyse van 700 dossiers 
van roofovervallen. Net  onderzoek 
maakt gebruik van de in 1994 
verkregen gegevens uit ca. 700 
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dossiers van roofovervallen. 
lnmiddels is een aantal deel-
analyses uitgevoerd, onder meer 
over de relatie tussen het 
voorkomen en de opbrengst van 
roofovervallen en factoren zoals 
leeftijd, tijd van het jaar, tijd van de 
week en geografische spreiding. In 
het verslagjaar zijn verder gegevens 
verkregen van de Divisie CRI die 
een analyse van de inkomsten- en 
bestedingspatronen van drugs-
handelaren en milieucriminelen 
mogelijk maken. Een globale 
analyse van het economisch nut 
van overvallen is gereed; hierover is 
op congressen gerapporteerd en 
een intern rapport is gereed. 
Publikatie zal pas in samenhang 
met andere resultaten geschieden. 
Het tweede deelproject betreffende 
de psychologie van financiele 
straffen heeft vertraging ondervon-
den wegens langdurige ziekte en 
vertrek van de betrokken A10. Met 
ingang van september 1995 is in de 
aldus ontstane lacune voorzien met 
de aanstelling van een nieuw A10. 
Deze heeft zich inmiddels in het 
project ingewerkt. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievornr. Dissertatie, artikelen, 
congresbijdragen., 

408 
Daderprofilering bij berovin-
gen 
dr PJ. van Koppen, dr. RWJ. 
Jansen en dts. N.EW.H. Vriezelaar 

Samenwerkingsverband: Centrale 
Recherche lnformatiedienst CRI, 
Zoetermeer (drs. R. Oudshoorn). 
Doel: 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, bij voorbeeld om de 
betrouwbaarheid daarvan vast te 
stellen; de verplaatsingshypothese, 
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. 
In 1996 zullen nog specifieke, 
aanvullende gegevens verzameld 
worden. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikelen, boek. R. 
Oudshoorn en N. Vriezelaar, 
'Woningovervallen 1988-1995', CRI 
Analyserapport; N. Vriezelaar en R. 
Oudshoorn, Jaaroverzicht 
overvallen', CRI analyserapport. 

409 
Dading en strafrecht 
mr. dr. M. Malsch en mr G.D. 
Kleijne 

Doet Slachtoffers krijgen dikwijls 
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 een geschikte 
manier te verhalen. In Nederland 
kunnen slachtoffers zich weliswaar 
als partij in een strafzaak voegen en 
vergoeding eisen van de verdachte, 
maar deze procedure voorziet 
meestal niet volledig in alle 
behoeften van de slachtoffers. Dit 
project zal daarom de volgende 
vragen onderzoeken. Kan dading - 
een overeenkomst waarin tussen 
verdachte en slachtoffer wederzijds 
rechten en plichten worden 
vastgelegd zoals schadevergoeding 
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- ars altematief dienen voor een 

strafrechtelijke procedure? Kan 
dading een vervanging vormen voor 

strafzaken, en wat is de rol daarbij 
van primaire bedoelingen en 

effecten van het strafrechL zoals 
specifieke en algemene preventie? 
Wat zijn de effecten van dading in 

vergehjking met bemiddeling? Wat 
zijn de resultaten van soortgelijke 
experimenten in andere landen? 
Wat is het verband tussen dading, 

alternatieve sancties en zelfregule-
ring? Het onderzoek zal een 
theoretisch !ceder bieden voor 
vergelijking van de verschillende 
manieren waarmee men in de 

strafrechtelijke en civiele context tot 
conflictoplossing kan komen. In de 
praktijk kunnen de resultaten van 
het onderzoek bijdragen aan 

oplossingen die zowel voor 
slachtoffer, verdachte als 
rechtssysteem bevredigend zijn. 
Opzet In 1994 en 1995 is een 
literatuurstudie verricht en 
gerapporteerd. Een aanvang is 

gemaakt met de verzameling van de 
gegevens die een gedetailleerde 
vergelijking tussen mediatie en 
dading mogelijk maken, in de 

context van de mogelijkheden van 
de huidige wet Terwee. Regelmatige 

tussentijdse rapportage is voorzien. 
Een eindrapport met gedetailleerde 
aanbevelingen voor verbeterde 
behandeling van conflicten in de 

context van het strafrecht zal in 
1998 het project afsluiten. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievomr. Artikelen; 
aanbevelingen. Reeds gepubliceerd: 
M. Malsch en G. D. Kleijne, 
Restorative aspects of the criminal 

justice system of the Netherlands: 
NSCR rapport WD-95-05, 1995; M. 
Malsch, 'Dading en bemiddeling 
geschikt voor het strafrecht: Recht 
der werkelijkheid nr. 1, 1995, pp. 

25-38. R.M. Carriere, M. Malsch, R. 
Vermunt en J.W. de Keijser, An 

exploratory scenario study on the 
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effects of material and immaterial 
damage on victim-offender 
negotiations; NSCR rapport 

WD-96-02 (te verschijnen in 
International review of victimology). 

410 
Net slachtoffer als getulge 
mr dr M. Malsch en air DJ. van 
der Leij 

Samenwerkingsverband mr. dr. IF. 
Nijboer, prof. dr.J.J.M. van Dijk (RU 
Leiden). 
Doet Het onderwerp van deze 
studie is het slachtoffer ars getuige 
in het strafproces. De gevolgen van 
deze ml voor het slachtoffer en het 

gehalte van door slachtoffers 
afgelegde getuigenverklaringen 
zullen warden onderzocht. De 
verschillende manieren waarop het 

slachtoffer bij een zaak betrokken 
can worden zullen in detail worden 
geanalyseerd en aanbevelingen 
zullen worden gedaan voor 

regelingen die de nadelige effecten 
van actieve deelname van 
slachtoffers in de procesgang 
kunnen beperken of elimineren. 

Opzet Het project bestaat uit drie 
onderdelen: een analyse van de 

redenen die slachtoffers hebben am 
al dan niet voor de rechter te 

verschijnen; ontwerp en evaluatie 
van verbeterde procedures voor 
deelname; uitwerking van de 
resultaten tot een integraal voorstel 

voor wetgeving ter verbetering van 
de positie van het slachtoffer in het 
strafrechtsysteem. Regelmatige 

voortgangsrapportage en 
eindrapportage in de vorm van een 

dissertatie (mr. G.J. van der Leij) 
vindt pleats in de periode 

1995-1998. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm Artikelen, 
aanbevelingen, dissertatie. 
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411 
Forensische expertise en 
bewijsrecht 
mr. dr M. Malsch en prof dr. J.A. 
Michon 

Samenwerkingsverband: dr. J.F. 
Nijboer (RU Leiden), University 
Miami (prof. T. Anderson), 
University College London (prof. W. 
Twining) en mr. J. Hielkema. 
Doet In sommige strafzaken leunen 
rechters zwaar op de bijdragen van 
de getuige-deskundige. Niet zelden 
ontstaan er tussen juridische 
specialisten en vakspecialisten die 
als getuige-deskundige optreden 
misverstanden die de bijdrage van 
de laatsten nadelig beInvloeden. 
Oat deed zich onder meer voor in 
een drietal recente zaken die mede 
daardoor sterk in de publieke 
belangstelling kwamen te staan: 
een geval van seksueel misbruik, 
een euthanasie-zaak en een dub-
bele-moordzaak. Dit project onder-
zoekt de punten waarop de com-
municatie tussen experts kan falen. 
Opzet De drie causes celebres zijn 
in detail geanalyseerd. Twee panel-
discussies worden georganiseerd, 
een tussen juristen en een tussen 
forensische experts. Daarnaast 
wordt onder deze beide groepen 
een beknopte enquete gehouden. 
Tevens wordt de beroepsethiek van 
de betrokken beroepsorganisaties 
geanalyseerd. Aanbevelingen ter 
verbetering van de communicatie 
en een beter gebruik van de 
expertise van getuige-deskundigen 
zullen worden geformuleerd. 
Einddatum: 1997. 
Pubhkatievorm: Rapporten, boek 
(1997). 

412 
Systeemanalyse 
mr dr. M. Malsch, prof dr J.A. 
Michon en da. M. van Dongen 

Samenwerkingsverband: prof. dr. U. 
Rosenthal, mr. dr. E. Muller (RU 
Leiden) en dr. A. Cachet (EUR). 

Doel: Dit onderzoeksthema richt 
zich op de effectiviteit en de 
efficientie van het geheel of 
onderdelen van het strafrecht-
systeem. 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 een 
gegeven organisatorische structuur 
functioneren. 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 dat men wellicht het 
best kan aanduiden met de term 
rechtsergonomie. De claim die aan 
dit project ten grondslag ligt is dat 
ook het rechtssysteem zich leent 
voor een ergonomische benadering. 
Opzet In eerste instantie wil het 
onderzoek zich op een betrekkelijk 
omvangrijk deelprobleem richten 
dat betrekking heeft op de 
communicatie tussen onderdelen 
van het systeem. Dit zijn (a) de 
communicatie tussen O.M. en 
politie. In samenwerking met de 
Vakgroep Bestuurskunde van de 
RUL is een onderzoeksopzet 
gemaakt om na te gaan of en op 
welke wijze de primaire taken van 
onderdelen van het strafrecht-
systeem worden beInvloed als 
gevolg van de reorganisaties 
waaraan deze instanties blootstaan 
Het onderzoek beoogt verband te 
leggen tussen de top-down 
benadering die gewoonlijk bij 
reorganisaties gekozen wordt en de 
(ergonomische) bottom-up 
benadering die de effectiviteit en 
efficientie van de feitelijke 
taakuitvoering centraal stelt. Om 
praktische redenen zal daarbij 
allereerst aan de communicatie 
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tussen Openbaar Ministerie en 

politie, en tussen polifie-instanties 
ondeding On nationaal en Europees 
verband) aandacht geschonken 

warden. Met de daadwerkelijke 
uitvoering van dit onderzoek is in 
het voorjaar van 1996 een begin 
gemaakt 
Einddatunr. 2000. 
Publikatievomr. Artikelen, adviezen, 
dissertatie, mogelijk een vademe- 
Cu M. 

Reeds gepubliceerd. S. Casparie, M. 
Malsch en M. den Boer, 'Samen-

werking en communicatie tussen 
politie en OM; een nadere 
beschouwing van een aantal 
projecten; Tijdschrift voor de pollee, 
1996 (juli/augustus): M. Malsch en 
S. Casparie, 'De implementatie van 
innovatieprocessen; 
samenwerkingsprojecten tussen 
politic en Openbaar Ministerie', 

NSCR rapport WD-96-05, 1996. 

413 
Dynamiek van de strattee-
meting 
prof dr. JA Michon 

Doe Dit onderzoek richt zich op de 
eigen dynamiek van het systeem 

van straftoemeting. In het 
onderzoek wordt de relatie tussen 
de zwaarte van de straf (meer in 
het bijzonder de lengte van 

gevangenisstraffen) en het aantal 
veroordelingen bestudeerd. Daarbij 
is voor een groat aantal landen 

vastgesteld dat tussen deze 
variabelen een kwadratisch verband 
bestaat. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn van belang voor de 

vergelijking van het beleid tussen 
jurisdicties (nationaal en internatio-
naal) en voor het expliciteren van 

de mogelijke effecten van 
beleidsmaatregelen. 
Opzet Er wortien gegevens 
bestudeerd uit misdaadstatistieken 

en demografische overzichten trit 
een twaalftal landen, waaronder 

Nederland en zijn buurlanden. Het 

130 

onderzoek kan warden gezien als 

de eerste fase van een bredere 
studio naar het verband tussen 
misdaad en straf. 

Einddatum: 1997. 
Publikatievornr. Artikelen, 
congresbijdragen. Reeds versche-
nen: JA. Michon, The long and the 

short of prison sentencing', NSCR 
rapport TR-95-04. 

414 
Etiologie van probleemgedrag 
prof. di JA. Michon en dra AG. 
flanker 	• 

Samenwerkingsverband prof. dr. H. 

van Engeland en prof. dr. J.A.R.A.M. 
van Hooff (UU), prof. dr. EC. 
Verhulst (EUR), prof. dr. J.F. 
Odebeke (VU), prof. dr. J.A. 

Sergeant (UvA). prof. dr. M.H. van 
Uzendoom (RUL). Extern: prof. T. 
Moffitt en prof. A. Caspi. 
&bet. In Nederland wordt veel en 
voortreffelijk psychobiologisch 

onderzoek verricht dat bovendien 
steunt op een lange, gevestigde 
traditie. De koppeling van dit 
onderzoek met vraagstellingen die 
liggen op het terrein van sociale 
deviantie en delinquent gedrag is 

onvoldoende. In het onderhavige 
onderzoek wordt getracht deze 

aansluiting tot stand te brengen. 
Daarbij worth gestreefd naar een 
geintegreerde aanpak die aansluit 
bij bestaande programma's op het 

gabled van socials geneeskunde, 
kinderpsychiatrie, fysiologische 
psychologie, ontwikkelingspsycholo-

_ gie en orthopedagogie. 
Opzet In de loop van 1996 zal 

daartoe in een breed samenwer-
kingsverband een lange-termijn 
onderzoekprogramma worden 

ontwikkeld. Ter voorbereiding wordt 
door het NSCR een literatuurstudie 
verricht en een probleemanalyse 
gemaakt. Tevens wordt meegewerkt 

aan een Utrechts onderzoek. In het 
najaar van 1996 vinden als 

onderdeel van verdere voorberei- 
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dingen in dit kader enkele 
studiedagen plaats. De bedoeling is 
dat in 1997 met het onderzoek 
begonnen wordt. Als eigen 
onderdeel zal het NSCR een 
vergelijkende studie doen op basis 
van materiaal van een longitudinale 
studie die aan het Sophia 
Kinderziekenhuis wordt verricht. 
Einddatum: 2001. 
Publikatievorm: Artikelen, 
congresbijdragen, conferenties, 
dissertatie. 

415 
Een proces-model van 
justitieel beslissen 
drs. EJ. Pakes, prof dr J.A. 
Michon en dr. IL. Jackson 

Samenwerkingsverband: prof. dr. 
W.A. Wagenaar (RU Leiden). 
Doe! 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 beslissin-
gen zijn gebaseerd op de narratieve 
representatie van de werkelijkheid. 
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 toepasbaarheid 
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 
vooronderzoek in een veldstudie 
onderzocht. Daarnaast is in • 
aanvullende experimenten 
onderzocht op welke wijze 

sequentieel aangeboden (betas-
tende of ontlastende) informatie 
wordt ge'integreerd in de afweging 
en het uiteindelijk oordeel zijn 
afgerond. Deelrapportage hierover 
heeft plaatsgehad. Enkele 
artikelen/rapporten over deze 
studies zijn thans verschenen, dan 
wel in vergevorderde staat van 
voorbereiding. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikelen, 
congresbijdragen, dissertatie (F. J. 
Pakes). Reeds gepubliceerd: F.J. 
Pakes, 'Shonubi; on missing 
evidence', Expert evidence, 1996; 
J.A. Michon, 'Cognitive reflections 
on the Shonubi case', Expert 
evidence, 1996; F.J. Pakes, 'A model 
of expectation-based judicial 
decision making', NSCR rapport 
TR-96-03, 1996; F.J. Pakes, J.L. 
Jackson en J. A. Michon, 'Scenario 
evaluation in judicial decision 
making', NSCR rapport WD-96-04. 

416 
Meting en schaling van 
criminaliteit 
dr. M. ter Voer4 drs. K Wittebrood 
en prof dr. J.A. Michon 

Samenwerkingsverbanot dr. P. 
Wetzels (Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen, 
Hannover), prof. dr. J.J.M. van Dijk 
(RU Leiden), prof. dr. A.J.A. Felling 
(KU Nijmegen). 
Doe! 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 
interacties plaatsvinden. In 
combinatie met een aantal eerder 
in Nederland verrichte onderzoeken 
levert dit een originele combinatie 
van zelf-rapportage en slachtoffer-
studie enerzijds, en sociaal-
wetenschappelijk en cognitief-
psychologisch onderzoek 
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anderzijds. De studie maakt de 
toetsing mogelijk van theoretisch 
gefundeerde veronderstellingen 
omtrent de relatie tussen daders en 
slachtoffers in de voor hen 
specifieke maatschappeNke 
omstandigheden kunnen warden 
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 
aanbevelingen inzake de 
bainvloeding van normen, 
opvattingen en attituden jegens 
criminaliteit kunnen leiden. 
Opzet Na eon voorbereidingsfase in 
1994-95 is een pilotstudie van circa 
100 respondenten gevolgd (herfst 
1995). In de eerste maanden van 
1996 is een groter proefsample van 
600 respondenten onderzocht Het 
hooklonderzaek, een survey-
onderzoek met 3000 respondenten 
is thans in uitvoering. De derde 
fase, analyse en rapportage van de 
resultaten is gepland voor najaar 
1996 en 1997. 
Enddatum: Winter 1997-1998. 
Publikatieyorm: Databestand, 
artikelen, book 09971 congres-
bijdragen. 

Pieter Haan Centrum Psychiatri-
eche observatleklIniek 

Lopend onderzoek 

417 
Forensisch seksuologisch 
onderzoek 
drs. fl V HeydeIs 

Promoter prof. dr. H.J.C. van Made. 
Duet De behandeling van de 
zedendelinquent behoeft extra 
aandacht. Doze groep heeft eon 
langere behandeling in een 
tbs-instituut nodig en recidiveert 
vaker, dan de groep (gewoon) 

agressieve delinquenten. 
Verschillende nauwkeudg 
toegespitste behandelings-
programma's voor verschillende 
(persoonlijkheids-)stoornissen is 
een voorwaarde voor eon geslaagde 
therapie, wat onder andere wil 
zeggen goon recidive. Uit eerder 
ondertoek is gebleken dat 
zedendelinquenten zich ondermeer 
onderscheiden van avenge 
delinquenten in de mate van 
seksueel disfunctioneren en de 
mate van het beheersen van sociale 
vaardigheden. Binnen dit project zal 
onderzocht warden of doze en 
andere verschillen wederom 
gevonden kunnen warden. Oak zal 
gekeken warden of subgroepen, 
zoals peclafielen en verkrachters 
hierin verschillen. 
Opzet Empirisch ondertoek; 
afname van psychologische tests en 
vragenlijsten bij zowel zedendelin-
quenten als andere delinquenten, 
over de periode van twee Mar. 
Padiciperen is op vrijwillige basis. 
Einddatum: 1997. 
Publikatieyorru. Rapport, artikelen 
en een dissertatie. 

Politie Den Haag 

Nilesloten onderzoek 
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418 
Adopt (Adoptie Detailhandel 
Overvallen Preventie-
technieken) 

ComeEssen 
Den Haag, Politie Haaglanden, 
Bureau Analyse en Research, 1996 
(computerprogram ma) 
Zie JV7, 1995, nr. 420 

418 
Ga le mee een OV zetten7 
dm. P Gaiter 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1995 
Zie .8/7, 1995, nr. 422 
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, 420 
Jonge overvallers in de 
Randstad; tussen geldgebrek 
en tijdverdrijf 
P Grater en Chr. van Oosterwijk 

Den Haag, Politie Haaglanden, 
Bureau Analyse en Research, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 423 

421 
Haagse jeugdbendes - 
Amerikaanse gangs; een 
vergelijkend onderzoek naar 
jeugdbende-criminaliteit in de 
regio Haaglanden 
P Grliter Chr van Oosterwijk en 
P Versteegh 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1995 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

422 
Representativiteit bij de Politie 
Haaglanden 
R. Hoogendoom 

Den Haag, Politie Haaglanden, 
Stafbureau Sociaal Wetenschappe-
lijk Onderzoek, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 424 

423 
Criminaliteit en de bouw- en 
vastgoedsector (vooronder-
zoek) 
dr F Meijer 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 425 

424 
Criminele harddruggebruikers 
in Den Haag 
P Versteegh 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1995 
Niet eerder in IV opgenomen 
geweest 
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425 
Samenwerken aan leefbaar-
heid in Haaglanden; voorstel 
voor een scenario-project 
drs. D.J. Wijmer 

Den Haag, Politie Haaglanden, 
Stafbureau Sociaal Wetenschappe-
lijk Onderzoek, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 427 

Lopend onderzoek 

426 
Ontwerp en argumentatie 
ir. RA.J. van der Bijl 

Samenwerkingsverband: Regiopolitie 
Haaglanden en TU Delft (prof. S.J. 
Doorman en prof. A. Tzonis). 
Doet. Promotie-onderzoek op het 
gebied van kunstmatige intelligen-
tie. Verkenning van kennis-
technologische 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 
computerapplicatie. 
Opzet Literatuurstudie; case-studie 
met discoursanalyse; tekstuele 
representatie met behulp van 
argumentatietheorie; inventarisatie 
grafische representatietechnieken. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

427 
Rapportage gewelds-
incidenten 1996 
drs. J.H.G. van den Broek 

Doet Overzicht en analyse van de 
geweldsincidenten tussen politie en 
burgers. 
Opzet Analyse op basis van de 
opgemaakte geweldsrapporten 
(kwantitatief onderzoek). 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Interne publikatie. 
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428 
Fenomeenonderzoek 
georganiseerde cdminaliteit 
mr PM. van der Ruit en Ma 
SAM. Holtackefs 

Samenwerkingsverband. Spectra BV 
Baam en Politie Haaglanden, 
Bureau Milieu en Bureau Analyse & 
Research. 

Doet 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 milieu-
criminaliteit in het bijzonder is een 
instrument ontwikkeld op basis 
waan/an objectieve keuzes gemaakt 

kunnen warden yoor de aanpak van 
specifieke problematiek op dit 
terrein. Vervolgens wordt m.b.t. de 
afvalstoffen-verwerkingsbranche het 
bedrijfsproces in beeld gebracht en 

wordt een specifieke aanpak 
geevalueerd. Fen en ander moet 
leiden tot meer effectieve 
opsporingsmethodieken en 

prevenfief beleid leidend tot eon 
integrale aanpak van georgani-
seerde milieucriminaliteit. 
Opzet Eon goede aanpak van het 
probleem vraagt een globaal inzicht 

in het werkveld in theorie 
(kadertiorming) en eon gedetailleer-
der inzicht in het werkveld in 

praktijk (proces en betrokkenen). 
Voornamelijk kwalitatief onderzoek. 
Dataverzameling aan de hand van 
documentenanalyse en interviews 

met deskundige betrokkenen. 
Enddatum: December 1996. 
Publikatvonn: Rapportage en 
artikel. 

429 
Toepassing resultaten 
wijkleefbaarheldsonderzoek In 
Den Haag ZuId-West 
drs. J. van Gaalen 

Doet Onderzoek in Bouwlust/ 

Vrederust !evert een schat aan 

informatie op over de problematiek 

in de vroeg naoorlogse wijken en 
de wijzen waarop de politie daarop 
zou kunnen anticiperen. Een 
specifieke werkmethodiek voor de 
wijksurveillance dient te warden 

getoetst op uitvoerbaarheid en 
mogelijke effectiviteit. 

Opzet lnhoudelijke en praktische 
ondersteuning van de uitvoering 
van de methodiek on ontwikkeling 
van eon instrument voor effect-

meting en eyaluatie van processen. 
Einddatum: Maart 1997. 
Publikatievorm: Rapportage. 

430 
INijkleetbaarbeidsonderzoeken 
Haaglanden 
Ma I van Gaalen, dra 0. 
Huurdeman, drs. J. van de Brook 
dr& ff.  Los en drs. Di. Wilmer 

Doet In het kader van het grate 
steden-beleid dient politie-beleid de 

leefbaarheid te ondersteunen. 
Gezocht wordt naar aansluiting op 
bestaande initiatieven, daarnaast 
bestaat ruimte voor eon onconven-
tionele benadering. Wellicht 

behoeven werkmethodieken in de 
basispolifiezorg aanpassing en dient 
men nieuwe accenten to leggen in 
de wijksurveillance. Dit met 

inachtneming van het specifieke 
karakter van de verschillende typen 
stadswijken. 
Opzet Documentenstudie, 

beleidsevaluatie, participerende 
observafie en implementatie van 
bevindingen als pilot-project. Het 
onderzoek vindt plaats in een 
viertal wijken binnen Haaglanden. 

Einddatunr. Find 1996. 
Publikatievorm Deel-rapportages on 

overall-rapportage. 

431 
Verdieping Politiemonitor-
onderzoek 
drs. 0.P Huurdeman 

Doet. Tot nu toe ligt de nadruk op 

het vergelijken van verschillende 
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gebieden binnen de regio 
Haaglanden en het vergelijken van 
de uitkomsten van 1993 en 1995. 
Bevolkingsonderzoek levert echter 
een grate hoeveelheid informatie op 
die op meerdere manieren valt te 
analyseren en presenteren. In dit 
onderzoek zal meer de nadruk 
liggen op het verklaren en met 
elkaar in samenhang brengen van 
de bevindingen. 
Opzet Statistische analyse. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Rapport 

432 
Politieprodukten en veiligheid 
drs. A. van Sluis 

Doe t Inzicht verkrijgen in de aard 
en omvang van het politieprodukt 
(output) in de regio en de effecten 
van het produkt op maatschappe-
lijke veiligheid (outcomes). 
Opzet Ontwikkelen van een model 
voor geIntegreerde veiligheids-
beelden, waarin output en 
outcomes vanuit meerdere 
perspectieven in hun onderlinge 
samenhang zichtbaar worden 
gemaakt onder andere door middel 
van data-triangulatie. 
Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievorm: Rapportage, 
eventueel artikel. 

433 
Evaluatie van de projecten 
Case-screening en Haag-
landen Aanhouden en 
Uitreiken (HAU) 
R.E. Straathof 

Samenwerkingsverband: Open baar 
Ministerie. 
Doet Aan een tweetal bureaus 
binnen Haaglanden is bij wijze van 
proef gestart met projecten die 
door een andere wijze van werken 
een verbetering van de opsporing 
en vervolging beogen. Het is de 
bedoeling dat (in de periode) een 
tussen-evaluatie van deze projecten 

wordt gehouden ter eventuele 
bijsturing tijdens de nt. 
Opzet Proces- en effectevaluatie 
aan de hand van interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

434 
Jeugdcriminaliteit in de 
Haaglanden 
drs. P Versteegh, P Griner, L 
Prins, F. Spnnkhuizen, A. Patty en 
M. Baas 

Politie Haaglanden, 
Bureau analyse en research. 
Doet 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, soort 
overlast/delicten, jeugdstijlen, 
samenstelling, achterliggende 
problemen, lokatie, aanpak/ 
voorzieningen, trendmatige 
ontwikkeling). Het onderzoek moet 
aanknopingspunten bieden voor 
een gecombineerde persoons- en 
groepsgerichte aanpak van 
jeugdcriminaliteit, waarbij sprake is 
van een nauwe samenwerking 
tussen de bij de problematiek 
betrokken organisaties en instanties 
op zowel preventief als repressief 
gebied. 
Opzet Analyse van relevante 
gegevens uit het HKS, Jeugdzaken-
bestand, bevolkingsgegevens en 
dergelijke. Met behulp van 
uitgebreide vragenlijsten zullen de 
jeugdgroepen in beeld worden 
gebracht. De informatie zal worden 
betrokken bij wijkagenten, 
jeugdzakenrechercheurs en 
relevante anderen. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Rapport. 



Justthole verkenningen, jig. 22, nr. 7, 19913 

435 
lizekomstgerIchte Omgevings- 
verkennIng Politie Haaglanden 
drs 12.1. Wjmer en drs. H. Los 

Doet. Het verzamelen van actuele 
informatie omtrent maatschappe-
lijke ontwikkelingen die op enigedei 
wijze van invloed zijn op de vraag 
naar yeiligheidszorg in een 
permanent proces. Naast informatie 
ten behoeve van het strategisch 
beleid kunnen basis-analyses op 
verschillende terreinen instrumen-
teel zijn ten behoeve van diverse 
onderzoeken. 
Opzet Verzamelen van beleids-
releyante informatie op een vijftal 
beleidsvelden; inschatten van 
toekomstige ontwikkelingen op die 
yelden en mogelijke effecten op 
terrein van de veiligheidszorg. 
Einddatum: Onbepaa Id. 
Publikatievoim: Twee-jaadijkse 
werkdocumenten, tussentijdse 
notities. 

Regloplan onderzoek, advIes & 
informatte By 

Afgesloten onderzoek 

438 
Vorderen In de bffstand; door 
soclale dIensten enraren 
problemen bij de ultvoerIng 
van verhaal en terugvordering 
S Dijk en M. Hulshof 

Den Haag, ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. (te 
verschijnen) 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

438 
Het gebrulk van fletssloten 
G Homburg 

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

441 
Nieuwkomers en bastands-
vedenIng 
M van der Spelt R. van Geuns, 
hil Schweizer m.m.v. E. Michels 

Den Haag, ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 432 

136 

437 
Effecten van de nieuwe 
veltaalsparagraaf; onderzoek 
naar de volume- en financlale 
effecten van de nleuwe 
terugvorderIngs- en verhaals-
wetgevIng van 1 augustus 
1992 
R. van Geuna L Hospers, P van 
Kesteren, a van Waveren m.m.v. 
E Michels 

Den Haag, ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, (te 
verschijnen) 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

439 
Vervolgonderzoek 
ex-asielzoekers In de bijstand; 
eIndrapport 
S. Huebet B. van Waveren en R 
van Geuns 

Den Haag, ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 431 

440 
Stallen, steel, bestolen; 
vervolg evaluatle proefproject 
fietsdiefstal BG-TerreIn 
P van Kesteren en B. van Waveren 

Amsterdam, Regioplan onderzoek 
advies & informatie by. 1996 
Zie JV7, 1995, nr. 435 
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442 
Evaluatie herziene Vreemde-
lingenwet 
T Visser en G. Homburg 

Amsterdam, Regioplan onderzoek 
advies & informatie by, 1995 
Zie JV7, 1995, nr. 434 
Het onderzoek werd gefinancierd 
door de Centrale Directie 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling 
van het ministerie van Justitie. 

Lopend onderzoek 

443 
Evaluatie inburgeringsbeleid 
drs. N. van den Berg, drs. ET 
Visser en drs. A.M. Gout 

Samenwerkingsverband: Regioplan 
Onderwijs & Arbeidsmarkt. 
Supelvisoren: dr. R.C. van Geuns 
(ROAD en drs. P.J. Krooneman 
(ROA). 
Opdrachtgever Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (mede namens 
de ministeries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Welzijn, 
Volksgezondheid en Sport). 
Doet. De overheid streeft naar een 
spoedige inburgering van 
nieuwkomers (gezinsvormers en 
gezinsherenigers, Antilliaanse en 
Arubaanse Nederlanders die zich 
voor het eerst in Nederland 
vestigen, verblijfsgerechtigden en 
vreemdelingen met een voorwaar-
delijke vergunning tot verblijf). 
Inburgering is een onderdeel van 
het integratieproces en heeft 
betrekking op de eerste fase van de 
integratie, waarbij nieuwkomers 
door middel van een snel en 
intensief aanbod zo spoedig 
mogelijk een bepaald niveau van 
sociale, educatieve en professionele 

zelfredzaamheid moeten bereiken. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het aanbieden van 
inburgeringsprogramma's. Bij de 
vormgeving en uitvoering van deze 
programma's zijn ook andere 

instellingen betrokken. Het 
evaluatie-onderzoek moet duidelijk 
maken in hoeverre het 
inburgeringsbeleid van de grond 
gekomen is en welke resultaten 
daarmee bereikt worden. 

Opzet Literatuurstudie, schriftelijke 
enquetering gemeenten en 
projectorganisaties, bestands-
analyse, dossieranalyse, interviews 
met vertegenwoordigers van 
gemeenten, projectorganisaties, 
educatieve instellingen en andere 
betrokken instellingen, face-to-
face-interviews met deelnemers en 
uitvallers. 
Publikatievorm: Tussenrapporten, 

eindrapport 
Einddatum: Tweede helft 1997. 

444 
Evaluatie 'Na Kaminda pa 
Unitur' 
drs. S. Boorsma en drs. M Goejer 

Supervisor drs. G.H.J. Homburg. 
Opdrachtgever Gemeente 
Amsterdam, Bureau Strategisch 
Minderhedenbeleid 
Doel: 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 
(kortweg: Unitur) is voor een 
periode van drie jaar opgezet om 
met een sluitende aanpak alle 
jongeren met een niet al te zware 
criminele achtergrond te bereiken 
en via een methodiek van 
intensieve integrale hulpverlening 
maatschappelijk te integreren en zo 
mogelijk naar de arbeidsmarkt toe 
te geleiden. Deelnemers worden 
kort na inverzekeringstelling en 
voorgeleiding benaderd; bij 
deelname wordt vervolging onder 
voorwaarden geschorst Het 
evaluatie-onderzoek brengt effecten 
en processen in kaart zowel de 
effecten bij individuele deelnemers 
als de effecten op het institutionele 
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niveau van het complexe en 

ultgebreide netwerk van voorzienin-
gen voor de doelgroep in 
Amsterdam-Zuidoost 

Opzet Interviews met uftvoerders, 
deelnemers en instellingen in het 

netwerk, analyse clientvolgsysteem, 
vergelijking met projecten voor 
Antilliaanse en Arubaanse jongeren 
zonder expliciet criminele 

achtergrond. Nu!meting bij 
aanvang, tussenmeting, eindrapport.. 
Publikatievorm: Rapporten 
(nulmeting, tussenmeting, 

eindrapport). 
Enddatum: December 1996. 

445 
Evaluatie overlastbeleld 
drugsverslaatden 
drs. L Hospers 

Supervisor. drs. R. Noyon. 
Opthachtgever Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Doe!: In Nederland loopt het 
draagvlak voor het drugsbeleid 
gevaar door de ovedast die burgers 
ondervinden in de vorm van 

criminaliteit, straatprostitutie, 
rondslingerende spuiten, verloede-
ring van de openbare ruimte, en 
dergeNjke. In december 1993 heeft 
de regering daarom een nota 

uitgebracht waarin een groat aantal 
maatregelen en projecten wordt 
aangekondigd om de overlast te 

beteugelen. Het overlastbeleid komt 
tot stand langs twee lijnen. 

Enerzijds wordt een gedifferentieerd 
aanbod van zorgvoorzieningen 
gecreOerd in die gemeenten waar 

de overlast van drugsverslaafden 
het meest voelbaar is. Anderzijds 
worden de mogelijkheden binnen 

de strafrechtsketen cm een 'dwang 
en drangbeleid' te voeren 

intensiever gebruikt. In opdracht 
van het ministerie van VWS 
evalueert Regioplan dit overlast-

beleid. 
Onderzoeksmethoden: Meta-

evaluatie op basis van onderzoek 

van derden naar diverse catego-
deOn voorzieningen en projecten 

die in het kader van het ovedast-
beleid tot stand zijn gekomen. 
interviews. 
Enddaturrr. Maart 1998. 

Pubakatievorar Rapport. 

448 

Wetgevingskwaliteit, 
administratieve belasting en 
autonomic van de ultvoering 

M Hulshoff, dm ET Visser en 
prof dr R van der Veen 

Supervisoren: dr. R.C. van Geuns 
(Regioplan) en prof. dr. R. van der 
Veen (Faculteit Bestuurskunde 

Universiteit Twente) 
Opdrachtgever Nlinisterie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Doet In verschillende onderzoeken 

is gewezen op het bestaan van 
(soms forse) discrepantes tussen 
doelen en feitelijke resultaten van 
sociaal beleid. Voor een aantal 
wetten en regelingen (IBA 
verhaalsparagraaf ABW, sancties en 
richtlijnen passende arbeid WW, 

partner- en middelentoets AOW, 
WSW, WABW/WAV en WBEAA) 
wordt onderzocht in hoeverre de 
daaraan ten grondslag liggende 

doelstellingen worden verwezenlijkt 
en welke doelstellingen niet worden 
gerealiseerd. Er worden verklarin-
gen gezocht en er wordt nagegaan 

welke van deze verkladngen binnen 
de invloedssfeer van de overheid 
liggen. Daamaast wordt onderzocht 
welke rol de verschillende partijen 

spelen, die bij de totstandkoming, 
uitvoering en/of toezicht zijn 
betrokken. Het onderzoek moet 

leiden tot criteria voor een betere 
kwaliteit van sociale wetgeving in 
termen van doeltreffendheid, 

uitvoerbaarheid en haalbaarheid. 
Opzet Secundaire analyse/ 
literatuurstudie, korte schriftelijke 

enquete ender partijen betrokken 
bij de totstandkoming en uitvoering 

en/of toezicht op sociaal beleid, 
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case-studies, groepsgesprekken 
met vertegenwoordigers van 
betrokken partijen. 
Einddatum: December 1996. 
Publikatievorm: Rapport. 

447 
Gemeentelijk meetinstrument 
ovedast drugsverslaafden 
drs. L Hospers en drs. P van 
Kesteren 

Supervisor drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever. Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Doet Het overlastbeleid drugs-
verslaafden krijgt gestalte in 25 
'concentratiegemeenten'. Tot nu toe 
ontbreekt een goed inzicht in de 
projecten die op lokaal niveau van 
de grond zijn gekomen. In opdracht 
van het ministerie van VWS 
vervaardigt Regioplan een 
meetinstrument dat een dubbele 
doelstelling heeft. Enerzijds kunnen 
gemeenten er zelf de 
voorzieningenstructuur en de 
behaalde resultaten mee in kaart 
brengen ten behoeve van hun eigen 
beleid. Anderzijds kunnen de 
effecten van de verschillende 
beleidsinstrumenten in het kader 
van het overlastbeleid worden 
geregistreerd ten behoeve van 
landelijke beleidsontwikkeling. 
Ondeizoeksmethoden: Bestuderen 
van bestaande registraties in 
gemeenten, zodat zoveel mogelijk 
aangesloten kan worden op de 
bestaande praktijk. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Vragenlijst aan de 
hand waarvan gemeenten kunnen 
rapporteren over de vorderingen in 
het overlastbeleid. 

448 
Evaluatie intramurale 
motivatiecentra 
drs. P van Kesteren 

Supervisor drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

139 

Doet In het kader van het 
overlastbeleid drugsverslaafden 
worden verspreid door het land 
'intramurale motivatiecentra' (1MC's) 
opgericht In deze centra wordt 
verslaafden een meer gestructu-
reerd leefpatroon bijgebracht, 
waardoor zij vatbaar worden voor 
vervolgbehandeling. Tot nu toe is er 
een IMC, in Amsterdam. Gebleken 
is dat een IMC een belangrijke 
schakel is in de keten van 
voorzieningen die samen het 
overlastbeleid dragen. De instroom 
in de IMC's is voor een belangrijk 
deel afkomstig van politie en 
justitie. De uitstroom gaat veelal 
richting verslavingsklinieken. 
Evaluatie moet duidelijk maken in 
welke vorm de IMC's een meer 
permanente plaats in het 
voorzieningenpakket voor 
verslaafden kunnen krijgen. 
Ondeizoeksmethoden: Client-
registratiesysteem, gesprekken met 
clienten, medewerkers van IMC's 
en iandere instellingen. 
Einddatunr. Januar' 1998. 
Publikatievorm: Rapport. 

449 
Evaluatie project preventie 
kleine criminaliteit 
drs. A.L. van der Vegt 

Supervisor drs. P.J. Krooneman. 
Instelling Regioplan Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. 
Opdrachtgever. Ministerie van 
Justitie, DCP. 
Doe?. 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 
criminaliteit. 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 
van recidive weerhouden worden. 
Naast repressie is daarom tien jaar 
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geleden een substantieel 
preventiebeleid ingezet. Passend in 
dit preventiebeleid zijn maatregelen 

en projecten gericht op scholen. In 
dit kader wordt bij wijze van 

experiment in het schooljaar 
1995-1996 door het Haags Centrum 
%icor Onderwijsbegeleiding gestart 

met een meerjarig scholingsproject 
voor onderwijzers en leraren van 
scholen in Escamp, een stadsdeel 
van Den Haag. Doel van het project 

is te komen tot een positieve 
belnyloeding van het gedrag van 
leerlingen en een verankering van 
leerkrachtvaardigheden met 
betrekking tot het preventief 

handelen in het beleid en het 
pedagogisch klimaat van de school. 
Het evaluatie-onderzoek moet 
inzicht geven in de eventuele 

veranderingen in gedrag van 
leerkrachten en leerlingen met 
betrekking tot normoverschrijdend 

gedrag van de laatstgenoemden. 
Hiertoe warden op alle deelne-
mende scholen gegevens onder 
leerlingen en teamleden verzameld. 
Opzet: Nulmetingen bij leerlingen 
en teamleden door middel van 
schriftelijke enquetes, een 
tussentijdse meting door middel van 
interviews met teamleden en 

leerlingen, schriftelijke 1-metingen 
en nametingen. Er worden twee 

cohorten samengesteld en gevolgd. 
Publikadevorm: Rapporten 
(nulmetingen, tussenmetingen, 
eindrapport). 
Einddatum: November 1998. 

Sociaal en C.ultureel Planbureau 

Lopend onderzoek 

450 
Ontwikkeling en aanpak van 
de jeugddelinquentie 
drs. C.J. Maas-de Waal 

Doer De wijze waarop afwijkend 

gedrag van jongeren wordt 
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benaderd is sterk in ontwikkeling: 
het ontstaan van Halt-bureaus, 
altematieve sancties en initiatieven 

op het terrein van de reclasserings-
hulp. Onder invIcied 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 empirisch 
onderzoek op lokale schaal. 

Einddatum: Eind 1996. 
Publikatievomr. SCP-cahier 

(onderdeel van Rapportage Jeugd). 

451 
Politie, gemeente en 
criminaliteit 
drs. CI. Maas-de Waal en dr W 
de Haan 

Doer Aan gemeenten wardt in het 
veiligheidsbeleid meer en meer een 

sleutelrol toebedacht. Een 
samenhangende aanpak vereist een 
intensieve samenwerking tussen 
instanties en een goede informatie-
voarziening over verschillende 

aspecten van lokale veiligheids-
problematiek. Rond dit theme 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, 
samenwerking van instanties) als 

de ervaringen van burgers en hun 
houding ten opzichte van 
criminaliteit als maatschappelijk 
probleem. Een tweede deel van dit 

project bestaat uit een secundaire 
analyse van de Politie Monitor 

Bevolking, 1993. Hierin steal de 
relatie van objectieve en subjectieve 
veiligheid en omgevingskenmerken 

centraal. 
Publikatievomr Onderzoekverslag of 
SCP-cahier. 



Overige onderzoeksinstellingen 	 141 

Einddatum: Eind 1996. 

452 
Toekomstverkenning kwartaire 
sector 
dts. A.G.J. van der Torre en dr. EP 
van Tulder 

Aanleiding De wens meer inzicht te 
verkrijgen in de te verwachten 
ontwikkelingen in gebruik en 
produktie van voorzieningen in de 
kwartaire sector tot het jaar 2000. 
Doe. Het vervaardigen van 
ramingen voor de toekomstige • 
ontwikkeling van het gebruik en de 
produktie van.  kwartaire diensten, 
waaronder die van de politie en 
justitie, en de daarvoor benodigde 
inzet van middelen tot het jaar 
2000. Daarbij zullen politie- en 
justitie-instellingen (zoals 
rechtspraak en gevangeniswezen) 
in onderlinge samenhang worden 
bekeken. 
Opzet Op basis van eigen 
empirisch onderzoek en dat van 
anderen wordt geprobeerd om 
inzichten over effecten van 
demografische, sociaal-
economische en beleidsmatige 
factoren (zoals de hoogte van eigen 
bijdragen die van rechtzoekenden 
wordt gevraagd) in de ramingen te 
verwerken. 
Publikatievorm: SCP-cahier. 
Einddatum: Voorjaar 1997. 

453 
Sociaal en Cultureel Rapport 
1996 
Verschillende auteurs 

Doel: Een samenhangende 
beschrijving te geven van de 
situatie op het sociale en culturele 
terrein alsmede van de te 
verwachten ontwikkelingen. 
Opzet Evenals in andere jaren zal 
er ook in 1996 een hoofdstuk 
worden gewijd aan actuele 
ontwikkelingen op het terrein van 
criminaliteit en justitie. Daarnaast 

wordt ingegaan op criminaliteit en 
veiligheid in de grote stad. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorm: Sociaal en Cultureel 
Rapport. 

Sociaal-Wetenschappelijk 
Infonnatie- en Documentatie-
centrum 

Lopend onderzoek 

454 
Jeugdstraf(proces)recht: 
waarom? 
mr JR Bac 

Promotor prof. mr. J.E. Doek. 
Onderzoeksinstelling Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
privaatrecht. 
Doe. In een tijd waarin het 
bestaansrecht van het jeugd-
straf(proces)recht steeds meer in 
twijfel wordt getrokken is het zinvol 
onderzoek te doen naar wat de 
fundamentele waarden van het 
jeugdstraf(proces)recht waren en 
zijn. Het onderzoek zal een 
normatief-juridische en empirische 
zijde kennen; - normatief-juridisch: 
welke uitgangspunten en/of 
doeleinden lagen/liggen ten 
grondslag (of: behoren te liggen) 
aan het jeugdstraf(proces)recht. In 
hoeverre is er ontwikkeling van die 
waarden waar te nemen? - empi-
risch: in hoeverre worden de 
bovenstaande waarden door de 
beoefenaars van het jeugdstrafrecht 
in de praktijk en door de doelgroep 
onderschreven? 
Opzet Bronnenonderzoek, enquete, 
interviews, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1294. 
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055 
Het ontwikkelen en evalueren 
van eon Instrument ter 
beoordeling van klachtzaken 
bij de Rand voor de Kinderbe-
scherming 
ths. Li ten Berge 

Promotoren: dr. D.B. Baarda en prof. 
dr. J. Rispens. 	• 
Ondetzoeksinstelling Universiteit 
Utrecht Faculteit Sociale 
Wetenschappen, Vakgroep 
pedagogiek. 
Doet De Raad voor de Kinderbe-
scherming moet bij aangemelde 
klachten vaak snel en op basis van 
gebrekkige informatie beslissen of 
een maatregel noodzakelijk is. In de 
praktijk blijkt het onderscheid 
tussen zaken die MI en zaken die 
niet bij de Raad thuishoren niet 
altijd duidelijk. Duel van het 
onderzoek is het ontwikkelen en 
valideren van een screenings-
instrument dat het aantal vals 
positieve en vals negatieve zaken 
helot te verminderen. 
Opzet Analyse van bestaande 
onderzoeksgegevens, bronnen-
onderzoek, literatuuronderzoek, 
padiciperende observatie. 
Einddatunt 1996. 
Pubificatievong Artikel, dissertatie, 
intern rapport, rapport. 
Swidocnummer 1993.0294. 

458 
Dadera antihomosexueel 
geweld in contact met de 
hulpvedening 
drs. H. van den Boogaard, dr. B. 
van Stork en mr A. Drogt 

Ondetzoeksinstelling Nederlands 
lnstituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzaek - NISSO. 
Doet Het project is een vergelijkend 
onderzoek naar het professionele 
optreden van jeugdhulpvedening en 
politiemensen tegenover potenram-
mers. Het is gebaseerd op 
indrukken die bij het 
potenrammersonderzoek werden 
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opgedaan: jeugdhulpverleners lijken 
niet in staat om in hun contacten 
met potenrammers het onderwetp 
homoseksualiteit ter sprake te 
brengen. 
Einddatum: Onbekend. 

Swidocnummer. 1994.0008. 

457 
Strafrechtsgeschiedenis 
dr. CM. Cappon en G.F.M. 
Bosses 

Onderzoeksinstituut Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
rechtsgeschiedenis. 
Einddatum: 1999. 
Swidocnummer 1990.1878. 

458 
Jongeren en taakstraffen 
drs. M.MC Chorus-Reinges 

Onderzoeksinstelling Onderzoeks-
buro 'Perspektiel 
Doet lnhoudelijke evaluatie van 
altematieve straffen en straf-
trajecten voor jongeren vanuit 
pedagogisch perspectiet in kaad 
brengen van factoren die in de 
ogen van jongeren kunnen helpen 
bij het niet meer plegen van 
delicten; idem bij het opnieuw 
plegen van delicten; het doen van 
concrete aanbevehngen aan praktijk 
en beleid met betrekking tot 
jeugdstraffen en preventie. 
Opzet Interviews, participerende 
observatie. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievourr. Boek. 
Swidocnummer. 1996.0299. 

459 
Het leerstuk aanvullen van de 
rechtsgronden in het recht 
(burgerlijk procesrecht, 
bestuursprocesrecht, 
strafrecht) 
mr R.WJ. Crommelin 

Promotor prof. mr. A.F.M. 
Brenninkmeijer. 
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Onderzoeksinstelling 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 
bewijsrecht en verandering van eis) 
zullen bekeken warden in het 
burgerlijk procesrecht, bestuurs-
procesrecht en eventueel het 
strafrecht. Oak de verschillen 
tussen de procesrechten binnen 
deze categorieen zullen warden 
bekeken; verschillen tussen de 
dagvaardings- en de verzoekschrift-
procedure. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, interviews, literatuuronder-
zoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1121. 

460 
De dwangopvoeding van 
criminele kinderen in 
Nederland, 1905-1955 
drs. J.W. Del/cat 

Promotor prof. dr. A.W. van Haaften. 
Ondetzoeksinstelling Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
algemene pedagogiek. 
Doel: Het onderzoek beoogt een 
beeld te schetsen van de 
dwangopvoeding in rijksopvoe-
dingsgestichten en tuchtscholen in 
Nederland in de periode 1905-1955. 
Twee thema's staan centraal. 1. De 
modernisering van het kinder-
strafrecht benadrukte de noodzaak 
van langdurige heropvoeding. In 
hoeverre werd hierbij de onduide-
lijkheid in de verhouding tussen 
straf en opvoeding als probleem 
ervaren? 2. De dwangopvoeding 
vond plaats in een geTsoleerd milieu 
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en werd gekenmerkt door een 
disciplinerende opvoedingstijl. De 
vraag rijst in hoeverre een 
dergelijke opvoeding kan 
voorbereiden op zelfstandigheid. 
Het onderzoek richt zich zowel op 
de pedagogische meningsvorming 
als op de gestichtspraktijk. 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
avidocnummer 1996.0441. 

461 
De rechtsmacht inzake 
(intemationale) fiscale 
delicten in Europees 
perspectief 
dts. E van Die 

Promotor prof. mr. M. Wladimiroff. 
Onderzoeksinstelling Rijksun iversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep strafrechtelijke 
vakken. 
Doet. Het fiscale strafrecht kent aan 
de rechter, in afwijking van het 
territorialiteitsbeginsel als 
hoofdregel uit het Wetboek van 
Strafrecht, extraterritoriale 
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 oak 
warden op de consequenties van 
de ruim bemeten rechtsmacht met 
name voor de rechtspositie van de 
belastingplichtige en/of verdachte. 
Oak zal aandacht besteed warden 
aan de vraag welke rechtsregels, 
afkomstig van de Benelux en de 
EEG van invloed zijn op de 
rechtsmachtregeling in de 
Nederlandse wetgeving en wat de 
consequenties voor de betrokken 
verdachte zijn. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Disserta tie. 
avidocnummer 1994.1039. 
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462 
Internationale sfeerovergang 
ml; G. van Dijk-de Reus 

Promoter prof. dr. P.J. Wallet 

Onderzoeksinstelling Universiteit 

van Amsterdam, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid. Vakgroep 
belastingrecht 
Doet. Het begrip sfeerovergang 

geeft ha tussengebied aan tussen 
administratief recht en strafrecht, 
oftewel specifiek tussen controle en 

opsporing. Hier doet zich het liSiCO 

van bevoegdheidsmisbruik voor. Het 
is weinig bekend dat sfeerovergang 
zich ook in internationaal opzicht 
kan voordoen. De doelstelling is de 

formele grens tussen administratief 
recht en strafrecht aan te geven, de 

praktijk te bestuderen en te 
onderzoeken of rechtsbescherming 
voldoende gewaarborgd is. 

Opzet Bronnenondeizoek 
interviews, literatuuronderzoek 
Einddatum: 1997. 
Publikatievomr. Boek, dissertatie. 

Swidocnummer 1994.1369. 

463 
De pedagoglek van Pro 
Juventute; ouders, kinderen en 
maatregelen tot kinderbe-
scherming in Nededand, 

1896-1928 
E van Omen 

Promoter prof. dr. A.W. van Haaften. 

Ondetzeeksinstelling Katholieke 

Universiteit Nijmegen, Faculteit der 

Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
algemene pedagogiek. 

Duet In dit onderzoek staat de 
pedagogiek van Pro Juventute 

centraal. Hoe gaven zijn hun ideeen 
vorm? Hoe was de maatschappe-

litke receptie daarvan? Wat 
betekende de bemoeienis van PJ 

voor betrokken ouders en kinderen? 

Opzet Bronnenonderzoek 

literatuuronderzoek. 

Enddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertate. 

SKidecnummer 1995.0384. 

464 
Het recht van de verdachte 
goon bewijs tegen zlchzelf to 
leveren 
D. Gomien 

Promoter prof. mr. A.H.J. Swart. 

Onderzoeksinstelling Universiteit 

Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerd-
heid, Vakgroep strafrechts-

wetenschappen. 
Doet Studie naar de betekenis van 

het recht van verdachten geen 
bewijs tegen zichzelf te leveren in 
mensenrechtverdragen. 

Opzet Bronnenonderzoek, 

literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1996. 

Publikauevong. Dissertate. 

Swidocnummer. 1994.1504. 

465 
INijze van strafbaarstelling van 
milieudelicten 
mr D. van Grieken 

Promotorerr prof mr. N.S.J. Koeman 

en prof. mr. SAM. Stolwijk. 

Ondetzoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Centrum voor 

milieurecht. 
Doet Analyse van de problemen die 

in de milieustrafrechtpraktijk 
voorkomen, of deze te maken 
hebben met de wijze van 
strafbaarstelling van milieudelicten 

en of het aan te geven is op welke 
wijze de wetgever bij zijn 
normstelling deze problemen kan 

voorkomen. 
Opzet Interviews, jurisprudentie-

onderzoek, literatuuronderzoek. 

Enddatum: 2000. 

Publikatievorm: Dissertate. 

Swidocnummer 1996.0133. 

466 
Een bewijsverdrag in 
strafzaken? 
SIC de Groot 

Promoter dr. mr. J.F. Nijboer en 

prof. mr. M.V. Polak. 
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Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep buitenlands en 
internationaal privaatrecht en 
Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrechtelijke vakken. 
Doet Bestaat in het strafrecht de 
behoefte aan een bewijsverdrag? 
Zo ja, in hoeverre zijn de methoden 
van bewijsgaring uit het Bewijs-
verdrag van 1970 (burgerlijk recht) 
bruikbaar voor een dergelijk 
verdrag in het strafrecht 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 2002. 
Publikatievorm: Dissertatie, intern 
rapport, rapport. 
Swidocnummer 1995.0835. 

467 
Consensualiteit in het 
straf(proces)recht 
mr M. Hildebrandt 

Promotor prof. mr. A.C. 't Hart. 
Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep strafrechtelijke 
vakken. 
Doet Een (grondslagen)onderzoek 
naar de rol die consensus tussen 
verdachte en vervolgende instantie 
kan spelen in het straf(proces)recht. 
Vanuit verschillende visies op de 
verhouding tussen de burger en de 
staat worden een ruim en een eng 
consensus-begrip ontwikkeld. 
Zowel het huidige recht als 
eventuele nieuwe vormen van 
consensus (bij voorbeeld plea 
bargaining) worden vanuit deze 
interpretaties van consensus 
geanalyseerd. Centrale vraagstel-
ling: waar liggen de grenzen van 
consensualiteit in het straf-
(proces)recht. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.1321. 

468 
Anti-misbruikrecht in het 
intemationaal belastingrecht 
met betrekking tot buiten- 
landse basisvennootschappen 
mr. EC.C.M. Kemmeren 

Promotoren: prof. dr. JAG. van der 
Geld en prof. mr. D. Juch. 
Onderzoeksinstelling Katholieke 
Universiteit Brabant, Faculteit der 
Economische Wetenschappen, 
Vakgroep fiscale economie en 
Katholieke Universiteit Brabant, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep belastingrecht. 
Doe? In het spectrum van het 
onderzoek staan de vragen of het 
gebruik van buitenlandse 
basisvennootschappen moet 
worden bestreden en zo ja, hoe het 
gebruik van buitenlandse 
basisvennootschappen door 
binnenlanders en buitenlanders met 
als doel belastingen te ontgaan, kan 
worden tegen gegaan. Voor de 
beantwoording van deze vragen 
wordt een rechtsvergelijking 
opgezet tussen Nederland, 
Duitsland en de Verenigde Staten. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, literatuuronderzoek, 
rechtsvergelijking. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
SWidocnummer 1994.1331. 

469 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectief 
dr P.P.H.M. !Clerks 

Promotoren: prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut 
en prof. dr. A.P. Schmid. 
Onderzoeksinstelling Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrecht en criminologie en Politie 
Haaglanden, Bureau analyse en 
research. 
Doe?. Vanuit een antropologisch-
sociologisch perspectief wordt een 
aantal buitenlandse misdaad-
organisaties onderzocht, teneinde 
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kenmerken to identificeren die 
intercultureel zijn. De nadruk ligt 
hierbij op het vermogen van 
organisaties am de continuiteit te 
waarborgen en op de specifieke 
problemen die het grotendeels 
afgeschermd opereren met zich 
meebrengt. De resultaten van dit 
literatuuronderzoek worden 
verwerkt aan de hand van een to 
ontwikkelen schema, waarin de 
dimensies van ondergrondse 
organisaties warden weergegeven. 
Opzet Bronnenondeimek, case 
study. inhoudsanalyse, interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddaturrr 1996. 
Publikatievornr. Dissertate, intern 
rapport. 
Swidocnummer. 1995.0539. 

470 
PsychIsche ovennacht 
mr G.G.J. Knoops 

Promoter prof. dr. A.M.H. van 
Leeuwen. 
Onderzoeksinstituut Rijksuniversiteit 
Leiden, Faculteit der rechtsgeleerd-
heid. Vakgroep strafrechtelijke 
vakken. 
Doet. Onderzoek naar de huidige 
stand der Nederlandse rechtspraak 
op het gebied der psychische 
overmacht. 
Publikatievorm: Dissertate. 
Einddatum: 1996. 
Swidocnummer 1995.0001. 

471 
De democratIsch Inbedding 
van de regIonale politie 
nit. J. Koopman 

Promoter prof. mr. drs. DJ. Elzinga. 
Onderzoeksinstelfing. Rijksuniversi-

teit Groningen, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
staatsrecht en internationaal recht, 
Sectie staatsrecht. 
Doet Het onderzoek is or op gericht 

inzicht te bieden in de 
verantwoordingsmechanismen die 
in de nieuwe politiewet zijn 
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vastgelegd. De centrale vraag van 
het anderzoek is of deze mechanis-
men eon valdoende waarborg 
vormen voor een adequate 
democratische controle. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, literatuuronderzoek 
Einddaturrz. 1997. 
Publikatievornr. Dissertate. 
Swidocnummer. 1993.0450. 

472 
Jeugdige delInguenten en 
strafrechtelijke maatregeIen 
mt. P.I.H.G. Korsten 

Promotoren: prof. ml. 	Koens 
en prof mr. Th.A. de Roos. 
Onderzeeksinstelang Rijksuniversi-
teit Limburg, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, METRO. 
Doet Onderzoek naar de 
toepassing en mogelijkheden van 
de huidige en toekomstige 
strafmaatregelen voor jeugdigen 
mode in het licht van de omzetting 
van eon dergelijke maatregel in een 
tbs krachtens het commune 
strafrecht 
Einddatum: 1997. 
Putilikatevorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1993.1563. 

473 
Burgedijkheid van overvallers 
drs. G. !Geese 

Promoter prof. dr. L. Brunt. 
Onderzoeksinstelling: Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Politieke en Sociaal-Culturele 
Wetenschappen, Amsterdamse 
School voor Sociaal-
Wetenschappelijk Onderzoek - 

ASSR. 
Boot Hoe kan de burgerlijkheid die 
overvallers tentoonspreiden warden 
begrepen on welke implicaties heeft 
dat voor de theorievorming omtrent 
criminaliteit? 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertate. 
Skdocnummer 1995.1133. 
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474 
Internationale samenwerking 
inzake witwassen en 
confiscatie van wederrechte-
lijk verkregen voordeel 
mr. R.M.L Lamp 

Promotor prof. mr. A.H.J. Swart. 
Onderzoeksinstelling Universiteit 
Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerd-
heid, Vakgroep strafrechts- 
wetenschappen. 
Doet. Het onderzoek richt zich op 
de wijze waarop intemationaal 
wordt samengewerkt ter bestrijding 
van het financieel gewin van 
straf bare gedragingen. Deze 
samenwerking wordt vorm gegeven 
door enerzijds preventief en 
repressief op te treden tegen het 
witwassen van crimineel voordeel 
en anderzijds door het gevonden 
voordeel te confisceren. Het 
onderzoek heeft als uitgangspunt 
het Koninkrijk der Nederlanden: 
Nederland, de Nederlandse AntiIlen 
en Aruba. 
Opzet Analyse van bestaande 
onderzoeksgegevens, bronnen-
onderzoek, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1999. 
Pubhkatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.1644 

475 
Stabiliteit en verandering van 
crimineel gedrag tijdens de 
adolescentie 
drs. ETH. Luijpers 

Promotoren: prof. dr. H. 't Hart en 
prof. dr. W.H.J. Meeus. 
Onderzoeksinstelling Ministerie van 
Justitie WODC - Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecen-
trum, Universiteit Utrecht, Faculteit 
Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
jeugd, gezin en levensloop. 
Doe? De hoofdvraag van dit 
longitudinale onderzoek, bij ± 3000 
jongeren tussen 12-24 jaar en WI 
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 
variabiliteit van crimineel gedrag. 
De sociale controle theorie (Hirschi, 
1969) zal geevalueerd en waar 
nodig uitgebreid en/of aangepast 
worden om tot een adequate 
verklarende theorie te komen. 
Opzet Enquete, interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Pubhkatievorm: Artikel, dissertatie. 
SWidocnummer. 1994.1183. 

476 
Programma-ontwikkeling voor 
opvoedingssystemen 
drs. 1! van Pijkeren 

Promotoren: prof. dr. J.E. Rink en dr. 
T. Zandberg. 
Onderzoeksinsteffing Rijksuniversi-
teit Groningen, Faculteit der 
Psychologische, Pedagogische en 
Sociologische Wetenschappen, 
Vakgroep orthopedagogiek. 
Doel: Doelstelling van het project is 
het inrichten van zeven opvoedings-
systemen (zeven paviljoens), 
implementatie van deze 
opvoedingssystemen en' het 
bepalen van vorderingsmetingen 
van deze systemen. 
Opzet Bronnenonderzoek, 
inhoudsanalyse, interviews, 
literatuuronderzoek, observaties. 
Einddatum: 1998. 
Pubhkatievorm: Artikel, dissertatie, 
rapport. 
Swidocnummer 1995.0491. 

477 
Reclassering van politiek 
besmette jeugd in Nederland, 
1945-1950 
drs. M.A.W.L Reuling-Schappin 

Promotor prof. dr. A.W. van Haaften. 
Onderzoeksinstelling Katholieke 
Universiteit, Nijmegen Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
algemene pedagogiek. 



Justitiele verkenningen, jrg. 2 2. nr. 7, 1990  

Doet Het onderzoek beoogt een 
historisch-pedagogische beschrij-
ving en analyse van het proces van 
heropvoeding van politiek besmette 
jongeren in de periode 1945-1950. 
Onderzocht warden: de praktijk van 
de aanvankelijke heropvoeding van 
de betrokken jongeren in 
interneringskampen; de kritiek die 
destijds op deze heropvoedings-
praktijk geuit werd; en de uit deze 
kritiek voortvloeiende 
heropvoedingspraktijk gedurende 
de op de internering volgende 
voorvvaardelijke buitenvervolging-
stelling. Centraal bij elk van deze 
drie vragen staat het onderzoek 
naar de pedagogische criteria die 
aan de (politieke) heropvoeding ten 
grondslag lagen. 
Opzet Bronnenonderzoek case 
study, interviews, literatuuronder-
zoek. 
EMddatum: 1996. • 
Publikatievelm: Artikel, dissertatie. 
Swidocnummer. 1994.0062. 

478 
Partnerdoding door vmuwen 
dr. R ROmkens 

Onderzoeksinstelling Universiteit 
Utrecht, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, Vakgroep 
vrouwenstudies. 
Doet Vrouwen die hun partner 
doden: Hoe wordt in strafzaken 
tegen vrouwen die hun partner 
hebben gedood, gedacht over de 
schuld van de verdachte, 
strafbaarheid en toerekenbaarheid? 
In het bijzonder. Welke rd spelen 
gedragsdeskundigen in de 
totstandkoming van het juridisch 
eindoordeel? 
Opzet Inhoudsanalyse, literatuuron-
derzoek. observaties. 
Einddatum: 1997. 
PublikatMvonn: Artikel. 
Swidocnummer 1995.0631. 
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479 
Ceremonieel gedrag in de 
rechtszaal 
nit W.M. van Possum 

Promoter prof. mr. dr. AJ. 
Hoekema. 
Ondeczoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
rechtssociologie. 
Doet Verdachten met een andere 
culturele achtergrond dan de 
Nederlandse gedragen zich op de 
terechtzitting doorgaans niet 
volgens de venevachtingen. 
Verschillen kunnen bij voorbeeld 
geconstateerd warden op de 
punten assertivitek beleefdheid, 
brutaliteit en het brengen van een 
beargumenteerde verdediging. Die 
verschillen leiden soms tot ergernis 
bij de procesdeelnemers. Het 
ondetzoek is gecentreerd rond de 
vraag of verdachten met een Turkse 
culturele achtergrond die voor de 
rechter verschijnen, een ander idee 
van ceremonialiteit en juiste manier 
van het voeren van een rechtszit-
ting hebben dan in owe cultuur 
gebruikelijk is. 
Opzet Case study, interviews, 
literatuuronderzoek, participerende 
observatie. 
Unddatum: 1997. 
Putaatievomr. Artikel, dissertatie. 
Swidocnummer 1994.0100. 

480 
Strafvorderlijke rechtsvinding 
mt. drs. K Rozemond 

Promotorerr prof. mr. T.M. Schalken 
en prof. mr. A Soeteman. 
Onderzoeksinstelling Vrije 
Universiteit, Amsterdam Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. Vakgroep 
strafrechtswetenschappen. 
Doet Hoe moeten moeilijke 
gevallen in het strafprocesrecht 
warden opgelost? (Onder een 
moeilijk geval wordt verstaan: een 
rechtsvraag waarvocir de wet geen 
duidelijke oplossing bevat.) 



Overige onderzoeksinstellingen 

Opzet Case study, inhoudsanalyse, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1086. 

481 
Vergelijkende criminologie 
dr H.I. Sagel-Grande 

Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep criminologie. 
Doet Onderzoek naar de effectiviteit 
van verschillende instanties van de 
strafrechtspleging (politie). 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Artikel. 
Swidocnummer 1993.0185. 

482 
lus civile en ius poenale 
dr H.I. Sagel-Grande 

Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep buitenlands en 
internationaal privaatrecht. 
Doet. Dit onderzoeksterrein omvat 
een veelheid van aspecten, die in 
verloop van tijd afhankelijk van 
actuele ontwikkelingen in het 
binnen- en buitenland zullen 
warden geconcentreerd. Een begin 
zal warden gemaakt met een 
onderzoek naar het principe van 
schadevergoeding in het privaat-
recht en zijn betekenis voor het 
strafrecht alsmede naar de 
dogmatische rechtsbeginselen die 
met de toepassing van de 
schadevergoeding op verschillende 
rechtsgebieden samenhangen. Het 
eerste aandachtsgebied in deze zal 
de dading zijn. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Swidocnummer. 1994.0230. 
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483 
De inhoudelijke afstemming 
van jeugdbescherming en 
jeugdhulpverlening 
drs. A.M. Schuijtvlot 

Promotor prof. mr. dr. J. de 
Savornin Lohman. 
Ondetzoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Pedagogische en Onderwijskundige 
Wetenschappen SCO, Kohnstamm 
lnstituut voor Onderzoek van 
Opvoeding en Onderwijs. 
Doet Het onderzoek richt zich op 
de vraag wat het specifieke is van 
interventies uitgaande van de 
gezinsvoogden. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.0892. 

484 
De opvang van slachtoffers 
van verkrachting 
dr A. van Stolk en dr B. Ensink 

Ondetzoeksinstituut Nederlands 
lnstituut voor Sociaal Sexuologisch 
Onderzoek - NISSO. 
Doet In het project ligt het accent 
op een analyse van de steun- en 
hulpverleningservaringen die 
verkrachte vrouwen opdoen bij 
zowel professionelen als naasten. 
De steun - of het gebrek daaraan - 
die de slachtoffers van verkrachtin-
gen wordt geboden zal onderzocht 
warden op drie terreinen: politie en 
justitie, de. medische en psychoso-
ciale hulpverlening en het 
persoonlijke netwerk. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1994.0005. 
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485 	 Zuidafrikaanse situatie. 

De Wet op de jeugd- 	 Publikatievorm: Dissertatie. 

hulpverlenIng en hear effecten Einddatunt 1996. 

op de verhouding overheId- 	Swidocnummer 1995.0025. 

particulier (Mt'eget op het 
terrein van de jeugd- 
hulpverlening en de (justMele) 
jeugdbeschermIng 
da. A.A.W. van Unen 

Promotorem prof. mr. J.E. Doek en 
prof. mr. H.J. de Ru. 
Onderneksinsteffing Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. Vakgroep 
privaatrecht 
Doet Het ondeizoek richt zich op 
de vraag welke verschuivingen de 
wet op de jeugdhulpveriening 
teweeg heeft gebracht cq. zal 
brengen in de verhouding 
overheid-particulier inibatief op het 
terrein van de jeugdhulpvedening 
en de jeugdbescherming. De 
hypothese vow-  het ondeizoek is • 
dat zich belangrijke verschuivingen 
hebben voorgedaan en dat de 
greep op en de controle van de 
jeugdhulpveriening van de zijde van 
de overheid door de wet wordt 
versterkt 
Opzet Interviews, literatuuronder-

zoek. 
Einddatum: 1996. 
Publikatievorur Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1293 

486 
De doodstraf In Zuld-Afrika 
venal 1625 tot 1994; eon 
crImInologIsche studio met 
verwgzIng naar tendensen In 
andere landen 

Vetmaak 
Promoter. prof. MC P.J.P. Tak. 

Ondeaoeksinstituut Katholieke 
universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrecht 
Doet. Het doel van de studie is am 

een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar de thematiek random 
de doodstraf, met accent op de 
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Register onderzoeken en 	 151 

trefwoorden 

Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete 
titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze 
titels zijn cursief weergegeven. De nummers achter de titels en titelwoor-
den 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 	 97, 289 

Aangifte 	 396 
Aanhouden en uitreiken 	 56, 433 
Aansprakefijkheid 	 195, 213, 215, 243, 293 
Aansprakelijkheid van de medepleger van 

strafbare feiten 	 309 
Aanwenden, intrekken en afstand doen van 

rechtsmiddelen van strafzaken 	 290 
Aard en omvang van de georganiseerde 

criminaliteit in Nederland 	 319 
Aard en omvang van de geregistreerde 

telefonische meldingen bij de politie 
Rotterdam-Rijnmond 	 329 

Abolitionisme 	 234 
Accountancy 	 48 
Achtergronden racistische agressie onder 

jongeren 	 272 
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau 	 176 
Achtergronden van racistisch geweld 	 34 
Actuele strafrechtelijke ontwikkelingen 	 165 
Administratief recht 	 462 
Administratieve boete 	 286 
Adolescenten 	 475 
Adopt (Adoptie Detailhandel Overvallen 

Preventietechnieken) 	 418 
Adoptieproject 	 39 
Advocaten 	 217, 394 
Advocatuur 	 20, 43 
Afdoening van strathare feiten 	 302 
Afdoening van strafzaken in Nederland sinds 

1813; ontwikkelingen in wetgeving, beleid en 
praktijk 	 137 

Afiuisteren 	 24, 406 
Agressie 	 183, 247, 303, 388 
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Agressie en geweld; onderdeel van het dagelijks 
werk7 	 366 

Aids In prisons 	 265 
Akkoord van Schengen 	 144 

Algemeenheden in het wegenveriteersrecht 	 287 
Algemene leerstukken materieel strafrecht 	 163 
Algemene nonnen en zorgplichten In het 

milieustrafrecht 	 218 
Aemene Wet Bestuursrecht 	 116 

Allah, Satan en het recht; communIcatie met 
Turkse verdachten 	 266 

Alleenstaande mindedarige asielzoekers 	 II 

Allochtone delinquenten 	 187, 203 

Allochtone jeugddelinquenten 	 71, 444 

Allochtone jongeren 	 361 

Allochtonen 	 274 

Allochtonencriminaliteit 	 46 

Almere 	 364 

Altematieve jeugdstraf 	 9, 49, 88, 97, 789, 348 

Altematieve sancties 	 401 
Altematieve straf 	 150, 168 

Altematieve sttaffen 	 297 

Alternatieve sttaftenuitvoerlegging 	 28, 51 

Ambtelijim corruptie 	 207 

Ambtenaren 	 183, 275 

Ambtsdelict 	 4 

Ambulante en klinische rapportages; een 
pilotstudy in het arrondissement Breda 	 305 

Ambulante en Idinische studie; een studie over 
de relatie tussen perverse object relatie- 
patronen en de mate van coverte en overte 
agressie en/of geweldpieging 	 303 

Amerikaanse gangs 	 421 

Amsterdam 	 125, 174, 175, 179, 180, 276, 354, 440 
Angst voor criminaliteit 	 358, 362, 374, 375, 451 

Anonieme getuigen 	 268 

Anti-misbrulicrecht in het internationaal 
belastingrecht met hetrekking tot buitentandse 
basisvennootschappen 	 468 

Antl-witwasmaatregelen; van melding tot en met 
ontneming 	 245 

Antihomoseksueel 	 456 

Antilliaanse jongeren 	 444 

Arbeld els straf 	 270 
Arbeidsomstandigheden 	 366 

Aruba 	 279, 474 

Arubaanse jongeren 	 444 

Asielprocedure 	 55 
Asielzoekers 	 77, 73, 55, 703, 334, 343 

Aspecten van voorwaardelijke straffen 	 188 
Audiovisuele media 	 31 

Autodiefstal 	 64, 363 
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Autokraak vemiinderd of verplaatst? De effecten 
van een Rotterdams project tegen diefstal uit 
auto 	 16 

Automatisering 	 111, 376, 379, 399, 418, 426 
Bankwezen 	 407 
Bednjfscriminaliteit 	 208, 423 
Bednjfsleven 	 59, 140 

• Bednjven 	 35 

Beginselen van strafvorderlijke wetgeving 	 147 
Behandeling 	 94 
Behandelinrichting 	 10, 33 
Beheersing van geweld in de interactie 

politie-publiek 	 247 
Beijum 	 383 
Belastingfraude 	 1, 249, 468 
Belediging 	 158 
Beleggingsfraude 	 69, 300 
Beleid 	 193, 332 
Beleidsinformatie 	 354 
Beleidsintensivering Vericeershandhaving 	 95 
Belevingen van taakstraffen door jongeren 	 100 
Belgie 	 213, 215, 246, 258 
Beroepsfunctionarissen als slachtoffers van 

geweld en agressie 	 183 
Berovingen 	 408 
Bescherming van getuigen in het strafproces 	 268 
Beslaglegging op loon of uitkering; evaluatie van 

de beslagvrije voet 	 57 
Beslagvrije voet 	 57 
Beslissing omtrent vervolging 	 267 
Beslissings- en motiveringsvoorschriften 	 162 
Besluitvorming 	 111, 113, 415 
Besluitvorming in het opsporingsonderzoek van 

georganiseerde criminaliteit 	 326 
Bestnjding 	 279 
Bestuurdersaansprakelijkheid 	 439 
Bestuurlijke boeten in het fiscale recht 	 286 
Bestuursorganen 	 260 
Bestuursprocesrecht 	 117, 459 
Bestuursrecht 	 116, 236, 306 
Bestuursstrafrecht 	 238 
Bestuursstrafrecht 	 240, 244 
Betekenis van gerechtelijke mededelingen in het 

strafproces; een verkenning van de 
betekeningsregelingen in Nederland, Duitsland 
en Frankrijk en Belgid 	 74 

Betekenisregelingen 	 74 
Beter verdeeld 	 339 
Betrouwbaarheid 	 322 

Betrouwbaarheid van de sorteerproef 	 80 
Beveiliging 	 3, 363 
BeveiligingsbewusUijn 	 378 
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Bevolkingsenqubte 	 18, 431 

Be* 	 301, 405, 411, 464 

Bewijs in het bestuursstrafrecht 	 240 
Bewijsverdrag in strafzaken 	 466 
Bifimermeer 	 358 

Bijzondere opsporIngsmethoden; de normering 
van bijzondere opsporingsmethoden in 
buiteniandse rechtsstelsels 	 82 

Bindingen 	 172 

innentredende gerechtsdeurwaarders; het 
machtigingsvereiste in de praktijk 	 5 

lokkeringstechnieken tegen geweid via de 
audiovisuele media 	 31 

OPZ 	 77,40 

ouw- en vastgoedsector 	 423 

ouwwemld 	 76 

redo 	 305 

ruikbaarheid van statistiek 	 404 

udgetverdeeisysteem Nederiandse politie 	 341 
uitenlandse rechtspersoon 	 468 

uitenlandse touristen 	 175, 779 

uitenlandse vennootschap 	 58 
ureaus voor (inane/eel onderzoek 	 407 

urger* procesrecht 	 459 

urgerlijkheid van ovenrallers 	 473 
uurt 	 429, 430 

uurtbeheer 	 383 
uunbernIddeling; experiment Rotterdam en 
ZwoIle 	 108 

090 	 390 

Camera's 	 3 

Cassette 	 308 
Celcapaciteit 	 18 

Ceremonieel gedrag In de rechtszaal 	 479 
Coffeeshops 	 21 

Collusie 	 208 
Commentaar op de Wet Computercriminaliteit 	 312 
Communicatieplan 	 18 

Community service In Western -Europe 	 296 
Computercriminaliteit 	 . 312 

Confiscatie 	 279 
Conflict en coOperatle in de rechtszaal 	 126 
Con ffictbeheersing 	 274 

Consensualiteit in het straf(proces)recht 	 467 
Contrasten in regelnaieving door ondememingen 	 140 
Controle op ondememingsgedrag en het 

ontstaan van collusie-fenomenen daarbij 	 208 
Controle op zwartrijden 	 180 
Controleurs 	 178, 183 

Corpus furls Civiffs 	 115 

Corrupde 	 207, 250 

Criminalisering 	 728 
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Criminaliteit 	 126 
Criminaliteit en de bouw- en vastgoedsector 

(vooronderzoek) 	 423 
Criminaliteit en de bouw- en vastgoedsector 	 76 
Criminaliteit en de detailhandel; gevolgen voor 

ondernemer en personeel 	 373 
Criminaliteit en de detailhandel; resultaten van 

een enquete onder detaillisten, 1995 	 59 
Criminaliteit in en rend openbaar-vervoer 

situaties in internationaal perspectief 	 181 
Criminaliteit in levensstijlen van jongeren in 

relatie met hun maatschappelijke positie 	 167 
Criminaliteitsbeeld georganiseerde misdaad 	 37 
Criminaliteitsontwikkeling 	 450, 453 
Criminaliteitspreventie 	 361, 383 
Criminaliteitsverplaatsing 	 16 
Crimineel vermogen 	 407 
Criminele carribre 	 41, 52 
Criminele harddruggebruikers in Den Haag 	 424 
Criminele inlichtingendienst 	 141 
Criminele organisaties 	 109, 400, 469 
Criminografie 	 408 
Criminologie 	 481, 486 
Cnininologische theorie 	 331e, 323 
Criteria voor het gebruik van 

opsporingsmethoden 	 406 
Dyptografie 	 299 
Cultural defense en strafrechtspleging 	 203 
Cultuur 	 203, 479 
Dactyloscopie 	 60 
Daderanalyse 	 143 
Daderkenmerk 	 320, 328, 473 
Daderprofilering bij berovingen 	 408 
Daderprofilering bij woninginbraken 	 399 
Daders antihomosexueel geweld in contact met 

de hulpverlening 	 456 
Dading en strafrecht 	 409 
Dagvaarding 56, 151 
Dark number 	 251 
Data-beschermingswetgeving 	 316 
Deconcentratie van D8J; wijzigingen in de 

organisatie van het Nederlandse 
gevangeniswezen 	 29 

Decriminalisering van actieve euthanasie; een 
exempladsch onderzoek naar de betekenis 
van decriminalisering voor abolitionisme en 
strafrechtstheorie 	 234 

Delictomstandigheden 	 302 
Delictscenario's 	 94 
Delinquency in the Netherlands; a test of the 

interethnic generalizability of social control 
theory 	 394 
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Delinquent gedrag 	 169, 394, 474, 475 
Delinquent gedmg onder alleenstaande 

minderjarige aslelzoekers: eon probleem7 een 
verkennend onderzoek 	 11 

Delinquenten 	 64, 143, 320 
Delinquentie en gezondheldsdsico's 	 403 
Democratische Inbedding van de regionale 

politle 	 471 
Den Haag 	180, 184, 422, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 449 
Denemarken 	 132 

Deskundige in het strafrecht 	 304 
Deskundlgenbestand Opvang werlummers 1997 	 360 
Detailhandel 	 59, 370, 373, 418 
Deurwaarders 	 5 
Dlagnostiek tussen jeugdstrafredlt en 

huipverlening 	 63 
Die fstal 	 379 

Diefstal In het stelael van vemmgensdelleten 	 226 
Dienstvedening 	 150 
Dienslverlening 	 296 
Dierenhandel 	 83 
Difterentiatie in de afdoening van strafbare feiten 	 302 
Differentiatie in strafoplegging en strafuftvoering 	 297 
Differenale assobiatietheorie 	 323 
Doding In gezinsvelband: parricide 	 277 
Domeinmonopolie advocatuur 	 43 
Dood door schuld 	 195 
Doodstraf in Zuld-AfrIka vanaf 1625 tot 1994; 

een criminologische studie met verwijzing 
near tendensen in andere landen 	 486 

Doorberekening Handhavingskosten 	 102 
Doodlchting 0.M.-richtlijnen 	 104 
Doorlooptijden 	 343 

• Dossier TCR; den jeer schone schljn 	 14 
Douane 	 255 

Driehoeksoverteg 	 344 

Drugbeleid 	 170, 123, 385, 386 
Drugdelict 	 235 

Druggebrurk 	 88 123 
Drughandel 	 21, 62, 85 

Drugs bInnen de grenzen; harddrugs en 
criminaliteit In Nederland: schattingen en 
omvang 	 384 

Drugs en criminaliteit 	 237, 384, 424 

Drugs en vedoedming; resultaten van de voor- 
en pilotstudie van het project Stop de 
vedoedering 	 387 

Drugsgerelateerde cdminaliteit in Europese 
steden 	 127 

Drugsmokkel 	 264, 271, 324 
Drugsoverlast 	 382 385, 386, 389, 390, 391, 392, 445, 447 

Drugverslaalden 	 448 
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Drugverslaafde gedetineerden 	 280 
Duitsland 66, 101, 129, 133, 213, 215, 240, 246, 252, 256, 258, 268, 316, 468 
Dutch criminal law and procedure 225 
Dutch treat, formal control and illicit drug use in 

the Netherlands 	 123 
Dwangmiddel van de inbeslagneming 	 230 
Dwangmiddelen 	 152, 233, 393 
Dwangmiddelen 	 160 
Dwangopname onder de Krankzinnigenwet 	 17 
Dwangopvoeding van criminele kinderen in 

Nederland, 1905-1955 	 460 
Dynamiek van de straftoemeting 	 413 
Economie 	 62 
Economisch mededingingsrecht 	 214 
Economisch recht 	 259 
Economische criminaliteit 	 69 
Eerste hulp 	 124 
Effect van controle en toezicht op het voorkomen 

van lichtere vormen van criminaliteit 	 178 
Effect van de korte vrijheidsstraf 	 157 
Effecten van ambtelijke corruptie 	 207 
Effecten van de nieuwe verhaalsparagraat 

onderzoek naar de volume- en financiele 
effecten van de nieuwe terugvorderings- en 
verhaalswetgeving van 1 augustus 1992 	 437 

Effecten van procedurele en distributief 
onrechtvaardige behandeling 	 317 

Effecten van slachtofferschap van misdrijven 	 318 
Effectiviteit 	 331b, 346, 412, 446, 481 
Effectuering en handhaving van het corn- 

munautaire levensmiddelenrecht in Nederland 
en Duitsland 	 256 

Effectuering en handhaving van het Europees 
economisch recht in en door de nationale 
rechtsordes, in het bijzonder de Nederlandse 	 259 

Efficiente strafrechtspleging 	 161 
EG-EU-fraude 	 252 
EG-fraude 	 92, 252 
EG-regelgeving 	 194 
Elektronisch toezicht 	 50 
Elektrotechnische branche 	 371 
Encryptie van gegevens; justitiele en particuliere 

belangen 	 299 
Endemisch geweld 	 155 
Engeland 	 216, 246 
Ethiek 	 217 
Etiologie van probleemgedrag 	 414 
Etniciteit 	 187, 394 
Etnische minderheden en criminaliteit; een 

probleemanalyse 	 46 
EU-fraude 	 7, 252 
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European critical crIminologles; a future for 
social justice 	 232 

European Integration and the legal enforcement 
of social-economic policy; a case study of the 
enforcement of customs laws 	 255 

Europese gemeenschap 	 252 255, 257 
Europese regelgeving 	 87, 258 
Euthanasie 	 118, 234 
Evaluatie 'Na Kaminda pa Unitue 	 444 
Eva/untie 	 138 
Evaluatie Aigemene Wet Bestuursrecht 	 116 
Evaluatie Beslissing Ondersteunend Systeem 

(BOS) 	 111 
Evaluatie Bestuursprocesrecht 	 117 
Evaluatie Bektronisch Toezicht 	 50 
Evaluatie Hanle Kem-projecten 	 41 
Evaluatie herziene Vreemdelingenwet 	 442 
Eva!untie inburgeringsbeleid 	 443 
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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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