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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 niet uitsluitend) betreft het 
onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit 
afbakeningsprobleem is - evenals voorgaande jaren - gekozen voor 
een formele indeling. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de 
programma's van 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 Documentatiecentrum 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 Betrekkingen). 

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, 1996. Het derde deel biedt een 
overzicht van justitieel onderzoek zoals dat door verschillende 
onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd. Daarbij treft men onder 
andere aan onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de 
Gemeentepolitie Den Haag, het Trimbos-Instituut, het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en verschil-
lende particuliere onderzoeksbureaus. 
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De 497 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 
afgedrukt, de complete titels van de onderzoeken bevat. Daarnaast 
zijn in dezelfde index kenmerkende woorden en begrippen uit 
deze titels cursief weergegeven. De nummers achter de titels en 
titelwoorden verwijzen naar de betreffende nummers van de 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 
lmmigratie en criminaliteit in 
acht West-Europese landen 
drs. N. Baas 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

2 
Blokkeringstechnieken tegen 
geweld via audiovisuele media 
drs. N. Baas 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC K48, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 31 

3 
Witwassen op de Nederlandse 
AntiIlen en Aruba 
drs. A.H. Baars-Schuyt 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, Literatuurverkenning nr. 6, 
1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

4 
Vreemdelingentoezicht sinds 
de inwerkingtreding van de 
Wet op de identificatieplicht; 
een verkennend onderzoek 
naar staande houden op 
grond van het gewijzigde 
artikel 19 lid 1 Vreemdelin-
genwet 
mr. E.M. 777. Beenakkers  

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC-notitie, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 32 

5 
ERA-Norgerhaven; eerste 
resultaten van een 
reiintegratieproject voor extra 
zorgbehoevende gedetineer-
den 
drs. L.W. Blees, R. Aidala en drs. 
B.S.J Wartna 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC K50, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 51 

6 
[en veld in beeld; een 
beschrijving van het werk in 
de justitiele behandel-
inrichtingen 
drs. L Boendermaker en drs. C. 
Verwers 

Deventer, Gouda Quint, O&B 159, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 33 

7 
Voetbalvandalen/ 
voetbalcriminelen 
dr M.W. Bol en C.J. van Netburg 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1997 
Niet eerder in JV dpgenomen 
geweest. 

8 
Racistisch geweld in 
Nederland; aard en omvang, 
strafrechtelijke afdoening, 
dadertypen 
dr. MW Bol en drs. E.G. Wiersma 

7 
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Deventer, Gouda Quint, O&B 160, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 34 

9 
De nieuwe beheersrol van het 
OM 
dr. H.G. van de Bunt 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest 

10 
Geweldregistratie bij 
ziekenhuizen in Nijmegen 
mr drs. C Cozijn 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest 

11 
Met Nederland vergeleken ; 
een intemationale vergelijking 
van penitentiaire capaciteit, 
strafoplegging en pogingen 
om de omvang van de 
gevangenisbevolking terug te 
dringen 
drs. M. Grapendaal 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1996 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest. 

12 
Over criminaliteit en 
kattekwaad bij 7- t/m 11 
jarigen 
drs. M. Grapendaal dig. P.IV. van 
der Veer en A.A.M. Essers 

Den Haag, WODC, Ministerie van 
Justitie, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

13 
Misdaadanalisten en 
misdaadanalyse; de situatie 
anno 1996 
dig. R.B.P Hesseling 

Den Haag, Ministerie van Justitie. 
WODC, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

14 
Verkeelde keuze en onver-
wachte ontwikkelingen; een 
toelichting op en verklaring 
van de voortijdige beeindiging 
van het onderzoek 'Buurt-
beheer• 
drs. R.B.P. Hesseling en dr. PH. 
van der Lean 

Den Haag, WODC, Ministerie van 

Justitie, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

15 
Schooladoptie in Rotterdam-
Rijnmond; interimverslag van 
een evaluatieonderzoek 
dig. M.P. Kerte' 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1997 
Zie1V7, 1996, nr. 39 

16 
Wet Bopz onvrijwillige 
opname procedures 
dig. M.P Keizer, R.F. Kouwenberg, 
dig. Ed Leuw en lic. N.M. Mertens 

Rijswijk, VWS, nr. 3, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 40 

17 
De balie verbreed 
drs AA.M. de Kemp, dr A. lajn, 
drs. MG. Lijesen en mr drs. C. 
Cozijn 

Den Haag, Instituut voor Ondermek 
van Overheidsuitgaven (100). nr. 82, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 43 

18 
De spijker op zijn kop; verslag 
van een verkennend 
onderzoek naar de achter-
gronden van de gebeurtenis-
sen in het Amhemse 



wooc 	 9 

Spijkerkwartier in 1995 
drs. W.M. Kleiman, dr. MM. 
Kommer, m.m.v. R. Aidala 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

19 
Criminaliteit en etnische 
minderheden 
drs. Ed. Leuw 

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC K51, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 46 

20 
Accountantscontrole; fraude 
en meldplicht 
drs. V Sabee en WA. BO  

Den Haag, Ministerie van Justitie, 
WODC, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 48 

21 
De jeugdwerkinrichting 
binnenste buiten gekeerd; 
onderzoek naar de resultaten 
van de Jeugdwerkinrichting en 
het project Binnenste Buiten 
drs. E.C. Spaans 

Deventer, Gouda Quint, O&B 161, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 49 

Lopend onderzoek 

22 
Geweldscriminaliteit 
jeugdigen 
drs. L.W. Blees, drs. G.J. Terlouw, 
dr M.W. Bol en M. Brouwers 

Probleemstelling en onderzoek-
vragen: Het onderzoek bestaat uit 
drie delen. Het eerste deel geeft 
een beeld van de aard en omvang 
van geweldscriminaliteit onder 
jongeren en de ontwikkelingen 
daarin. In het tweede deel zal 
worden ingegaan op de achtergron-
den van geweldscriminaliteit, in het 
kader waarvan tevens wordt 

gezocht naar mogelijke verklaringen 
voor de recente toename. Het 
laatste deel richt zich op de 
afdoening van geweldscriminaliteit 
door politie en justitie. Hoe worden 
geweldsdelicten van jeugdigen 
afgedaan? Hebben zich in de 
afgelopen tien jaar ontwikkelingen 
in de afdoening voorgedaan? 
Onderzoekmethoden: De beschrij-
ving van aard en omvang wordt 
gebaseerd op diverse bronnen (o.a. 
CBS-gegevens, self-report cijfers, 
slachtoffer-enquetes, letsel-
registraties) en heeft betrekking op 
de periode 1985 tot en met 1996. 
Een antwoord op de vraag naar de 
achtergronden van gewelds-
criminaliteit zal worden gezocht 
door middel van literatuurstudie. Ter 
aanvulling zullen ongeveer dertig 
strafdossiers worden geanalyseerd. 
Hierbij zal de nadruk liggen op de 
toedracht van het delict en op 
kenmerken en motieven van de 
dader(s). Bovendien zullen 
ongeveer vijftien jeugdigen die 
wegens een geweldsdelict 
vastzitten, worden geInterviewd. Op 
basis van de uitkomsten van de 
literatuurstudie, de dossieranalyse 
en de interviews zal naar 
(mogelijke) verklaringen worden 
gezocht voor de recente toename 
van geweldscriminaliteit onder 
jongeren in Nederland. In dat kader 
zullen interviews warden afgeno-
men bij een beperkt aantal 
personen die al jarenlang omgaan 
met (potentieel) criminele 
jeugdigen. Te denken valt aan 
politiemensen, leraren op 
middelbare scholen, straathoekwer-
kers, barkeepers e.d. De beschrij-
ving van de afdoening van 
geweldsdelicten op het niveau van 
het openbaar ministerie en de 
rechtbank zal gebaseerd zijn op 
cijfers van het CBS en 'Rapsody' 
(geautomatiseerd gegevensbestand 
ten behoeve van het 0.M.). De 
afdoening zal over de jaren 1985 tot 
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en met 1994 warden bekeken zodat 
ook eventuele ontwikkelingen in de 
afdoening kunnen warden 
beschreven. 
Einddatum: Mei/juni 1998. 
Publicatievorm: Rapport. 

23 
Justitiele behandel- 
inrichtingen; populatie, 
behandeling en follow-up 

Aanleiding: Eind 1992 kreeg het 
VVODC 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 Justitiale 
jeugdinrichtingen. 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 or 
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 in kaart brengen van de 
leefsituatie en eventuele problema-
tiek enige tijd na vertrek. Het 
onderzoek is opgesplitst in drie 
deelonderzoeken waarvan ook het 
tweede deel inmiddels is afgerond 
(zie onder nr. 6). 

Deelonderzoek III; follow -up 
drs. L. Boendermaker 

Onderzoeksvragen: Hoe is de 
leefsituatie van jongeren een jaar 
na vertrek uit een justitiele 
behandelinrichting en hoe is die 
leefsituatie te kwalificeren wanneer 
doze vergeleken wordt met 
informatie uit onderzoek naar de 
leefsituatie van jongeren in 
Nederland? Is or een jaar na vertrek 
uit de justitiele behandelinrichting 
sprake van gedrags-, psychische of 
gezondheidsproblemen bij de 
jongeren die de inrichtingen 
verlaten hebben en hoe kan doze 
problematiek gekwalificeerd worden 
in vergelijking met de aanwezige 
problematiek bij jongeren in 
Nederland? Zijn or een jaar na 
vertrek verschillen tussen jongeren 
in hun leefsituatie of problematiek, 
bekeken naar achtergrond-
variabelen, voorgeschiedenis, 
problematiek bij opname, soort 
interventie, duur van het verblijf, 
reden van het vertrek, de 
aanwezigheid van hulpverlening na 
hun vertrek on meegemaakte 
gebeurtenissen in het jaar na hun 
vertrek? 
Opzet Interviews on afname van 
gestandaardiseerde vragenlijsten 
onder jongeren eon jaar na hun 
vertrek uit een van de justitiele 
behandelinrichtingen. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: WODC-rapport on 
diverse artikelen. 

24 
Evaluatie Versneld Regime 
drs. R.]] Eshuis, R. Aidala, L.E. 
Brouwers, mr N. Dijkhoff on drs. 

Pos 
Doel:Sinds januari 1996 is het bij 
wijze van experiment in acht 
arrondissementen mogelijk to 
procederen binnen het 

10 
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zogenaamde 'versneld regime'. Dit 
is een modelprocedure voor civiele 
handelszaken, ontworpen door een 
commissie samengesteld uit eden 
van de balie en de zittende 
magistratuur. Doelstelling van het 
versneld regime is het verkorten 
van doorlooptijden in civiele 
procedures. Het WODC is verzocht 
dit experiment te evalueren. Het 
onderzoek moet duidelijk maken in 
hoeverre (elementen uit) de 
experimentele procedure bijdragen 
aan het verbeteren van doorloop-
tijden. Ook zal aandacht worden 
geschonken aan initiatieven die 
door rechtbanken elders in het land 
zijn ontwikkeld om doorlooptijden in 
handelszaken te verbeteren. 
Opzet Doorlooptijden in civiele 
procedures worden opgevat als een 
resultante van interorganisationele 
processen, met de rechtbanken en 
de advocatuur als centrale actoren. 
Kwantitatieve gegevens (resultaten) 
zullen in beeld worden gebracht op 
basis van de registraties van 
rechtbanken, waarbij zowel 
bestaande als speciaal voor dit 
onderzoek opgebouwde data-
bestanden worden gebruikt. 
Kwalitatieve gegevens worden 
verzameld via analyse van literatuur 
en documenten, alsmede interviews 
en enquetes onder de betrokken 
professionals. 
Einddatum: Een tussenrapportage is 
verschenen in april 1997. Het 
eindrapport zal begin 1998 
verschijnen. 
Publicatievorm: WODC-rapport. 

11 

25 
Milieucriminaliteit; risico's van 
alternatieve beleids-
instrumenten 
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 plaats 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 van oneigenlijke beinvloeding 
door private partijen en wordt 
gesteld dat naleving van afspraken 
nauwelijks valt af te dwingen. Doel 
van het onderzoek is, aan de hand 
van praktijkvoorbeelden, na te gaan 
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 casussen worden 
geanalyseerd, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op beInvloedings- en 
onderhandelingsprocessen. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Workshops. 

26 
Evaluatie van vier JIB-
experimenten (Justitie in de 
Buurt) 
drs. M. Grapendaal 

Doet Geven de JIB-experimenten 
aanleiding om Justitie structureel in 
wijken te vestigen? Draagt JIB bij 
aan een veiliger leefklimaat in de 
wijken en zo ja op welke wijze? 
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Bewerkstelligt JIB eon positiever 
imago van Justine? 
Opzet Registratie van activiteiten, 
klantonderzoek, buurtonderzoek, 
planevaluatie. 
Einddatum: Februari 1999. 
Publicatievorm: Rapport, artikeffen). 

27 
Intemationaal onderzoek near 
self-report jeugddelinguentie 
dr. J. Junger-Tas en drs. G.J. 
Terlouw 

Samenwerkingsverband: Deze, door 
het WODC gelnitieerde, studio 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met universiteiten en onderzoeks-
centra in een aantal Europese 
landen, Canada en Amerika. 
Doe!: Met het verkrijgen van 
yergelijkbare self-report gegevens 
inzake het voorkomen van 
jeugddelinquentie in de diverse 
deelnemende landen wordt 
generaliserend gesproken beoogd: 
de beperkingen in de bestaande 
officiele criminaliteitsciffers te 
reduceren door het ontwikkelen van 
eon betrouwbaar self-report 
meetinstrument, waarmee 
aanvullende en internationaal 
gezien vergelijkbare informatie 
ingewonnen kan worden; de 
wetenschappelijke kennis over de 
reele omvang, het ontstaan en de 
ontwikkehng van criminaliteit to 
vergroten, hetgeen eon 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 doze nieuwe (bron 
van) gegevens inzake criminaliteit, 
die een belangrijke factor kan 
warden bij het plannen, opzetten en 
evalueren van maatregelen ter 
preventie van criminaliteit op zowel 
lokaal, nationaal als internationaal 
niveau. 
Opzet In 1990 vond in diverse 
landen eon pilot-enquete plaats, 

bedoeld on zicht te krijgen op 
eventuele problemen omtrent het 
meetinstrument, eon vragenlijst, te 
testen. Dit instrument is ontwikkeld 
door het WODC; suggesties van 
deelnemende instituten zijn hierin 
verwerkt. De vragenhjst is in diverse 
talon beschikbaar. In principe wordt 
het meetinstrument onveranderd 
door de deelnemende instituten 
overgenomen; het is evenwel zo 
opgezet dat het als eon basis-
instrument kan fungeren, waaraan 
deelnemers niet enige restricties 
eigen items kunnen toevoegen. Het 
hoofdonderzoek word in 1992 en 
1993 uitgevoerd onder (per 
deelnemend land) 800 5 1000 
respondenten van 14-21 jaar. 
Einddatum eerste fase hooted-
onderzoek: Juni 1994. 
Publicatievorm: Internationale 
publicatie in boekvorm, bevattende 
eon beschbjving 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 faze hoofer-
onderzoek: Begin 1998. 
Verwachte publicatievorm: 
Internationale publicatie in 
boekvorm, met resultaten van 
directe vergelijkingen tussen 
verschillende landen. Deze 
diepgaande analyses worden 
uitgevoerd op eon gegevens-
verzameling waarin de informatie 
van alle deelnemende landen zijn 
gecombineerd. Zij zullen zijn 
toegesneden op diverse terreinen, 
zoals macro-variabelen, minderhe-
den, druggebrulk en delictgedrag. 
Internationale artikelen. 

29 
Criminatheitsbeeld Georgani-
seerde Misdeed 
dr ER. Kleemans, drs. EA.I.M. van 



WODC 	 13 

den Berg, M Brouwers, drs. R.F. 
Kouwenberg en G. Paul/des 

Supervisie: Prof. dr. H.G. van de 
Bunt. 
Achtergrond: Ten behoeve van de 
parlementaire enquetecommissie 
opsporingsmethoden heeft de 
onderzoeksgroep Fijnaut onderzoek 
verricht naar de aard, ernst en 
omvang van de georganiseerde 
misdaad in Nederland. In haar 
eindrapport heeft de parlementaire 
enquetecommissie aanbevolen om 
in de toekomst op vergelijkbare 
wijze periodiek te rapporteren over 
de aard van en trends binnen de 
georganiseerde misdaad in 
Nederland. Het kabinet heeft 
besloten om deze aanbeveling over 
te nemen. Hiertoe heeft de minister 
van Justitie het WODC opdracht 
gegeven voor het uitvoeren van het 
onderzoek Criminaliteitsbeeld 
Georganiseerde Misdaad. 
Doelstelling Het doel van het 
onderzoek is om tweejaarlijks te 
rapporteren over wat er bekend is 
over de georganiseerde misdaad en 
over te signaleren trends met 
betrekking tot de georganiseerde 
misdaad in Nederland. 
Opzet De belangrijkste bron van 
onderzoek zal worden gevormd 
door de dossiers van afgesloten 
gerechtelijke vooronderzoeken. Het 
beeld dat op basis hiervan ontstaat 
zal verder worden aangevuld en 
worden geactualiseerd door middel 
van andere bronnen zoals 
fenomeenonderzoeken, verken-
nende opsporingsonderzoeken, 
regionale en landelijke misdaad-
analyses, interviews met sleutelper-
sonen en informatie uit 'open 
bronnen'. 
Einddatum: Eerste rapportage over 
aard van en trends binnen de 
georganiseerde misdaad in 
Nederland: najaar 1998. 

29 
Evaluatie preventieprojecten 
drs. W.M. Kleiman en drs. N. 
Kuyvenhoven 

Aanleiding In Deventer, Arnhem en 
Lelystad zijn preventieprojecten 
ontwikkeld die een integrale aanpak 
van jeugdcriminaliteit beogen. 
Hiertoe zijn lokale netwerken 
samengesteld, bestaande uit 
instellingen die door hun contacten 
met jongeren een rol kunnen 
vervullen bij de uitvoering van het 
project. Door middel van het treffen 
van concrete maatregelen op 
diverse leefgebieden van jongeren 
(onderwijs, horeca, voetbal, wijk- en 
jongerenwerk) tracht men 
criminaliteit bij zowel licht criminele 
jongeren als de harde-kern te 
voorkomen en terug te dringen. 
Probleemstelling Via een 
procesevaluatie wordt nagegaan in 
hoeverre de uitvoering van de 
oorspronkelijke plannen (c.q. 
preventiemaatregelen) is gereali-
seerd en op welke wijze. 
Opzet Interviews met project-
coordinatoren en netwerk-
instellingen, bestudering schriftelijk 
materiaal. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

30 
Evaluatie Harde Kern-
projecten 
drs. W.M. Kleiman en drs. G.J. 
Terlouw 

Aanleiding 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 
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harde kern is gericht op het 
verbeteren van het maatschappelijk 
functioneren van de jongeren, 
onder andere door middel van het 
vinden en behouden van opleiding 
en/of work en op het voorkomen of 
verminderen van polihe/ 
justitiecontacten. Het onderzoek 
dient inzicht te 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? 
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. Recidive wordt 
nagegaan aan de hand van 
politieregistraties. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Rapport. artikelen. 

31 
Evaluatie Wet Rechtsbijstand 
dr A. Klijn, G. Parke/es en drs. 
J. van Sr Schaaf 

Dock Naar aanleiding van het in 
1995 verschenen rapport Met tee/it 
bestand, dat een eerste globale 
evaluatie van de gevolgen van de 
Wet op de rechtsbijstand (WRB) 
wat betreft de toegang tot de 
gefinancierde rechtsbijstand 
bevatte, is in opdracht van de 
Raden voor rechtsbijstand een 
vervolgonderzoek gestart. De 
hoofdvraag is drieledig: (1) het 
bepalen van de omvang van de 
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reductie in rechtsbijstand en de 
mate waarin verschillende factoren 
daaraan bijdragen; (2) nagaan in 
welke mate er sprake is van 
onvoorziene gevolgen en (3) indien 
dat laatste het geval is, aangeven 
van eventuate aanknopingspunten 
voor bijstelling van het beleid. 
Opzet De voor doze studio 
benodigde gegevens zijn afkomstig 
uit verschillende bronnen. Het 
betreft: statistische analyses van de 
landelijke registratie; vergehjkende 
analyses van bevotkingsonderzoe-
ken (verricht door het CBS en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau); 
dossieronderzoek van aanvragen tot 
toevoeging bij twee Raden voor 
rechtsbijstand; telefonische enguete 
onder aanvragers van rechtsbij-
stand; mondelinge interviews met 
beroepshalve betrokkenen. 
Einddatum: Eon eerste interimrap-
port verscheen in de herfst 1996. 

Het eindrapport is voorzien in het 
najaar van 1997. 
Pubficatievorm: WODC-rapport; 
artikelen in vakbladen. 

32 
Specialistische deskundigheid 
bij de recherche 
drs. M Kruissink, drs. C. Verwers 
en aff N Dijkhoff 

Achtergrond/aanleiding: Al enkele 
jaren zijn or signalen dat in de 
recherchefunctie onvoldoende 
specialistische deskundigheid 
aanwezig zou zijn. Dit zoo golden 
voor gebieden als jeugd- en 
zedenzaken, woninginbraak, 
vuurwapens, milieu enzovoort. In de 
politiewereld wordt vaak gesteld dat 
die situatie is veroorzaakt door de 
invoering van de 'generale 
taakstelling' en het opheffen van 
specialistische recherche-
afdelingen. Aan de andere kant zijn 
in de politiewereld echter tal van 
voorbeelden to vinden van 
alternatieve wijzen om specialisti-
sche deskundigheid beschikbaar te 
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hebben. Een volledig overzicht van 
de beschikbaarheid van deskundig-
heid in de korpsen, en de wijze 
waarop de korpsen dat geregeld 
hebben, ontbreekt. De bedoeling is 
om met dit onderzoek in die leemte 
te voorzien. Verder vindt het 
onderzoek mede plaats in het kader 
van de evaluatie van de Politiewet 
1993, de wet waarin de huidige 
regionale politie is geregeld. 
Onderzoeksvragen: Het onderzoek 
zal antwoord geven op - onder 
meer - de volgende onderzoeks-
vragen. Hoe is de recherchefunctie 
in de 25 regiokorpsen georgani-
seerd? Hoe is binnen de recherche-
functie van de 25 korpsen de 
beschikbaarheid van specialistische 
deskundigheid ten aanzien van een 
aantal onderscheiden probleem-
velden geregeld? Hoe verhouden 
het personeels- en opleidingen-
beleid van de korpsen, alsmede de 
praktische uitvoering daarvan, zich 
tot de beschikbaarheid van 
specialistische deskundigheid in de 
korpsen? 
Opzet Het onderzoek bestaat voor 
het grootste deel uit een 
inventarisatie van aard en omvang 
van de recherchefunctie in de 25 
politieregio's. 
Einddatum: Het onderzoek is in het 
voorjaar van 1997 gestalt en zal 
aan het eind van hetzelfde jaar 
afgerond warden. 
Publicatie: De resultaten van het 
onderzoek warden in een van de 
rapportenreeksen van het WODC 
gepubliceerd en eventueel in een of 
meer tijdschriftartikelen. 

33 

Ontwikkeling van de 
jeugdcriminaliteit en de 
jeugdbescherming 
dr. PH. van der Laan, A.A.M. 
Essers, drs. E.C. Spaans, J.J.A. 
Essers en drs. CLAM. Huijbregts 

Doet In kaart brengen van de 
ontwikkelingen op het terrein van 
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de jeugdcriminaliteit en de 
strafrechtelijke afdoening daarvan, 
alsook op het terrein van de 
kinderbeschermingsmaatregelen. 
Opzet Bijeenbrengen en analyseren 
van politie- en justitieregistraties 
alsmede periodiek self-report 
onderzoek. Doorlopend project. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: WODC-rapport. 

34 
Instroom tbs 
drs. Ed. Leuw 

Doe!: Analyse van de toegenomen 
oplegging van tbs. In hoeverre 
spelen veranderende selectie-
mechanismen of een veranderd 
aanbod aan 'gestoorde en 
gevaarlijke' delictplegers een rol bij 
de toenemende instroom in tbs. 
Opzet: Interviews; analyse van 
CBS-gegevens en registraties van 
Districts Psychiatrische Diensten. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

35 
Meisjes en criminaliteit 
lic. N.M. Mertens en drs. E.G. 
Wiersma 

Doet Inzicht geven in de 
ontwikkeling van de omvang en de 
aard van criminaliteit gepleegd door 
strafrechtelijk minderjarige meisjes 
en de wijze van afdoening van 
meisjesstrafzaken door de politie, 
het Openbaar Ministerie en de 
rechtbank. Daarnaast wordt naar de 
achtergronden en motieven van 
vrouwelijke minderjarige daders 
gekeken. 
Onderzoeksvragen: Hoe ziet de 
ontwikkeling van de omvang en de 
aard van meisjescriminaliteit er uit 
in de periode 1980 - 1995? Hoe 
worden meisjesstrafzaken afgedaan 
door de politie, het O.M. en de 
Rechtbank? Wat zijn de achtergron-
den en motieven van vrouwelijke 
minderjarige daders? 
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Opzet Descriptief en exploratief 
onderzoek waarin gebruik wordt 
gemaakt van bestaande, elkaar 
aanvullende bronnen met 
kwantitatieve gegevens over 
criminaliteit gepleegd door 
strafrechtelijk minderjarige jongens 
en meisjes. Interviews met 
sleutelfiguren bij verschillende 
instanties die met jeugdcriminaliteit 
te maken hebben. Interviews met 
meisjes die vanwege strafbaar 
gedrag met de politie en/of justitie 
in aanraking zijn gekomen en 
strafdossieronderzoek. 
Einddatum: Januar' 1998. 
Publicatievorm: Rapport, artikel. 

36 
Handboek wetsevaluatie 
mr drs. AM Neten 

Doet. Het doe van de studie is het 
ontwerpen van een model dat bij 
toekomstige wetsevaluaties kan 
dienen als leidraad. De belangrijk-
ste voetangels en klemmen die zich 
in het evaluatieproces kunnen 
voordoen warden besproken en van 
commentaar voorzien. Het bedoelde 
model meet worden opgevat als 
een raster dat over uiteenlopende 
vormen van wetsevaluatie kan 
warden gelegd. 
Opzet Literatuurstudie aangevuld 
met interviews. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Notitie en artikelen. 

37 
Pilots financieel rechercheren 
mr. drs. J.M. Nelen en drs. V 
Sabee 

Doet Ter bevordering van een op 
geld gerichte opsporing en 
vetvolging zijn in het kader van het 
project financieel rechercheren drie 
opsporingsonderzoeken op 
fraudegebied aangemerkt als 
pilotprojecten. Deze pilots zijn Cr op 
gericht de samenwerking met de 
private partners te verbeteren en de 
effectiviteit van de fraudebestrijding 
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te vergroten. Het doel van de 
evaluatie is am na te gaan welke 
leermomenten uit de drie pilots 
kunnen warden gedestilleerd met 
het oog op de ontwikkeling van een 
handhavingsstrategie op de lange 
termijn. 
Opzet Diepte-interviews en 
dossieronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Notitie en artikelen. 

38 
Evaluatie ontnemings-
wetgeving 
mr drs. J.M. Nelen, drs. V Sabee, 
R. Aidala en C.F.M. van der Meij 

Doet. Het doel van het onderzoek is 
in de eerste plaats te achterhalen 
op welke wijze de ontnemings-
wetgeving op arrondissements-
niveau is gaimplementeerd. 
Daarnaast dient te worden 
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 afgerond. Door 
middel van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek wordt 
gainventariseerd op welke wijze de 
ontnemings-wetgeving in de 
praktijk wordt toegepast. 
Einddatum: 1998. 
Publicadevorm: 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; 'Het vermogen te ontnemen; 
wetsevaluatie - fase II', Arnhem, 
Gouda Quint, 0&13156, 1996. 

39 
Evaluatie Elektronisch Toezicht 
drs. EC. Spaans 

Doel/probleemstelling: Op 11 juli 
1995 is in het noorden van het land 
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- het ressort Leeuwarden plus het 
arrondissement Zwolle - een proef 
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 cm 
personen die zonder de mogelijk-
held van elektronisch toezicht tot 
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
zouden zijn veroordeeld. De proef, 
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(le) 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 worden strafdossiers 
geraadpleegd van personen die 
onder elektronisch toezicht hebben 
gestaan en worden 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. 
Einddatum: Najaar 1997. 
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Publicatievorm: Tussentijdse 
rapportage: Aan banden gelegd; 
tussenverslag onderzoek elektronisch 
toezicht, Den Haag, Ministerie van 
Justitie, WODC, K49, 1996; 
eindrapport juli 1997 in concept-
vorm gereed. 

40 
Monitor recidive 
drs. B.S.J. Wartna, M. Brouwers, 
drs. W Beijers 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 Netherlands 
worden de recidive-metingen 
periodiek herhaald. 
Doel: Het creeren van een 
vraagbaak voor gegevens over 
hernieuwde criminaliteit; het 
verschaffen van periodieke 
overzichten. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publicatievorm: Artikelen, notities en 
mogelijk een aparte WODC-reeks. 

41 
Monitor strafrechtspleging 
drs. B.S.J. Wartna, A.A.M. Essers, 
drs. W.M.EH. Beijers, E.J.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 
managementinformatiesystemen. 
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 
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het felt 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 moot in doze 
lacune gaan vocazien. 
Opzet Periodiek wordt van eon 
steekproef van 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. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publicatievorm: Artikelen, notities, 
WODC-rapport. 

42 
Positie van vrouwen in de 
asielprocedure 
dm. .I. van Wetten en inc. N. 
Dijkhoff 

Duel: Vrouwen die asiel zoeken 
blijken regelmatig slachtoffer to zijn 
van seksueel geweld in etnische of 
politieke conflicten en van (de 
gevolgen van) vrouw-
onderdrukkende sociale gewoonten 
in het land van herkomst. Veelal 
hebben zij to vrezen voor vervolging 
omdat zij zich hebben verzet tegen 
deze vrouwonderdrukkende 
gewoonten of omdat zij ondersteu-
nende activiteiten hebben verricht 
die door autoriteiten in het land van 
herkomst als politiek verzet 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 on 
aannemelijk gemaakt dat vrouwen 
daardoor minder kans hebben op 
eon vluchtelingenstatus dan 
mannen. Op basis van gegevens uit 
het databestand dal is aangelegd in 
het kader van eerder door het 
WODC verricht onderzoek, blijkt dat 
vrouwen feitelijk een grotere kans 
hebben op eon 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 eon secundaire analyse van 
beschikbaar gegevensmateriaal. Het 
materiaal bevat onder andere 
gegevens over demografische 
achtergronden on vluchtmotieven 
van asielzoekers en over beslissin-
gen die zijn genomen inzake de 
asielverzoeken. Doel van de 
secundaire analyse is eon beeld to 
schetsen van vrouwelijke 
asielzoekers, na te gaan welke 
specifieke vluchtmotieven zij 
noemen on in hoeverre or 
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 on Naturalisatiedienst 
(IND). Doel van de interviews is het 
vergaren van informatie over de 
wijze van 'horen' en beslissen. 
Tevens zijn de interviews erop 
gericht basisingredienten to 
verkrijgen voor het formuleren van 
hypothesen (verklaringen your 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 eon 
beslissing to nemen (eon 
beschikking met toelichting to 
schrijven). Elke casus kent twee 
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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. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

Afdeling Extern Wetenschappe-
lijke Betrekkingen 

Afgesloten onderzoek 

43 
Knelpunten in de product-
wetgeving 
CPA. Bartels 

Assen, Bureau Bartels BV, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

44 
Knelpunten in marktwerking 
en regelgeving 
CPA. Bartels 

Assen, Bureau Bartels BV, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

45 
Ervaringen met de AWB; 
aspecten van financiele 
beschikkingverlening, een 
eerste evaluatie van de Awb 
M.S. Beerten, J.J.A. Bosch, HE. 
BrOring, M. Herweijer, A.J.G.M. 
van Montfort, F.M. Noordam en 
F.W. Verbaas 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 116 

46 
Ervaringen met de Algemene 
wet bestuursrecht; het 
bestuursprocesrecht 
J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de 
Waard, R.J.G.M. Widdershoven, 
A.J. Bok, W.J.M. Voermans, P 

Albers, PM. Langbroek en A.R. 
Neerhof 

Tilburg, Katholieke Universiteit 
Brabant, Centrum voor procesrecht, 
Schoordijk Instituut & Utrecht, 
Universiteit Utrecht, Instituut voor 
Staats- en Bestuursrecht, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 117 

47 

Quick scan ontwikkeling in 
aantal coffeeshops in 
Nederland 
B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe 
en E. de Bie 

Groningen, Intraval Bureau yoor 
Onderzoek & Advies, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

48 

Georganiseerde misdaad in 
het Nederlandse internatio-
nale wegtransport 

Bovenkerk en A. Lempens 
Utrecht, Universiteit Utrecht, Willem 
Pompe Instituut, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 271 

49 
Evaluatie 0M-leidraad voor de 
verkeershandhaving 1994-1996 
mw A.B. Brand 
Groningen, Verkeerskundig 
Studiecentrum, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 96 

50 
Evaluatie van de operatie 
Beleidsintensivering 1994- 
1995 
mw A.B. Brand 

Groningen, Verkeerskundig 
Studiecentrum, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 95 

51 
Een internationaal onderzoek 
naar het doorberekenen van 
handhavingskosten 
J. Cave, E Frinking, H. Grijnfeld en 
M. van het Loo 
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Delft, RAND European-American 
Center for Policy Analysis, 1996 
Zie 1V7, 1996, nr. 102 

52 
Evaluatie Interdepartementale 
werkgroep voorgenomen 
regelgeving; de ministeriele 
regelingen 
B. Claassen, L. v.d. Geest en C. 
v.d. Wed 

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

53 
Incassoprocedures; opzet voor 
een Nederiandse incasso-
procedure met empirische en 
rechtsvergelijkende aanteke-
ningen 
M Freudenthal 

Utrecht, Universiteit Utrecht, 
Molengraaff Instituut, 1996 
Zie1V7, 1996, nr. 101 

54 
Resultaten van het Project 
Intensivering Fraude-
bestrijding 
H. Geveke, M Maas Geesteranus, 
R. Schouten en M Verberk 

Den Haag, B&A Groep beleids-
ondeimek & -advies By, 1996 
Zie .11/7, 1996, nr. 350 

55 
Het overlegmodel in de 
asielprocedure; een onder-
zoek near de werking van het 
overlegmodel in het aanmeld-
centrum Schiphol en de 
onderzoeks- en opvangcentra 
Oistenvijk en Schalkhaar 
CA. Groenendijk 

Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 103 

56 
De chirurg in de medische 
tuchtrechtspraak 1986-1995; 
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een onderzoek van de 
gepubliceerde en ongepubli-
ceerde medische tuchtrecht-
spraak 
mw. M.E.F. Heineman en J.H. 
Hubben 

Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep Strafrecht, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 107 

57 
De werking van de TRAS-
richtlijn 
M. Henveijer 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

58 
Meldenswaardig? Implemen-
tatie van de Wet Melding 
Ongebruikelijke Transacties 
binnen financiele instellingen 
A.B. Hoogenhoom, M.J.J. van den 
Anker en T Peeman 

Rotterdam, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

59 
Gedogen; een verschijnsel van 
alle tijden en plaatsen? 
W Huisman 

Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, vakgroep Criminologie, 
1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

60 
Ervaringen met de Awb: 
subsidiebeschikkingen 
F.B.A. Jorna, M. Schnetz, GA.C.M 
van BaIIegoo Th. G. Drupsteen, 
G.S.A. Dijkstra, en E. Schilder 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
vakgroepen Staatsrechtelijke 
Vakken en Bestuurskunde, 1996 
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Zie JV7, 1996, nr. 116 

61 
Een vergelijking van 
confrontatiemethoden: Oslo, 
video en fotos 

Kerstholt 
Delft, TNO Technische Menskunde, 
in samenwerking met de 
rechercheschool in Zutphen, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

62 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectief 
P Klerks 

Rotterdam, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 109 

63 
Moeders en de eer van het 
vaderschap; emancipatie-
effectrapportage Wetsvoorstel 
herziening van het 
afstammingsrecht alsmede 
van de regeling van adoptie 
mw. M. Laemers en Th. 
Miltenburg 

Nijmegen, Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen (ITS), 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

64 
Periodieke meting van 
waardering dienstverlening 
door klanten veldorganisaties 
DPJ&R 
J. Lighthart en J. van der Zijde 

Amsterdam, Bureau Van de Bunt, 
adviseurs voor organisatie en 
beleid, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

65 
Richtlijnen doorgelicht 
U.H. Oelen en M Heiweijer 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 104 

66 
De valbijI in het wetgevings-
proces, een rechtsvergelijkend 
onderzoek naar de werking 
van het discontinuiteits-
principe in de landen van de • 
Europese Unie 
J. van Schagen, L. Besselink en H. 
Kummeling 

Utrecht, Universiteit Utrecht, 
Instituut voor Staats- en Bestuurs-
recht, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

67 
Ervaringen met de Awb; 
besluiten over ruimtelijke 
ordening, milieu en stand- 

. plaatsen 
B.J. Schueler, I Struiksma, 
FC.M.A. Michels, Ph. van 
Buuren en A.R. Neerhof 

Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Vakgroep Constitutio-
neel recht en bestuursrecht & 
Utrecht, Universiteit Utrecht, 
Instituut voor Staats- en Bestuurs-
recht, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 116 

68 
Onder schot; vuurwapen-
gebruik van de politie in 
Nederland (1978-1995) 
J. Timmer, J. Naeye en mw M. 
van der Steeg 

Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Centrum van 
Politiewetenschappen, 1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 
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69 
Rechtsvergelijkend onderzoek 
produktwetgeving 
J.J.M. Tromm 
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Den Haag, T.M.C. Asser Instituut, 
1997 
Niet eerder in Ai opgenomen 
geweest. 

70 
Euthanasie en andere 
medische beslissingen rond 
het levenseinde; de praktijk en 
de meldingsprocedure 
G. van der Wal en Pi van der 
Maas 

Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Instituut voor 
Extramuraal Geneeskundig 
Onderzoek & Rotterdam, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Instituut 
Maatschappelijke Gezondheidszorg, 
1996 
Zie JV7. 1996, or. 118 

71 
Het concurrentieheding in de 
praktijk; eon inventariserend 
onderzoek 
C van der Wen' 

Leiden, Research voor Beleid By, 
1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

72 
The fight against money-
laundering and the disclosure 
of fraudulent practices in 
Europe; legislation and codes 
of conduct for the professions 

Den Haag, T.M.C. Asser Instituut, 
1996 
Niet eerder in Al opgenomen 
geweest. 

Lopend onderzoek 

73 
Buurtbemiddeling 

Supervisor Mr. J.R. Blad en di W. 
de Jong. 
Instelling Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid 

Poet Degenen die praktisch 
uitvoerend werken, tijdens 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. 
Opzet Interview, overig (experi-
ment). 
Eindatum: December 1998. 

74 
Mid-term review grote- 
stedenbeleid 0-4 (veiligheid) 

Supervisor Prof. dr. G. Bruinsma. 
Instelling I PIT, Universiteit Twente, 
Faculteit Bestuurskunde 
Poet Tussentijdse inventarisatie van 
de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van het convenant 
G4-veiligheid. 
Opzet Literatuuronderzoek; 
interview. 
Einddatum: Juli 1997. 

75 
Internationale rechtsvergelij-
king elektronische snelweg 

Supervisor Dr. J. Cave. 
Instelling Delft, RAND. 
Poet. Bijdragen aan gedachten-
vorming van de projectgroep 
'uitgangspunten van Wetgeving op 
de elektronische snelweg 
Opzet Literatuuronderzoek; overig: 
Internet. 
Einddatum: September 1997. 

76 
Jongeren en taakstraffen, een 
belevingsonderzoek onder 
jongeren met een altematieve 
straf 

Supervisor Mw. drs. M.L. 
Eggermont. 
Instelling Perspektief. 
Poet Inhoudelijke evaluatie van 
taakstraffen en taakstraftrajecten 
voor jongeren vanuit pedagogisch 
perspectief. In kaart brengen van 
factoren die in de ogen van 
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jongeren een rol spelen bij het 
opnieuw plegen van delicten. In 
kaart brengen van factoren die 
jongeren beleven bij alternatieve 
straffen. 
Opzet Observatieonderzoek, 
interview, fenomenologische 
benadering. 
Einddatum: Juli 1997. 

77 
Monitoring Beleidsinstrumen-
tele Wetgeving (aanvullend 
onderzoek) 

Supervisor Dr. H. Elffers. 
Instelling: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, vakgroep Sociale en 
Economische Wetenschappen. 
Doel: Analyse van betrouwbaarheid 
en validiteit van de Tafel van 11; 
selecteren van de beste vorm van 
nalevingsschatting in het kader van 
de Tafel van 11; consequenties 
trekken voor de Tafel van 
11-specificatie in diverse contexten, 
tevens wordt enig voorbereidend 
werk gedaan voor een mogelijk 
nader aanvullend onderzoek; in 
hoeverre maken de beschikbare 
data het mogelijk maken om 
doelstelling te verwezenlijken. 
Opzet Overig; statistische analyses 
op reeds verzamelde gegevens. 
Einddatum: September 1997. 

78 
Geluidshinder en veiligheids-
risico's veroorzaakt door 
vliegtuigen (Bestuurlijke 
handhaving, Cie Michiels) 

Supetvisor Prof. dr. M.G. Faure. 
Instelling: Universiteit Maastricht, 
METRO. 
Doet. Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurlijke repressieve handhaving 
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het best kan worden georganiseerd. 
Studie doen naar de vraag of de 
invoering van een preventieve 
rechterlijke toets een bijdrage levert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studie doen naar de rol die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch; literatuur; 
interviews; dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 

79 

Politiemonitor bevolking 1997 
Supervisor Drs. J. Geerlof. 
Instelling B&A groep en Regioplan. 
Doe!: De laatste jaren bestaat een 
groeiende aandacht voor de 
kwaliteit en effectiviteit van het 
politie-optreden. Wanneer de politie 
een effectief anticiperend beleid wil 
voeren, dan is een grondig inzicht 
gewenst in de wijze waarop de 
bevolking denkt over het politiele 
functioneren op lokaal niveau. 
Hiervoor is het instrument 
politiemonitor ontwikkeld. 
Opzet Longitudinaal onderzoek; 
enquete; vergelijkend onderzoek. 
Einddatum: Juli 1997. 

80 
Evaluatie Politiewet 1993 
(breedte onderzoek) 

Supervisor Drs. L.G.H. Gunther 
Moor en drs. ir. J.B. Terpstra. 
Instelling Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen. 
Doel: Informatie verkrijgen over het 
functioneren van de regionale 
colleges, korpsbeheerders, 
burgermeesters, gemeenteraden, 
hoofdofficieren van justitie en 
korpschefs ten aanzien van het 
bestuur en beheer van de regio's in 
de praktijk, en over de wijze waarop 
lokale, democratische organisaties 
betrokken zijn. De politieministers 
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zullen op basis daarvan een 
standpunt bepalen en de Tweede 
Kamer daarover informeren. In dat 
standpunt zullen eventueel 
voorstellen warden gedaan voor 
verbetering. 
Opzet Literatuuronderzoek; 
interviews. 
Einddatum: Jamul 1998. 

81 
Informele informatie-
uitwisseling 

Supervisor. Drs. L. Gunther Moor. 
Instering Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen. 
Doe!. Zicht krijgen op de praktijk 
van illegale informatie-uitwisseling 
uit politieregisters en het gebruik 
hiervan door de afnemers. Inzicht 
krijgen in de knelpunten die in de 
privacywetgeving in de praktijk 
warden ervaren. Zicht krijgen op de 
maatregelen die moeten warden 
genomen om de illegale uitwisse-
ling tegen te gaan. 
Opzet Dossieronderzoek,intenriews. 
Einddatum: Augustus 1997. 

82 
Evaluatie-onderzoek HOS 
(Beslissings Ondersteunings 
Systeem) 

Supervisor Prof. dr. M. Herweijer. 
'interring Rijksuniversiteit 
Groningen. Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde. 
Doer Evaluatie van geautomatiseerd 
systeem ter ondersteuning van het 
O.M. bij gebruikmaking van 
strafvorderingsrichtlijnen. 
Opzet Vergelijkend onderzoek, 
dossieronderzoek, interview. 
Einddatum: Juli 1997. 

83 
Gevolgen van ontneming van 
vermogen voor daders 

Supervisor. Prof. dr. DJ. Hessing. 
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fostering: Erasmus universiteit 
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep Soniale en 
Economische Wetenschappen. 
Doe! Inzicht krijgen in welke 
invloed de ontnemingsmaatregel 
heeft op criminelen en op de 
inrichting van hun !even. 
Opzet Interviews. 
Einddatum: Januari 1998. 

84 
Handhaving van het 
bouwvergunningvereiste 
(Bestuudijke handhaving, Cie 
Michiels) 

Supervisor Mr. A.F.J.M. Janssen. 
Instelling DHV Milieu en Infrastruc-
tuur By. 
Doer Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde to 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan eon adequaat 
toezicht en aan een duidelhke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurhjke repressieve handhaving 
het best kan warden georganiseerd. 
Studie doen naar de vraag of de 
invoering van een preventieve 
rechterlijke toets een bijdrage levert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studio doen naar de rol die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch; literatuuft 
interviews; dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 

85 
Herkenning van sdicide-risico 
in detentie 

Supervisor Prof. dr. A. Kerkhof. 
Instelling Vrije Universiteit, Klinische 
psychologie. 
Doer Ontwikkeling screenings-
instrument voor de vroegthdige 
herkenning van suicide gevaarlijke 
gedetineerden. 
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Opzet Dossieronderzoek; 
interviews; enquete. 
Einddatum: September 1998. 

86 
Afvaltransporten (Bestuurlijke 
handhaving, Cie Michiels) 

Supervisor Drs. M. Klein. 
Instelling: Universiteit Utrecht, 
Instituut voor Staats- en Bestuurs-
recht. 
Doel: Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurlijke repressieve handhaving 
het best kan worden georganiseerd. 
Studie doen naar de vraag of de 
invoering van een preventieve 
rechterlijke toets een bijdrage !evert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studie doen naar de rol die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch; literatuur; 
interviews; dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 

87 
Procesbegeleiding ZM 2000 

Supervisor Prof. dr. A.W. Koers en 
dr. J.A.M. Vennix. 
Instelling. Universiteit Utrecht, 
Centrum voor Beleid en 
Management/Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, vakgroep 
Methoden van onderzoek. 
Doel: Bevorderen van het 
'kwaliteitsbewustzijn' van de 
zittende magistratuur, mede in het 
licht van (externe) maatschappelijke .  
ontwikkelingen. 
Opzet Overig (procesbegeleiding). 
Einddatum: Oktober 1997. 

88 
Organisatie en effectiviteit van 
het Besturingsmodel 
Rechtshulp 

Supervisor Prof. dr. F.L. Leeuw. 
Instelling Universiteit Utrecht, 
Faculteit Sociale Wetenschappen. 
Doel: 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 
beogen de efficiency en de 
effectiviteit van de beleidsuitvoering 
te vergroten. 
Opzet Dossieronderzoek, interview. 
Einddatum: Augustus 1997. 

89 
Rechtsvergelijking personen 
vennootschap 

Supervisor Prof. mr. J.M.M. Maeijer. 
Instelling KUN, van der Heijden 
Instituut. 
Doel: Vergelijking van het 
maatschapscontract met vergelijk-
bare systemen in enkele landen 
(Duitsland, Belgie) en actualisering 
oude ontwerp voor de titel 
maatschap in boek 7 BW. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Juli 1997. 

90 
Samenwerking tussen 
gemeenten bij handhaving van 
milieurecht en ruimtelijk 
bestuursrecht (Bestuurlijke 
handhaving, Cie Michiels) 

Supervisor Prof. mr. drs. F.C.M.A. 
Michiels. 
Instelling Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
Doel: Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurlijke repressieve handhaving 



JustMole verkenningen, jrg. 23, nr. 7, 1997 

het best kan warden georganiseerd. 
Studio doen near de vraag of de 
invoering van een preventieve 
rechterlijke teats een bijdrage !evert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studie doen naar de cal die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch: literatuur; 
interviews; dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 

91 
Integrale hulpverlening 
straatprostituees 

Supervisor Mw. drs. S. Nieborg. 
'intoning: Verwey-Jonker Instituut 
fleet Nagaan op welke wijze een 
landelijke aanpak van de problemen 
van straatprostituees het baste 
von m kan krijgen. 
Opzet Interviews; ronde-
tafelgesprekken. 
Einddatum: Januari 1998. 

92 
Functioneren van het 
klachtvereiste in de 
zedelijkheidswetgeving 

Supervisor Mw. drs. S.M.A. Nieborg. 
fastening. Verwey-Jonker Instituut 
fleet Tot eon oordeel komen of het 
klachtvereiste in de zedelijkheids-
wetgeving meet warden aangepast. 
Opzet Interview; literatuurstudie. 
Einddatum: Oktober 1998. 

93 
Effectiviteit van de sorteer-
proof 

Supervisor Dr. J.F. Nijboer. 
nisi&ling: Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
fleet Het einddoel van het 
onderzoek is em kwantitatieve 
gegevens to verschaffen die van 
belang zijn bij de beslissing am 
over te gaan tot de nieuw 

voorgestelde methode van de 
uitvoering van de sorteerproef. 
Opzet Dossieronderzoek; 
interviews. 
Einddatum: Januari 1998. 
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94 
Vertaling Corpus lurus Civilis 

Supervisor: Prof. mr. J. de Ruiter. 
fastening. Universiteit Utrecht, 
Instituut veer Rechtsgeschiedenis. 
Doet. Het vervaardigen van een 
vertaling uit het Latijn van de 
Romeinse juridische wetenschaps-
traditie, voorzover deze nog kenbaar 
is uit bewaard gebleven fragmenten 
van werken van klassieke Romeinse 
juristen alsmede uit het Corpus iuris 
civilis. 
Opzet Simultaanvertaling. 
Einddatum: December 1998. 

95 
Lex Mulder in uitvoering 

Supervisor Prof. mr. M. Scheltema. 
Instelling Rijksuniversiteit 
Groningen. 
fleet Vergelijking van drie 
verschillende systemen voor de 
afhandeling van lichte verkeersover-
tredingen (strafrechtelijke, 
administratieve en gefiscaliseerde 
afdoening) met als doel generali-
seerbare uitspraken te kunnen 
doen over de effectiviteit van 
handhavingssystemen in het 
algemeen. 
Upset Dossieronderzoek; enqufite; 
interview. 
Einddatum: Augustus 1997. 

96 
Voorprocedures in het civiel 
recht 

Supervisor Prof. mr. M. Scheltema. 
Installing: Rijksuniversiteit 
Groningen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid 
Doe. Ontwikkeling van een theorie 
over rechtsbescherming in 
asymmetrische verhoudingen onder 
voorwaarde van beperking van de 
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belasting van de rechterlijke macht 
en meerwaarde van de nieuwe 
procedure. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
dossieronderzoek. 
Einddatum: Mei 1998. 

97 

Criteria voor de straftoemeting 
Supervisor. Mr. A.H.J. Schmidt. 
Instelling Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Doel: Het onderzoek heeft ten doel 
de wijze van totstandkoming van 
straftoemetingsbeslissingen en de 
daarbij gebruikte factoren zichtbaar 
te maken. Tevens moet het inzicht 
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 
onafhankelijkheid van de rechter 
geldt als uitgangspunt. Het 
onderzoek heeft ten slotte als doel 
de ontwikkeling van een adequaat 
instrumentarium voor de uitwisse-
ling van bedoelde informatie voor te 
bereiden. 
Opzet Enquete; zelfrapportage; 
overig (prototyping). 
Einddatum: Oktober 1997. 

98 
Toekomstverkenningen 
Nederlands drugsbeleid 

Supervisor Mr. R.F. Schreuder. 
Instelling Stichting Toekomstscena-
rios Gezondheidszorg. 
Doel: lnzicht verschaffen in de 
omvang van het drugsgebruik, 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 drugsgerealeerde 
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 
ontwikkelingeri die van invloed 
kunnen zijn op de drugs-
problematiek in de toekomst. Het 
opstellen van toekomst-
verkenningen. 
Opzet Scenariostudie. 
Einddatum: Oktober 1997. 

99 
Strafvordelijke regeling van 
het vooronderzoek 

Supervisor Mr. E.F. Stamhuis. 
Instelling Rijksuniversiteit 
Groningen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid. 
Doel: Normering van opsporings-
methoden, waaronder het 
(strafrechtelijk) vooronderzoek. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Juli 1997. 

100 
Leerplichtwet (Bestuurlijke 
handhaving, Cie Michiels) 

Supervisor Prof. dr. B.P. Vermeulen. 
Instelling Katholieke Universiteit 
Nijmegen, lnstituut voor Toegepaste 
Sociale wetenschappen. 
Doel: Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurlijke repressieve handhaving 
het best kan worden georganiseerd. 
Studie doen naar de vraag of de 
invoering van een preventieve 
rechterlijke toets een bijdrage levert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studie doen naar de rol die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
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en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch; literatuur; 
interviews; dossieronderzoek. 
Einddatum: December 1997. 

101 
Arbeidsomstandighedenwet 
(Bestuudijke handhaving, Cie 
Michiels) 

Supervisor. Dr. A.C.J.M. Wilthagen. 
Universiteit van 

Amsterdam, Hugo Sinzheimer 
Instituut. 
Doet. Onderzoek verrichten naar de 
huidige bestuurspraktijk teneinde te 
achterhalen wat de factoren zijn die 
in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie. 
Studie doen naar de wijze waarop 
bestuurlijke repressieve handhaving 
het best kan warden georganiseerd. 
Studie doen naar de vraag aide 
invoering van een preventieve 
rechterhjke toets een bijdrage !evert 
aan de hantering van de instrumen-
ten bestuursdwang en dwangsom. 
Studie doen naar de rol die het 
privaatrecht kan spelen in de 
aanvulling op de bestuursrechtelijke 
en strafrechtelijke handhavings-
instrumenten van de overheid. 
Opzet Empirisch; literatuur: 
interviews; dossieronderzoek 
Einddatum: December 1997. 
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Universiteit van Amsterdam 
Criminologisch Instituut Bonger 

Afgesloten onderzoek 

102 
Economische kosten van 
thuisgeweld tegen vrouwen 

Korf, T Mot H. Meulenbeek, 
T van den Brandt 

Amsterdam, Thesis Publishers, 1997 
Nog niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

103 
Geweld en liefde; over 'crimes 
passionnels' en partnerdodin-
gen 
C.W. Maris, E. Lissenberg, 
D.W.J.M. Pessers (red.) 

In: Bundel naar aanleiding van de 
con ferentie 'Recht en Lie fde, 
gehouden op 28 juni 1996, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 128 

Lopend onderzoek 

104 
De totstandkoming van het 
publieke domein op de 
elektronische snelweg en de 
ml van de digitale steden 
hierbij 
mr. D.D. van Diemen 

Promotor Prof. dr. E. Lissenberg. 
Samenwerkinsverband: Paul 
Scholten Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Doel: Het onderzoek wil verkennen 
hoe het recht op communicatie- en 
informatievrijheid van de burger 

vorm krijgt in de virtuele ruimte. In 
die virtuele ruimte hebben Digitale 
Steden als doelstelling het gratis 
ontsluiten van publieke informatie 
voor grote delen van de bevolking. 
Hoofdvraag die het onderzoek wil 
beantwoorden: welke functie 
hebben Digitale Steden voor de 
verwezenlijking van het recht op 
communicatie- en informatievrijheid 
van de burger in de virtuele ruimte. 
Opzet Inhoudsanalyse en 
interviews. 
Einddatum: Eind 1999. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

105 
Conflict en cooperatie in de 
rechtszaal 
dr. M.L. Komter 

Doel: Inzicht in het verband tussen 
gangbare ideeen over het gebruik 
van fysiek geweld, de institutionele 
taken van de betrokkenen bij 
geweldszaken in de rechtszaal, en 
de taal waarmee deze taken 
worden afgehandeld. 
Probleemstelling: Statistieken of • 
onderzoeksgegevens over 
geweldsmisdrijven zijn niet alleen 
gebaseerd op de 'werkelijkheid', 
maar ook op de gangbare definities 
van fysiek geweld zoals die worden 
gebruikt door de wetgever, de 
rechtsprekende en uitvoerende. 
instanties. Deze definities zullen 
een rol spelen bij de afhandeling 
van geweldszaken ter zitting. 
Daarnaast hebben de betrokkenen 
een aantal wettelijk omschreven 
taken te vervullen tijdens de zitting. 
Deze taken worden uitgevoerd door 
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middel van teal. In interache in de 
rechtszaal hebben de deelnemers, 
naast hun institutionele verplichtin-

gen, te maken met een eigen 
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 vow 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 in 
stand houden of veranderen van 

ideologieen. 
upset Literatuurstudie, dossier-

onderzoek, bestudering van 
bandopnames van zittingen over 
geweldsmisdrijven. 
Einddatum: 1 januari 1998. 

Publicatievorm: Boek: Dilemmas in 
the courtroom; a study of trials of 
violent crime in the Nether/ands, 
Hillsdale (New Jersey), Lawrence 
Erlbaum Associates, te verschijnen 
in 1998. 
Reeds gepubliceerd: Dilemma's in 
de rechtszaal in: OW. Mans e.a. 
(red.), Recht, rechtvaardigheid en 
doelmatigheid, pp. 151 - 169, 
Arnhem, Gouda Quint 1990: 
Discriminatie en interactie; macht 
culturele verschillen en spreekstal als 
mogelijke bronnen van discriminatie 
in de rechtszaal, Tijdschrift voor 
Criminologie, 33e jrg., nr. 3, 1991, 
pp. 295 -308; De verdeling van kennis 
in de rechtszaal in: Recht der 
werkelijkheid, 12e jig., nr. 2, 1991, 
pp. 3 - 19; Onderhandelen in de 
rechtszaal over verklaringen voor 
geweldsmisdnyven, in: C. Bouw en B. 

Kruithof (red.), Cufturen en 
identiteiten, Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 1993; Accusations 
and defences in courtroom 
interaction, in: Discourse & society 
SAGE, 5e jig., nr. 2, 1994, pp. 
165 -187; Moraal en dwang in de 
rechtszaaT 77jdschrift voor 
criminologie, 1994, pp. 199 -217; The 
distribution of knowledge in 
courtroom interaction', in: P ten 
Have en G. Psathas (red), Situated 
order; studies in the social 
organization of talk and embodied 
activities; Washington, University 
Press of America, 1995. 

106 
Drugsgerelateerde criminali-
teit in Europese Steden 
dr. af Korf 

Doet Inzicht 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 grate Europese steden 
spelen bij drugscriminaliteit en 
°veriest minstens zo'n belangrijke 
rol als gezondheid. We zien dit 
terug in meatschappelijke reacties 

in het kader van lokaal beleid. Tot 
nu toe is weinig bekend over de 
wijze waarop de in beleidsnota's 
voorgestelde maatschappelijke 

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 warden 

statistische en kwaleatieve 
gegevens verzameld en geanaly- 
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seerd van een tiental Europese 
steden. De resultaten daarvan 
worden gepresenteerd en 
bediscussieerd tijdens een 
conferentie waar beleidsmakers en 
onderzoekers uit deze steden 
vertegenwoordigd zijn. In vervolg 
hierop wordt een model ontwikkeld 
voor een systematische verzameling 
en analyse van gegevens 
gedurende een aantal jaren 
alsmede een evaluatie van 
maatschappelijke reacties. 
Wezenlijk onderdeel hiervan is een 
regelmatige uitwisseling van kennis 
en ervaringen tussen de participe-
rende steden. 
Einddatum: Gepland is een 
doorlopend project van ongeveer 
drie jaar. 
Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. Reeds verscheen: D.J. 
Korf en N. Wiersma: Drug related 
urban petty crime, Amsterdam, 
Criminologisch Instituut Bonger, 
1996. 

107 
Mannen, vrouwen, misdaad en 
moraal 
prof dr. E. Lissenberg 

Doel: Mannen worden eerder 
geassocieerd met misdaad, vrouwen 
eerder met moraal. Rechten lijken 
meer gekoppeld aan 'de' man en 
plichten aan 'de' vrouw. Mensen 
met meer plichten dan rechten 
vertonen andere vormen van 
regelovertredend gedrag dan 
mensen voor wie rechten 
overheersen. De ongelijke verdeling 
van rechten en plichten, dit verschil 
in machtsposities, correspondeert 
met verschillende ethische visies. 
Globaal kunnen twee ethische 
visies worden onderscheiden, 
namelijk een ethiek van plichten en 
een ethiek van rechten. Aan deze 
ethische visies liggen twee 
verschillende mensbeelden ten 
grondslag die Elias aanduidde als 
het beeld van de 'homo clausus', de 
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autonome persoon die als het ware 
door onzichtbare muren van 
anderen is gescheiden, en dat van 
de 'homines aperti', de van anderen 
afhankelijke en aan anderen 
gebonden personen. Aan de hand 
van deze uitgangspunten zullen 
problemen rond mannen, vrouwen, 
misdaad en moraal worden 
besproken. 
Opzet Literatuurstudie, bronnenstu-
die. 
Einddatum: Eind 2001. 
Publicatievorm: Boek. 

108 
Overheid en slachtoffers; 
verschuiving in de machtsver-
houding tussen het openbaar 
ministerie als houder van het 
vervolgingsmonopolie en 
slachtoffers van delicten in 
veranderende (multi-)culturele 
contexten 
Onderzoeker: n.n.b. 

Promotor Prof. dr. E. Lissenberg. 
Doet Het doel, de probleemstelling 
van het onderzoek is inzicht geven 
in het proces waarin het monopolie 
op vervolging van delicten ten dele 
is aangetast nu slachtoffers van 
delicten meer rechten hebben 
gekregen om op te treden in het 
strafgeding. Welke rechten hebben 
slachtoffers van delicten thans in 
het strafgeding en welke sociale 
ontwikkelingen hebben aan het 
totstandkomen van die rechten 
bijgedragen? In hoeverre sluit de 
daadwerkelijke vormgeving van 
deze rechten aan bij de wensen en 
behoeften van slachtoffers met 
verschillende culturele achtergron-
den? Van oudsher kwamen 
slachtoffers in het strafproces in 
Nederland nauwelijks aan bod. In 
de afgelopen eeuw is daar met 
enige regelmaat over geschreven 
(Slingenberg; Van Bemmelen; 
Stolwijk; Groenhuijsen). In datzelfde 
tijdsbestek hebben de opvattingen 
over de wensen en behoeften 
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wijziging ondergaan. De achtereen-
volgende wetgevers van het 
Wetboek van Strafvordering 
meenden lange tijd dat het 
slachtoffer door wraakzucht werd 
gedreven en niet in de rationele 
orde van het strafproces paste. Het 
slachtoffer zou daarin slechts een 
(ver)storend element zijn. Deze 
opvatting is kennelijk veranderd. De 
discussies in strafrechtelijke en 
politieke kring voorafgaand aan de 
invoering op 23 december 1992 van 
de Wet en de Richtlijn Terwee 
wijzen daarop. Die wet en richtlijn 
hebben tot doel cm slachtoffers van 
delicten meer mogelijkheden te 
geven schadevergoeding te 
verkrijgen. De discussie over de 
rechten van slachtoffers begon teen 
de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt 
had bereikt en er in Nederland 
werd geredeneerd als was er 
slechts aan dominante cultuur. De 
formele rechten van slachtoffers van 
delicten kwamen tot stand, en 
kregen en krijgen vorm in een tijd 
dat de beleidsbeslissers en 
beleidsvoerders zich realiseren dat 
Nederland een pluriforme, 
multiculturele samenleving is 
geworden. Er ontwikkelt zich, in 
ieder geval retodsch, eon 
toenemende gevoeligheid voor 
belangen en opvattingen van 
minderheidsgroepen: vrouwen en 
etnische minderheden en ouderen. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
dossieronderzoek, interviews. 
Einddatum: Eind 2001. 
Publicatievorm: Artikelen en 
proefschrift. 

Universiteit van Amsterdam 
Seminarium veer strafrecht en 
strafrechtspleging Van Hamel 

Lopend onderzoek 
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109 
Overmacht in het stelsel van 
strafuitsluitingsgronden 
mr. drs. MM. Dolman 

Promotor Prof. mr. S.A.M. Stolwijk. 
Doet 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? 
Pubtscatievorm: Dissertatie. 

110 
Noords intemationaal 
strafrecht 
Mt drs. CF. Mulder 	• 

Promoter Prof. mr. C.F. REiter. 
Doet. Het prornotie-onderzoek 
betreft een beschrijving en eon 
analyse van het Noordse 

internationale strafrecht. De nadruk 
ligt daarbij op het internationale 
strafrecht van Denemarken, 
Noorwegen en !island. In het 
onderzoek komen zowel 
rechtsmachtproblemen als 
internationale rechtshulprelaties 
aan bed. 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 
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regelingen van de betrokken landen 
er uit zien en of dergelijke 
regelingen ook voor niet Noordse 
staten een aantrekkelijk alternatief 
vormen. Het onderzoek is niet 
alleen beschrijvend en theoretisch 
van aard. Ook de praktijk van de 
Noordse internationale strafrecht 
wordt besproken. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
twee delen. In het eerste deel 
worden de wettelijke regelingen 
besproken. Het materiaal daarvoor 
bestaat uit literatuur een 
wetsteksten, parlementaire stukken, 
overheidsnota's en ander 
overheidsmateriaal. Het tweede deel 
bestaat uit een bespreking van het 
feitelijk functioneren van de 
regelingen. Het materiaal uit het 
eerste deel wordt daartoe 
aangevuld met materiaal dat 
verzameld is door middel van 
gesprekken met functionarissen die 
in de regelingen aangewezen zijn 
om deze uit te voeren, zoals de 
politie, het O.M. en het Ministerie 
van Justitie. 
Einddatum: 1997. 
Publikatievorm: Dissertatie. 

111 
Justiz und NS-Verbrechen, 
Sammlung deutscher 
Strafurteile wegen nationalso-
zialistischer Totungsverbrech-
ten 1945-... 
mr. C.F. Rijter en dr. D.W. de Mildt 

Doel: Het verschaffen van inzicht in 
het wezen en de mogelijkheden van 
strafrechtelijke reacties op 
oorlogscriminaliteit en op van 
staatswege georganiseerde 
misdrijven (misdrijven tegen de 
menselijkheid). 
Opzet Bronnenpublikatie; databank; 
artikelen 
Einchiatum: 2005. 
Publicatievorm: Volledige, 
geannoteerde en van registers 
voorziene uitgave in boekvorm van 
de terzake van nationaal- 
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socialistische levensdelicten door 
West- en Oostduitse rechters sinds 
1945 gewezen vonnissen. Publikatie 
van deze vonnissen middels 
CD-ROM tezamen met een full-text 
retrieval software programma ten 
behoeve van ontsluiting middels 
elektronische media. Artikelen. Tot 
op heden zijn de tot 1966 door 
Westduitse rechtbanken gewezen 
vonnissen in boekvorm verschenen 
(22 delen, elk ongeveer 800 
pagina's). De voorbereiding van de 
ontsluiting van deze eerste serie 
vonnissen middels CD-ROM is 
voltooid. De uitgave van deze 
CD-ROM zal naar verwachting eind 
1997 worden gerealiseerd. Ook alle 
Westduitse vonnissen na 1966 zijn 
inmiddels in de computer 
ingevoerd. Deze vonnissen worden, 
na redactie, in de komende jaren 
sussessievelijk gepubliceerd, eerst 
in boekvorm (ca. 25 delen) en 
uiteindelijk ook op CD-ROM. 
Publicatie van de beide eerste delen 
van deze tweede serie eind 1997. 
Vervolgens 3 a 4 delen per jaar. Op 
soortelijke wijze zullen ook de 
Oostduitse vonnissen vanaf 1998 
worden gepubliceerd. Omvang ca. 
10 delen. 

112 
De verantwoordelijkheid van 
de strafrechter voor de 
tbnuitvoerlegging 
mr. H.J.M. Smid-Verhage 

Promotor Prof. mr. S.A.M. Stolwijk 
Doe In artikel 553 van het 
Wetboek van Strafvordering 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 voor het oproepen en doen 
opnemen van tot vrijheidsstraf 
veroordeelden, terwijI de verdeling 
van de gedetineerden over de 
penitentiaire inrichtingen en de 
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verdere executie onder verantwoor-
delijkheid van het ministerie 
geschiedt. Een rechterhjk advies 
omtrent de tenuitvoedegging bindt 
het O.M. en het Ministerie van 
Justitie niet gdR 9 april 1974, NJ 
1974, 244). Binnen de door de wet 
gegeven voorschriften heeft de 
rechter een grote wijheid in de 
straftoemeting. Tengevolge van 
ingrijpende wijzigingen in het 
penitenfiair 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 waar 
doze zou worden ten uitvoer 
gelegd. gaat daardoor thans niet 
meer op. Onderzocht zal worden 
welke factoren, die niet voor 
iedereen gelijk zijn, de tenuitvoer-
legging beInvloeden en of ens 
wettelijk systeem de ruimte biedt 
aan de rechter die de straf heeft 
opgelegd, onder omstandigheden 
een heroverweging vragen. 
Einddatum: 1998. 
Publikailevorm: Dissertatie. 

113 
Medeplichtigheid; een 
onderzoek naar de achter-
grand en toepassing van art. 
48 van het Wetboek van 
Strafrecht 
air WI Spek 

Promotor Prof. mr. SAM. Stolwijk. 
Boot In de strafrechtelijke literatuur 
wordt er van uitgegaan dot de 
glens tussen medeplichtigheid als 
zelfstandige deelnemingsvorm en 
andere vormen van deelneming niet 
scherp is. Voor zover te traceren is 
zijn die grenzen ook in de loop van 
de tijd gaan verschuiven. Daarnnee 
zou de reikwijdte van de mode-
plichtigheid inmiddels een geheel 
andere zijn dan de wetgever in 
oorsprong voor ogen had. Doze en 

andere veronderstellingen rond 
medeplichtigheid op hun 
werkelijkheidsgehalte toetst en, is 
doel van het onderzoek. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
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114 
Toelaatbaarheid van uit het 
buitenland afkomstig 
bewijsmateriaal in Neder-
landse strafzaken 
air J.Y Taekema 

Promotoren: Prof. mr. A.H.J. Swart 
en prof. mr. CB. Ruler. 
Boot Staten werken steeds nauwer 
samen hi] de opsporing, vervolging 
en berechting van strafbare feiten. 
Hierdoor wordt de Nederlandse 
rechter in toehemende mate 
geconfronteerd met uit het 
buitenland afkomstig bewijs-
materiaal. Alvorens de rechter 
dergelijk materiaal voor het bewijs 
can gebruiken, zal hi] het op een 
aantal punten moeten beoordelen. 
Daarbij komen vragen, over de 
betrouwbaarheid van het matedaal 
aan de orde, alsmede vragen 
omtrent de rechtmatigheid van de 
bewijsgaring en die van de 
rechtshulpverlening als zodanig. Tot 
op heden bestaat er nauwelijks 
inzicht in de criteria die de rechter 
hi] die beoordeling aanlegt. 
Onduidelijk is eveneens in hoeverre 
het rechterlijk oordeel wordt 
beinvloed door initiatieven van de 
zijde van de verdediging. Bovendien 
rijst de vraag in welke mate de 
verdediging in staat is het uit het 
buitenland afkomstig bewijs te 
toetsen. Het onderzoek is er op 
gericht deze problematiek 
inzichtelijk te maken en een 
antwoord te geven op de hier 
gestelde vragen. 
Opzet Literatuuronderzoek, case 
study, interviews. 
Einddatum: 2000. 
PubEcatievorm: Dissertatie. 
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115 
Rechtsbescherming tegen 
bestraffing 
mr PG. Wiewel 

Promotoren: Prof. mr. S.A.M. Stolwijk 
en prof. mr. G.J.M. Corstens. 
Doel/probleemstelling In het 
onderzoek zal een vergelijking 
worden gemaakt tussen de door de 
strafrechter en de door de 
bestuursrechter uit te voeren 
toetsing aan de hand van het 
gelijkheids-, vertrouwens- en 
evenredigheidsbeginsel en de 
onschuldpresumptie bij de 
beoordeling van de vraag of een 
wetsovertreder bestraft moet 
worden. Het onderzoek gaat 
enerzijds over de verschillen in de 
hantering van genoemde 
beginselen en anderzijds poogt het 
boven water te halen of door de 
keuze voor een bepaald 
handhavingsmechanisme de te 
beboeten of de te vervolgen burger 
in een wezenlijk andere positie 
wordt gebracht. Het onderzoek spits 
zich toe op beleidstoetsing, 
bewijslast en straftoemeting. De 
vergelijking strekt zich uit over 
beboeting en vervolging op de 
terreinen van de belastingen, de 
sociale-zekerheid en het verkeer. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep criminologie 

Lopend onderzoek 

116 
Contrasten in regelnaleving 
door ondernemingen 
mr. W Huisman 

Promotor Prof. dr. H.G. van de Bunt. 
Doel: Uit recent verricht empirisch 
onderzoek is onder meer naar 
voren gekomen dat tussen 
bedrijfstakken en organisaties in 
dezelfde bedrijfstak grote 
verschillen bestaan in de mate van 
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regelnaleving. In de talrijke 
theoretische publicaties 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 om 
beide verschijnselen, regel-
overtredingen en conformisme, in 
samenhang te bestuderen. Om deze 
reden zal de aandacht in dit 
onderzoek worden 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 
van het onderzoek luidt: Hoe kan 
de variatie in de naleving van 
wettelijke regels door ondernemin-
gen worden verklaard? Deze 
hoofdvraag wordt geconcretiseerd 
in de volgende onderzoeksvragen: 
Wat is de spreiding naar de aard en 
de frequentie van de (geconsta-
teerde) regelovertredingen 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 bedrijfskenmerken toe 
te schrijven? 
Opzet: In de eerste plaats zal 
gekeken worden wat de aard en de 
spreiding is van de regel-
overtredingen op het terrein van de 
milieuwetgeving door bedrijven 
binnen twee bedrijfstakken. Daartoe 
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zal de regelnaleving op milieuterrein 
voor alle bedrijven binnen de twee 
gekozen bedrijfstakken geanaly-
seerd warden met behulp van de 
resultaten van bedrijfstakgewijze 
controle door de lnspectie 
Milieuhygiene. Op basis van deze 
analyse zal een indeling gemaakt 
warden van bedrijven die op grate 
schaal regels overtraden en 
bedrijven die zich geheel conform 
de regels gedroegen. Ten tweede 
zal warden gekeken in hoeverre de 
geconstateerde spreiding in 
milieuovertredingen oak op andere 
terreinen van regelgeving van 
toepassing is. 
Tenslotte zal door dossier-studie, 
participerend observatie-onderzoek, 
interviews en eventueel stages 
getracht warden te onderzoeken in 
hoeverre de verschillen in 
regelconformisme aan verschillen in 
kenmerken van de bedrijven zijn 
toe to schrijven. In ieder geval zal 
hierbij de wijze van besluitvorming 
(open-gesloten), de organisatie-
structuur finterne controle), de 
organisatiecultuur (normen en 
waarden en moreel bewustzijn), de 
bedrijfsinterne milieuzorg en de 
financieel-economische situatie van 
de andernemingen warden 
betrokken. 
Einddatum: September 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen. 

117 
Organisatiecriminaliteik nerd, 
emst, omvang en aanpak 
M. VG. Jansen en SIG. Braun 

Samenwerkingsverband. Vakgroep 
criminologie VU: mr. W. Huisman en 
mr. dr. E. Niemeijer. 
Doer. Het in kaart brengen van de 
feiten die bekend zijn over 
organisatiecriminaliteit (waarbij 
Nederlandse organisaties/ 
dadernetwerken nauw betrokken 

49), naar aard, ernst, en omvang 
en bezien op welke wijzen de 
verschillende vormen van 
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organisatiecriminaliteit warden 
aangepakt. 
Opzet Het onderzoek houdt in een 
eerste 'scan' van de beschikbare 
informatie over organisatie-
criminaliteit. Het betreft een 
literatuuronderzoek, waaronder oak 
zogenaamde grijze literatuur. Het is 
de bedoeling de volgende vragen te 
beantwoorden. De 'wat' vraag: 
welke activiteiten kunnen warden 
onderscheiden die beantwoorden 
aan de operationele definitie van 
organisatiecriminaliteit? Welk type 
delicten wordt door organisafies 
gepleegd? De 'wie' vraag: hoe zien 
de arganisaties/dadernetwerken er 
uit die zich aan organisatie-
criminaliteit schuldig maken? Op 
welke wijzen zijn arganisaties 
hierbij betrokken? Irthoeverre en op 
welke wijze zijn overheids-
organisaties betrokken bij 
organisatiecriminaliteit? De 'hoe' 
vraag: op wat voor wijze wordt 
organisatiecriminaliteit gepleegd? 
Hoe proberen organisaties zich al 
te schermen van gedupeerden en 
opsporingsinstanties? De 'hoeveel' 
vraag: wet is de omvang van 
organisatiecriminaliteit in 
Nederland? Hoe vaak wordt 
organisatiecriminaliteit in Nederland 
gepleegd? Hoe groat is het 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
dat met organisatiecriminaliteit 
wordt gegenereerd en hoe wordt 
het besteed? De 'ernst' vraag: wet 
is de relatieve ernst van de 
verschillende vormen van 
organisatiecriminaliteit? De 'aanpak' 
vraag: Op welke wijze wordt de 
organisatiecriminaliteit aangepakt 
door de organisaties/branches zelf 
en/of door de overheid (preventief 
en repressief) en wet is de 
effectiviteit ervan? Hiaten in de 
kennis: wet zijn de belangrijkste 
kennishiaten en inhoeverre en op 
welke wijze is het mogelijk deze 
door middel van wetenschappelijk 
onderzoek te dichten? 
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Einddatum: November 1998. 
Publicatievorm: Boek, artikelen. 

118 
Informatie-uitwisseling tussen 
CID en overige politiemensen 
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 onderarek 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 aanzien 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 basispolitiezorg als 
ook de rechercheurs binnen RBT's 
en afdelingen zware georganiseerde 
criminaliteit. Er zal worden gekeken 
naar wat zij vragen en krijgen van 
de CID. Hoe het product van het 
CID-werk door hen wordt 
beoordeeld en omgekeerd hoe de 
CID-ers vinden dat zij met hun 
product omgaan. Ten aanzien van 
de laatste vraag zal er naast 
aandacht voor de directe 
lijnverantwoordelijke 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 
(communicatie, analyse, doelmatig-
held en doeltreffendheid) die er zijn 
ten aanzien van de informatietech-
nologie. Overigens geeft het 
automatiseren van politieregisters 
ongekende mogelijkheden voor het 
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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 het 
gegevensverwerkend proces van de 
RCID, welke bijdrage levert de 
RCID aan het rechercheproces en 
hoe is dit proces te verklaren? 
Opzet Bij een tweetal RCID-en in 
Nederland zal door middel van een 
case-study een beschrijving van de 
informatiestromen 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 recherche-onderzoeken 
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. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen. 

119 

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. 
Doet Jaarlijks worden gemiddeld 
5500 gratierequesten ingediend. 
Gewoonlijk wordt daarvan 20% tot 
30% ingewilligd. Door gratieverle- 
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fling wordt door de uitvoerende 
macht getornd aan definitieve 
rechterlijke beslissingen. Het is een 
soort '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 ver7amelde gegevens wordt 
nagegaan welke functies gratie 
vervult voor de strafrechtspleging. 
Oak wordt de waking van de 
hedendaagse Nederlandse 
gratiepraktijk vergeleken met 
andere middelen waarmee 
strafvonnissen worden gematigd of 
tenietgedaan (VI, revisie) en met de 
gratiepraktijk in enige andere 
Westeuropese landen. 
Opzet Bestudering van gratie-
dossiers van de afgelopen jaren. 
Daarin bevinden zich de gratiever-
zoeken, de adviezen van politie, 
officier van justitie en rechter. de 
commentaren daarop van de 
minister en de gemotiveerde 
beslissingen. 
Aanvullend archiefonderzoek; 
interviews; literatuurstudie. 
Einddatum: 1998. 
Pubticatievorm: Dissertatie, artikelen. 
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120 
Misdaad- en daderanalyse in 
Nijmegen 
dts. it van Wijngaarden 

Promotoren: Prof. dr. KG. van de 
Bunt (Vii) en prof dr. G.J.N. 
Bruinsma (UT). 
Doer: Het geven van een 
beschrijving en analyse van de 
stedelijke spreiding van de 
criminaliteit in een middelgrote 
Nederlandse stad 0.c. Nijmegen). 
Het verkrijgen van inzicht in 
dadergedrag met betrekking tot het 
al dan niet maken van keuzes in de 
voorbereiding en uitvoering van het 
misdrijf. 
Probleemstelting:Wat is de aard en 
de omvang van de criminaliteit in 
Nijmegen en hoe is de criminaliteit 
gespreid in tijd en ruimte? Wat is 
de aard en omvang van berovingen 
die in Nijmegen hebben plaatsge-
vonden en hoe zijn de berovingen 
gespreid over de stad? Hoe kunnen 
de daders van berovingen in 
Nijmegen worden beschreven aan 
de hand van hun achtergrond en 
werkwijze? Wat beweegt de dader 
van een beroving (i.e. tasjesrover, 
straatovervaller, roofovervaller) bij 
het kiezen van de plaats van het 
misdrijf? 
Onderzoekmethoden: Literatuurstu-
die, analyse van gegevens-
bestanden van de politie; analyse 
van gegevensbestanden van de 
gemeente met betrekking tot 
'omgevingskenmerken'; archief-
onderzoek van politiedossiers en 
daderinterviews. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport en 
dissertatie. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
Vakgroep strafrechts-
wetenschappen 

Lopend onderzoek 

121 
Minderjarige zedendelinquen-
ten en de (effectiviteit van) 
juridische interventie 
mr. drs. M.N.A. Boelrijk 

Promotoren: Prof. mr. J.E. Doek en 
prof. mr. T.M. 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 een bijdrage kan leveren aan 
het behandelen van deze 
minderjarigen een aan het 
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: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

122 
Beginselen van strafvorderlijke 
wetgeving 
mr RI Bokhorst 

Promotor Prof. mr. T.M. Schalken. 
Doet 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 
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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, noch voor 
de rechter die vanwege die vage 
noties de ratio van het wetboek 
wisselend interpreteert. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
tijdschriftpublicaties. 

123 
Sturing van de politie door het 
O.M. 
mr S.W. Mu! 

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 
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mede te beslissen over het beheer. 
Doe van het onderzoek is het 
beantwoorden van de vraag hoe 
gezag en beheer zich binnen de 
leidinggevende activiteiten van het 
0.M. tot elkaar verhouden en op 
welke wijze het meest effectief aan 
de politic leiding kan warden 
gegeven. 
Probleemstelling Met behulp van 
welke bestuurskundige en 
juridische instrumenten kan het 
O.M. sturing geven aan de 
strafrechtelijke rechtshandhaving 
door de politic? 
Einddatum: 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

124 
Strafvordedijke rechtsvinding 
nu. di. N. Rozemond 

Doe Laten zien dat het constructi-
visme van Scholten, Dworking en 
Rawls kan worden gebruikt voor de 
beantwoording van moeilijke 
rechtsvragen in het strafproces-
recht. 
Probleemstelling. Hoe kunnen 
moeilijke gevallen in het strafpro-
cesrecht worden opgelost? 
Opzet Uiteenzetting en toepassing 
van het construcfivisme op 
moeilijke gevallen in het strafpro-
cesrecht. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

125 
Politieel tuchtrecht in theorie 
en praktijk 
mr. M van der Steeg 

Promotoren: Prot dr..1. Naeye, prof. 
rm. drs. F.C.M.A. Michiels en dr. E. 
Niemijer. 
Probleemstelling Hoe is het politieel 
tuchtrecht geregeld en hoe 
verhoudt dit zich tot de andere 
sanctionerende procedures? Hoe 
functioneert het politieel tuchtrecht 
in de praktijk? Is het politieel 
tuchtrecht binnen de pantie-
organisatie een doelmatig 

instrument om normafwijkend 
gedrag van de politie te beinvloe-
den? 
Opzet Het onderzoek behelst 
theoretisch en empirisch onderzoek. 
Ter beantwoording van elke vraag 
zal zowel informatie warden 
betrokken uit recht, rechtspraak en 
literatuur als uit de empirie, de 
werkelijkheid. 
Einddatum: 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Groningen 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 
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126 
Ondediandelen in strafraken; 
enkele Europese vormen van 
versnelde afdoening van 
strafzaken met behulp van 
onderhandelen 
A. den Hartog en ER Stamhuis 

Deventer, Gouda Quint, 1996, 
Monografian Strafrecht nr. 21 
Zie JV7, 1996, nr. 161 

127 
Het peilen van de diepte; de 
relatie tussen werkloosheid en 
delinquentie hi) jongvolwassen 
mannen 
S. Miedema 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Geschriften van de 
Juridische faculteit der Rijksuniver-
siteit Groningen, nr. 10, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 167 

128 
Delinquentie en dwang; 
ontwikkeling van delinquent 
gedrag bij leerlingen van het 
voortgezet onderwijs 
J.A. Nijboer 

Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Vakgroep strafrecht en 
criminologic, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 169 
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Lopend onderzoek 	 Publicatievorm: Artikelen. 

129 
Snelrecht 
mr. drs. 0.1 Bosker 

Promotor Prof. dr. W.J.M. de Haan. 
Samenwerking met Vakgroep 
strafrecht, Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Doel: 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-
onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. Reeds 
gepubliceerd: Snelrecht in praktijk, 
Trema, nr. 8, 1995. 

130 
Strafvorderlijke dwangmidde-
len in bijzondere wetten 
mr. D. VA. Brouwer 

Promotor Prof. mr. G. Knigge. 
Doel: Welke bijzondere wetten 
kennen dwangmiddelen? Wat is de 
ratio geweest van het opnemen van 
die dwangmiddelen? Kan de 
handhaving van de bijzondere wet 
zich niet volgens het systeem van 
strafvordering verlopen? Wat zijn de 
gevolgen voor de rechtspositie van 
de burger? Zijn er mogelijkheden 
voor harmonisatie/unificatie? 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

131 
'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. 
Einddatum: Doorlopend onderzoeks-
project 
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132 
Strafrechtelijk ondernemings-
recht 
mr. E. Gritter 

Promotor Prof. mr. G. Knigge en 
prof. mr. L. Timmerman. 
Doel: 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

133 
Endemisch geweld 
prof dr. W.J.M. de Haan en dr. H. 
Timmerman 

Vraagstelling 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 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. 
Doel: Doel van het onderzoek is 
indicatoren te ontwikkelen die het 
ontstaan van endemisch geweld 
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vroegtijdig signaleren. Aan de hand 
hiervan kan een strategie bepaald 
warden am endemisch geweld 
beter te kunnen bestrijden en 
voorkomen. 

134 
Owangmiddelen 
mr A.E. Harteveld, ml. HEM. 
Krabbe, mr IL van der Neat, mr. 
F Vellinga-Schootstra en mr W 
Wedzinga 

Doet In het anderzoek staan de 
bevoegdheden tot staande houden, 
aanhouden, inbeslagneming, 
huiszoeking en het betreden van 
plaatsen centraal. De bijzondere 
modaliteiten van dwangmiddelen-
toepassing en onderzoek gericht op 
de voordeelsontneming zijn in het 
onderzoek betrokken. Daarnaast 
wordt aandacht geschonken aan 
het klachtrecht tegen de inbeslag-
neming en de bewarings- c.q. 
vernietigingsvoorschriften, alsmede 
aan de rol van de rechter-
commissaris. Bovendien wordt 
aandacht geschonken aan klachten 
tegen politie-optreden. 
Einddatum: 1999. 
Pubficatievorm: Artikelen, cahier, 
supplementen voor losbladige 
uitgaven. 

135 
Intemationaal strafrecht/ 
EVRM 
air A. den Has-tog, air. A.E 
Harteveld, ME W.F. van Hattum en 
H.G.M. Krabbe 

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

136 
Effect van de korte vr8heids-
straf 
drs. J.H.L.J. Janssen 

Promotor Prof. dr. WJ.M. de Haan. 

Doe. Na te gaan wat de gevolgen 
zijn van het uitzitten van een korte 
vrijheidsstraf op het verdere leven 
en het gedrag van de 
ex-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 Literatuuronderzoek. Naast 
het verzamelen van literatuur en 
statistische gegevens over de 
toepassing van de korte vrijheids-
straf, zal een steekproef van ca. 112 
kortgestraften twee keer gedurende 
hun detentie en eon keer na 
vrijlating geinterviewd warden. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikelen en 
dissertatie. Reeds gepubliceerd: Zeg 
nooit nooit toekomstplannen van 
gedetineerden; kortgestraften in 
gevangenis 'De Malwei' en hun 
verwachte perspectieven, Ps-aces, fir. 
7/8, 1995; Pappen en nathouden; 
problemen rond psychisch gestoorde 
kortgestraften, Ps-aces, nr. 4, 1996 
(samen met M. Medema). 
Afschaffing van de korte vrifheids-
stral in Dulls/and, Proces, nr. 2, 1997, 
pp. 32-34 (samen met A. Rutte). 

137 
Belediging 
air A.L.J. Janssens 

Promoter Prot ml. G. Knigge. 
Octet Jurisprudentie- en literatuur-
onderzoek naar de verschillende 
vormen van strafbare belediging; 
centraal staan de materieel-
rechtehjke en processuele 
verhoudingen tussen de diverse 
beledigingsdelicten. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

138 
Rechtsmiddelen 
prof. air. D.H. de Jong, air. H.G.M. 
Krabbe, prof. mr  a Knigge en air. 
IL. van der Neut 
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Doet Het onderzoek is gericht op 
een systematische beschrijving van 
de gewone rechtsmiddelen die in 
het Wetboek van Strafvordering zijn 
opgenomen: verzet, hoger beroep 
en cassatie. In het licht van de 
normering van de verstek-
berechting, af te leiden uit de 
rechtspraak van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens, 
krijgt de verhouding tussen de 
verschillende rechtsmiddelen en de 
rechtspositie van de verdachte in 
de verschillende fasen van het 
strafproces aandacht. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Artikelen, 
annotaties, boek. 

139 
Fundamenteel onderzoek op 
het terrein van de strafvorde-
ring; Strafvordering 2001 
prof mr G. Knigge, prof mr D.H. 
de Jong, mr. A.E. Harteveld, mr. A. 
den Hartog, mr. EF. Stamhuis 
(RUG.); prof mr. MS. Groenhuij-
sen, mr. J.B.H.M. Simmelink 
(KUB) 

Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door 
een samenwerkingsverband, 
gevormd door de vakgroep 
strafrecht en criminologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen en de 
vakgroep strafrechtswetenschappen 
van de Katholieke Universiteit 
Brabant. 
Doet In dit onderzoeksproject staat 
de vraag naar de systematische 
grondslagen van een eventueel 
nieuw Wetboek van Strafvordering 
centraal: is het mogelijk een 
wettelijk stelsel van strafvordering 
tot stand te brengen dat recht doet 
aan eigentijdse inzichten en 
behoeften? Het gaat om fundamen-
teel juridisch onderzoek met een 
strategisch karakter. Het onderzoek 
richt zich op de keuze van de 
uitgangspunten, en het zichtbaar 
maken van de consequenties van 
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die keuze voor de structuur en de 
systematiek van een nieuw 
wetboek. Het accent ligt op de 
ontwikkeling van nieuwe begrippen 
en eigentijdse concepten. Het 
onderzoek is in zoverre beperkt dat 
het zich concentreert op de kern 
van de strafvorderlijke regeling: de 
(rechterlijke) organisatie, het 
vooronderzoek, het onderzoek ter 
zitting, het bewijsrecht en de 
rechtsmiddelen. Deze onderwerpen 
zullen in hun onderlinge samen-
hang worden bezien. Daarnaast zal 
worden onderzocht hoe bijzondere 
procedures zich verhouden tot de 
kern van de strafvordering en wat 
hun systematische plaats in het 
wetboek dient te zijn. Aandacht zal 
ook besteed worden aan de 
verhouding tussen de centrale 
regeling in het wetboek en de 
afwijkende en aanvullende 
regelingen in bijzondere wetten. 
Opzet Het onderzoek vindt zijn 
vertrekpunt in het geldende 
Nederlandse strafprocesrecht en 
beoogt daarin verbetering te 
brengen. Een inventarisatie van de 
knelpunten en de systematische 
inconsequenties in de bestaande 
wettelijke regeling maakt dan ook 
deel uit van het onderzoek. 
Richtinggevend voor het onderzoek 
is de zich ontwikkelende Europese 
rechtspraktijk. Het gaat daarbij 
deels om de Europese standaard 
voor behoorlijk procesrecht zoals 
die vorm krijgt in de jurisprudentie 
van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens. Daarnaast is 
ook, gelet op het perspectief van de 
Europese eenwording, het 
strafprocesrecht van de (toonaan-
gevende) afzonderlijke lidstaten van 
betekenis. Het onderzoek heeft 
daarom een sterke rechts-
vergelijkende component. 
Einddatum: 2001. 
Publicatievorm: Verslagen en 
rapporten, artikelen, boek. 
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140 
Algemene leerstukken 
materieel strafrecht 
prof ant a Knigge, mr J.L. van 
der Neut, mr M Kessler en mt.  W 
Wedzinga 

%motor. Prof. mr. 0.1-1. de Jong. 
Duet Het onderzoek is gericht op 
verdere ontwikkeling en modernise-
ring van de materieelrechtelijk 
dogmatiek, enerzijds vanuit een 
historisch en (wets)systematisch 
perspectief en anderzijds met het 
oog op een drietal belangrijke 
actuele ontwikkelingen: a. De 
steeds belangrijker ml die 
organisaties in de maatschappij en 
in het recht spelen heeft gevolgen 
voor centrale leerstukken als 
handelingsbegrip, corporatief 
daderschap en subjectieve 
bestanddelen. b. Er wordt nog 
steeds bijzondere strafwetgeving 
gecreterd die naar inhoud en naar 
systematiek op verschillende punten 
afwijkt van het Wetboek van 
Strafrecht. Oat roept de vraag op of 
er hetzij een wisselwerking 
plaatsvindt, hetzij een proces van 
uiteengroeien zich voltrekt c. Op 
het niveau van afzonderlijke 
wettelijke delictsomschrijvingen 
manifesteert zich de spanning 
tussen de drang naar restrictieve 
interpretatie (zedendelicten) 
enerzijds en extensieve interpretatie 
anderzijds (als reactie op 
technologische ontwikkelingen en 
het toegenomen belang van 
organisaties). 
Methode: De methode van 
onderzoek binnen dit aandachtsveld 
kenmerkt zich onder meer door: 
een fundamentele. diepgaande 
bestudering op hoofdlijnen van 
materieelrechtelijke dogmatiek en 
interpretatie, waarbij de functionali-
teit van het positieve recht een 
belangrijke plaats inneemt een 
rechtsvergelijkende benadering op 
drie niveaus: vergelijking met 
strafrechtsstelsels van andere 

staten, met andere deelgebieden 
van Nederlands recht, zoals privaat-
en bestuursrecht, en tussen 
algemeen en bijzonder strafrecht 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertate, boeK 
tijdschriftartikelen. 

141 
Actuele strafrechtelijke 
ontwikkelingen 
am: H.G.M. Krabbe, Al. finite void 
en prof. mr. a Knigge 

Coot Het onderzoek is tweeledig. In 
de eerste pleats worden rechterlijke 
uitspraken door middel van 
annotaties becommentarieerd. In de 
tweede plaats worden regelmatig 
belangdjke ontwikkelingen in 
wetgeving en rechtspraak 
becommentarieerd. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Annotates en 
artikelen. 

142 
Betokening van de dagvaar-
ding 
ant M. Lameris-Tebbenhoff 
Rijnenberg 

Promotor Prof. fir- G. Knigge. 
Duet Onderzoek naar gerechtelijke 
mededelingen in strafzaken, meer 
in het bijzonder de betekening van 
de dagvaarding. Vanuit rechts-
vergelijkende optiek wordt gekeken 
naar de houdbaarheid en 
functionaliteit van de Nederlandse 
regeling voor de betekening, 
ondermeer in het licht van de eisen 
van art 6 EVRM. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

143 
Jongeren en geweld 
drs. R. Meyers 

Promotor Prof. dr. W1M. de Haan. 
Duet Het doel van dit onderzoeks-
project is het geven van een 
beschrijving van aard en omvang 
van geweld onder jongeren en het 
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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 cm 
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 
eventueel gebruik 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 uitgevoerd 
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- 

circulatiewijk kunnen worden 
aangemerkt. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Dissertate en 
artikelen. Reeds gepubliceerd: 
Jongeren en geweldscriminaliteit, 
Tijdschrift voor criminologie, 37e jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 153-165. 

144 
Het strafkarakter van 
alternatieve sancties in 
criminologisch perspectief 
mr. J.M.L. van Mulbregt 

Promotor. Prof. mr. D.H. de Jong. 
Co-promotor: dr. J.A. Nijboer. 
Doel: Passen alternatieve straffen in 
het hedendaagse strafbegrip? 
Welke ervaringen hebben 
verschillende partijen die bij 
alternatieve straffen betrokken zijn? 
Opzet Interviews met alternatief 
gestraften, en andere bij de 
alternatieve straf betrokken partijen 
en analyse van dossiers. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

145 
De raadkamerprocedure in 
strafzaken 
mr J.G. Postma 

Promotor Prof. mr. D.H. de Jong. 
Doel: Onderzoek naar de in 
tegenstelling tot de procedure voor 
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, met name 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. 
Publicatievorm: Dissertati e. 
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146 
Strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen; 
een vergelijkend onderzoek 
mr P Smith 

Promotor. Prof. mr. D.H. de Jong. 
Doe! Op welke wijzen en in welke 
omvang warden 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

147 
Intemationaal strafrecht 
prof. rnr G.A.M Stnjards, Pm A 
den Hartog, am W.F. van Hattum 
en nu: EE Stamhuis en H.G.M. 
Krabbe 

Doe!. Het onderzoek naar is in de 

eerste pleats gericht op materieel 
en formeel rechtshulprecht. In de 

tweede pleats is het gericht op 
supranationaal strafrecht, op 

Europees en op mondiaal niveau. 
Daarbij wordt de ontwikkeling van 
een Europees ius commune op 
strafrechtelijk gebied nauwlettend 
gevolgd en bevorderd. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Artikelen, boek. 

148 
Be ontwikkeling van 
bindingen bij conformistische 
en delinquente adolescenten 
drs. E Weerman 

Promotor: Prof. dr. W.J.M. de Haan. 
Het onderzoek wordt gesubsidieerd 

door REOB/NWO. Samenwerkings-
verband met sectie Ontwikkelings-
psychologie (dr. HA. Bosma), 
Faculteit PPSW, Rijksuniversiteit 

Groningen. 
Doe! Nagaan of inzichten uit de 
ontwikkelingspsychologie ten 
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aanzien van bindingen in te passen 
zijn in het binnen criminologie RUG 

ontwikkeld theoretisch model en de 
theorie van Hirschi. 
Probleemstelling In hoeverre 
verschillen drie categorieen 
jongeren (zwaar delinquent, licht 

delinquent en niet of nauwelijks 
delinquent) van elkaar wat betreft 

hun bindingen en het proces 
waardoor ze tot bindingen komen? 
Welke aspecten van dit 'bindings-
proces' hangen samen met 
veranderingen in delinquent 

gedrag? 
0/Met One categorieen jongeren 
(zwaar delinquenten, licht 
delinquenten en niet of nauwelijks 

delinquent) zullen rand het 15e/16e 
jaar en na anderhalf jaar worden 

geinterviewd. Daarbij zal ondermeer 
de GIDS (Groninger ldentiteits 
Schaal) afgenomen warden. 
Einddatum: 1997. 

Publicatievorm: Dissertatie, boek en 
artikelen. Reeds gepubliceerd: Be 
relatie tussen bindingen en 
delinquent gedrag nader ondetzocht; 
een verslag van de eerste ronde van 
een ondetzoek near de ontwikkeling 
van bindingen bij delinquente en niet 
definquente jongeren, Groningen, 
Vakgroep criminologie, 1995; 

Combinaties van bindingsfactoren en 
delinquent gedrag lijdschrift voor 
criminologie, 38e jrg., 1996, pp. 
44-63. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Criminologisch Instituut 

Afgesloten onderzoek 

149 
Effectiviteit en maatschappe-
lijk draagvlak van stadswach-
ten 
AR. Hauber, LI, Hofstra en J.G.A. 
Zandbergen 

Den Haag. Ministerie van Justitie, 
DCP, 1994 
Zie JV7, 1996, nr. 182 
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Lopend onderzoek 

150 
Reactie op victimisatie van 
buitenlandse toeristen; de 
Amsterdam Tourist Assistance 
Service (ATAS) 
prof dr J.J.M. van Dijk dr A.R. 
Hauber, drs. LG. Toomvliet en drs. 
J.G.A. Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Politie 
Amstelland, ATAS, Ministerie van 
Justitie. 
Doe!: Bijna vijf jaar geleden is de 
Stichting Amsterdam Tourist 
Assistance Service (ATAS) met haar 
werkzaamheden begonnen. 
Buitenlandse toeristen die 
slachtoffer zijn van een misdrijf 
worden 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 verwerkingsproces een 
zodanige bijdrage te leveren, dat de 
door de negatieve ervaring 
veroorzaakte schade aan het imago 
van Amsterdam, zo veel mogelijk 
wordt hersteld. Dit onderzoek is 
bedoeld om na te gaan in hoeverre 
ATAS daarin slaagt en in welke 
opzichten de aanpak eventueel 
dient te worden bijgesteld, dus kort 
gezegd het gaat om het effect van 
ATAS. Tevens wordt het gevonden 
effect vergeleken met de resultaten 
van een eerdere effectmeting door 
de VU, zodat een ontwikkeling van 
het effect in de tijd zichtbaar wordt. 
Opzet: In dit onderzoek wordt 
informatie verzameld bij een aantal 
betrokkenen: ATAS-clienten, 
ATAS-medewerkers, politie-
functionarissen en contactpersonen 
bij ambassades. Als methoden 
worden telefonische en schriftelijke 
interviews gebruikt. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport en 
artikelen. Reeds verscheen: A.R. 
Hauber, L.G. Toornvliet, J.G.A. 

Zandbergen en J.J.M. van Dijk, Vijf 
jaar slachtofferhulp voor toeristen in 
Amsterdam; evaluatieonderzoek naar 
de Amsterdam Tourist Assistance 
Service (ATAS), RULeiden, 1996. 

151 
Achtergronden van criminali-
teit op macroniveau 
prof dr. J.J.M. van Dijk en 
medewerkers Criminologisch 
instituut 

Samenwerkingsverband: Dr. P. 
Mayhew, Research and Planning 
Unit, Home Office; Max Planck 
Institut, Freiburg; UNICRI. 
Doet Toetsing van de theorie dat 
criminaliteit enerzijds voortkomt uit 
gelegenheidsstructuren en 
anderzijds uit het niveau van de 
formele en informele sociale 
controle. Voor deze toetsing zal 
gebruik worden gemaakt van 
gegevens die in een groot aantal 
landen door middel van een 
enquete zullen worden verzameld. 
Deze gegevens zullen worden 
gekoppeld aan bestaande 
statistische data, die onder meer 
betrekking hebben op de welvaart, 
de verstedelijking en de bevolkings-
dichtheid. Analyses zullen worden 
verricht op landelijk en regionaal 
niveau. 
Opzet In 1989 zijn in 15 landen met 
een gestandaardiseerde slachtoffer-
enquete gegevens verzameld over 
onder andere het niveau en de 
achtergronden van de criminaliteit. 
In 1992 is de enquete in 12 landen 
opnieuw uitgevoerd en in ongeveer 
20 landen voor de eerste keen 
lnmiddels wordt de enquete in 
verschillende landen voor de derde 
maal afgenomen. De verwachting is 
dat in 1996 circa 40 landen aan dit 
project zullen deelnemen. 
Einddatum: Voorlopig doorlopend. 
Publicatievorm: Boeken, tijdschrift-
artikelen en congrespapers. Reeds 
verscheen: J.J.M. van Dijk, 
Responses to crime across the 
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world; results of the international 
crime (victim) survey, in: Scherpen-
zeel (red.), Computerization in the 
management of the criminal justice 
system, april 1996; JIM. van Dijk 
en J.N. van Kesteren, Criminal 
victimization in European cities; 
some results of the international 
Crime Vctims Survey, European 
journal of criminal policy and 
research, 4e jrg., nr. 1, 1996, 
WODC/Kugler; J.J.M. van Dijk, L.G. 
Toornvliet, Towards a Eurobarometer 
of public safety; key findings of the 
first survey on public safety among 
the residents of the European Union, 
Seminar on the prevention of urban 
delinquency linked to drugs 
dependence', European Commis-
sion, Brussel, november 1996. 

152 
Slachtoffers van seksuele 
delicten; intemationaal 
vergelijkend onderzoek inzake 
seksuele victimisaties 
dr. A.R. Hauber 

Samenwerkingsverband: Prof. dr. G. 
Kirchhoff, Manchen-Gladbach, BAD. 
Doel: Het verkrijgen van informatie 
over de frequentie van slachtoffer-
schap van de verschillende 
seksuele delicten. Aangezien dit 
onderzoek over een aantal landen 
wordt uitgevaerd 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 seksuele victimisaties. 
Gegevens analyseren en vergelijken 
met gegevens uit andere landen. 
Einddatum: 1998. 
Pubricatievorm: Voordracht paper op 
congres van de World Society of 
Victimology: anikelen. 
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153 
Het effect van controle en 
toezicht op het voorkomen 
van lichtere vormen van 
criminaliteit 
dr, AR. Hauber, mr. Li Hofstra, 
drs. L.a Toornvliet en drs. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband. Open baar 
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 
zonder (volledige) opsporings-
bevoegdheid, zoals controleurs bij 
het openbaar vervoer. stadswachten 
annex politie-assistenten en 
particuliere beveiligingsbeambten in 
winkelcentra en dergelijke. De 
zekerheid en de kwaliteit van de op 
normafwijkend gedrag gerichte 
interventies worden tegenwoordig 
mede bepaald door de 
handhavingsmodaliteit, dat wil 
zeggen het type of de typen 
toezichthouders of controleurs die 
worden ingezet. Het ligt dos voor 
de hand om nieuw onderzoek te 
doen naar de effectiviteit van de 
rechthandhaving (vergelijk 

. Sherman, 1983). Hierbij zal dan 
[evens aandacht kunnen warden 
besteed aan de vraag naar de 
acceptatie van nieuwe typen van 
toezichthouders door de justitiabe-
len en naar de kosteneffectiviteit 
ervan voor overheid en andere 
betrokken instanties. Op grond 
hiervan is de tweeledige vraagstel-
ling: Wat is de invloed van de 
handhavingsmodaliteit, 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 
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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: 1998. 
Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. Reeds verscheen onder 
andere: A.R. Hauber, L.J. Hofstra, 
L.G. Toornvliet en J.G.A. Zand-
bergen, Some new forms of 
functional social control in the 
Netherlands and their effects, British 
journal of criminology, 36e jrg., nr. 2, 
1996. 

154 
Preventie van slachtofferschap 
onder buitenlandse bezoekers 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. 
Toomvliet en drs J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Politie 
Amstelland, Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf Amsterdam. 
Doel: 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. 
Einddatum: 1997. 
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Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. Reeds verscheen: A.R. 
Hauber, L.G. Toornvliet en J.G.A. 
Zandbergen, Keep your eyes open in 
Amsterdam; onderzoek naar de 
sociale veiligheid onder buitenlandse 
bezoekers, RULeiden, 1996. 

155 
Controle op zwartrijden 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. 
Toomvliet en drs. J.G.A. 
Zandbergen 

Doe l: In dit onderzoek gaat het er 
om door middel van observaties 
een objectief beeld te krijgen van 
de werkwijze van controlebeambten 
in het openbaar vervoer in 
Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Met betrekking tot dit 
onderzoek zijn drie deelaspecten te 
onderscheiden: inventarisatie van 
het beleid ten aanzien van de inzet 
van controleurs; beschrijving van de 
activiteiten van de controleurs; 
beschrijving van de interactie 
tussen de controleurs en de 
passagiers. 
Einddatum: 1999. 

156 
Criminaliteit in en rond 
openbaar vervoer-situaties in 
internationaal perspectief 
dr. A.R. Hauber, drs. L.G. 
Toomvliet en drs. J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Verschil- 
lende buitenlandse openbaar 
vervoer bedrijven. 
Doe l: Het verkrijgen van informatie 
over het zwartrijden in een aantal 
Europese steden om op grond 
hiervan te komen tot aanbevelingen 
voor een toekomstig beleid met 
betrekking tot het zwartrijden in 
Nederland. 
Opzet Het gaat primair om de 
beschrijving van de openbaar 
vervoer situatie en de gevolgen met 
betrekking tot het zwartrijden in 
een aantal steden. Door het 
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verzamelen van gegevens over 
zwart- en grijsrijden enerzijds en de 
openbaar vervoer situatie anderzijds 
hi) een aantal buitenlandse 
stedelijke vervoerbedrijven kan men 
een beter beeld krijgen van deze 
relatie. Met name het nader 
analyseren van de relatie tussen 
pakkans, boetehoogte en 
percentage zwartrijders is hier in 
het bijzonder van belang. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het 
eindtraject van betrappen tot 
betalen. In het onderzoek warden 
betrokken belangrijke steden in 
Duitsland, Engeland, Seigle. 
Frankrijk, Zwitserland, Itali6 en 
Denemarken. 
Einddatunr. 1999. 
Publicatievorm: Rapporten en 
anikelen. 

157 
Beroepsfunctionarissen ale 
slachloffers van geweld en 
agressie 
dr Aft Hauber en drs J.G.A. 
Zandbergen 

Samenwerkingsverband: Neder-
landse Spoorwegen. 
Doe! 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 on 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 

50 

potentiele daders en met 
gedragsobservaties van de 
interactie tussen beroepsbeoefenaar 
en client. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. Congresbijdrage: AR. 
Hauber, Agressie en agressie-
preventie; van theorie naar praktijk, 
gepresenteerd tijdens het congres 
Agressie aan de balie, 22 februari 
1996 te Ede. 

158 
Slachtofferhulp zonder 
omwegen 
dr. A.R. Hatter en drs. A. 
Zandbergen 

Samenwerlangsverband. Gemeente-
politie van 's-Gravenhage. 
Doet Evaluatie experiment van 
nieuwe werkwijze met betrekking 
tot slachtofferhulp hi) de Haagse 
politie. 
Probleemstelling Toetsing van de 
hypothesen dat door deze nieuwe 
werkwijze de samenwerking tussen 
politie en hulpverleners is verbeterd, 
de slachtoffergerichte houding van 
de politic is toegenomen en dat er 
meer slachtoffers zijn docaverwezen. 
Opzet Empirisch onderzoek. 
Informatieverzameling d.m.v. 
interviews, observaties en 
attitudetesten. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Eindrapport 
(verschenen), artikel in fustiffele 
verkenningen (verschenen), artikel 
in internationaal tijdschrift. 

159 
Treinreizigers en onveiligheid 
dr. Aft Hauber, drs. J.GA. 
Zandbergen en drs. LG. Thorny//et 

Samenwerkingsverband. Spoorweg-
politie, district Zuid-West. 
Doer In dit onderzoek - dat in 
opdracht van de Spoorwegpolitie 
Rayon-West wordt verricht - 
worden de onveiligheidsgevoelens 
van treinreizigers onderzocht met 
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betrekking tot het Centraal Station 
in Rotterdam, het Hollands Spoor in 
Den Haag en de stations van de 
Zoetermeerlijn. Meting van deze 
onveiligheidsgevoelens geschiedt 
door per station 1500 enquetes af 
te nemen bij reizigers die 
genoemde stations regelmatig 
bezoeken. Het zich al dan niet veilig 
voelen van de ondervraagden in de 
stations en/of directe omgeving 
daarvan wordt gerelateerd aan een 
aantal mogelijke oorzaken zoals de 
aanwezigheid van politie, 
N.S.-personeel, en rondhangende 
(ongewenste) personen zoals junks 
en zwervers. Bovendien kan worden 
vastgesteld of onveiligheids-
gevoelens zich op specifieke 
tijdstippen en plaatsen in en/of 
rondom het station manifesteren. 
De resultaten dienen om het de 
N.S. mogelijk te maken gericht 
verbeteringen aan te brengen in en 
rondom de betreffende stations. 
Verslaglegging heeft inmiddels in 
drie afzonderlijke rapporten 
plaatsgevonden. Het is aannemelijk 
dat in 1995 een nieuwe opdracht 
zal worden ontvangen om de 
sociale veiligheid van C.S. 
Rotterdam en directe omgeving te 
onderzoeken. Hierbij wordt tevens 
het effect van genomen maatrege-
len met betrekking tot verbetering 
van de sociale veiligheid geeva-
lueerd. Het onderzoek blijft in dit 
geval niet beperkt tot treinreizigers, 
maar strekt zich ook uit tot andere 
groeperingen in en rond het station 
Rotterdam CS. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. Reeds verscheen: J.J.M. 
van Dijk, R.R. Hauber, NS vervoer; 
naar een sociaal veilige toekomst 
Advies aan Directie Nederlandse 
Spoorwegen, in: 'Trendboek', uitgave 
Nederlandse Spoorwegen, 1996. 

160 
Herschikking van het 
geweldsmonopolie; legitimiteit 
en effectiviteit van stadswach-
ten, politiesurveillanten en 
andere vormen van functio-
neel toezicht 
mr. Li Hofstra 

Promotor. Prof. dr. J.J.M. van Dijk. 
Samenwerkingsverband: Prof. P. 
Wiles, prof. J. Shapland (Universiteit 
van Sheffield); prof. Albrecht 
(Universiteit van Dresden). 
Doet In verschillende landen van 
Europa wordt sinds enige tijd 
geexperimenteerd met allerlei 
nieuwe vormen van functioneel 
toezicht. Er is een explosieve groei 
te constateren in het aantal 
stadswachten, politiesurveillanten 
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 
enzovoort. Hoe effectief zijn deze 
toezichthouders? Hoe verhoudt de 
rechtsbescherming van de burger 
zich tot het verhogen en intensive-
ren van het toezicht? 
Opzet Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek, secundaire 
analyse. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

161 
Race, ethnicity and criminal • 
justice; an international 
perspective 
dr. J. Junger-Tas 

Samenwerkingsverband: Prof. M. 
Tonry, University of Minnesota (VS) 
en prof. R. Hood, Oxford University. 
Doel: Het verrichten van onderzoek 
in enige geselecteerde landen naar 
verschillen in omvang en aard van 
criminaliteit en slachtofferschap 
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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, waaryan zes Europese 
landen en Canada. Australia 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 near de integratie, 
criminaliteit en strafrechtelijke 
reache bij minderheidsgroepen. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Papers en 
tijdschriftartikelen. 

162 
Intemationaal vergelijkend 
onderzoek naar pesten op 
school 

Junger-Tas en J. van Kesteren 
Samenwerkingsverband. Het initiatief 
voor dit onderzoek is genomen door 
prof. Yohji Morita van de 
Universiteit to Osaka in Japan. 
Achterliggende reden dat pesten op 
school in Japan een groot probleem 
is, als gevolg waarvan elk jaar een 
aantal kinderen zelfmoord pleegt. 
Onder pestgedrag wordt verstaan 
'verbaal pesten, fysiek pesten en 
indirect treiteren door middel van 
sociale uitsluiting'. 
!Joel. Een overzicht van deze 
problematiek in een zo groot 
mogelijk aantal landen; een 
diepgaande analyse van het 
probleem in een klein aantal 
landen, door middel van een 
vergehjkende schoolsurvey; een 
beschouwing - en mogelhke 
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evaluatie - van programma's in 
verschillende landen die ten doel 
hebben het pestprobleem te 
bestrijden. 
Opzet Het eerste deel van het 
onderzoek is voltooid en heeft 
geleid tot een internahonaal 
overzicht van pestgedrag op school. 
Eind dit jaar wordt dit overzicht 
gepubliceerd door Routledge en 
Kegan te Londen. De tweede fase 
wordt door vijf projectcoordinatoren 
uitgevoerd: Dan Olweus (Universi-
teit van Bergen, Noorwegen). Peter 
Smith (Universiteit van Londen), 
Philip Slee (Universiteit van Flinders, 
Zuid Australia), Rick Catalano 
(Universiteit van Washington), 
Josine Junger-Tas en John van 
Kesteren (Universiteit Leiden). De 
materiaalverzameling is voltooid en 
in dit najaar zal een eerste 
verslaglegging worden gepresen-
teerd. 

163 
Aspecten van voorwaardelijke 
straffen 
air dr HI Sage/-Grande m.m.v. J. 
van Kesteren 

Doet Onderzoek naar de wettelijke 
regeling en praktische toepassing 
van voorwaardelijke straffen in 
vergehjking met verschillende 
Europese landen en Oost-Aziatische 
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 
rechtsvergehjkend onderzoek naar 
verbanden sancties-cultuur, 
samenleving, economische en 
politieke situaties. Onderzoek naar 
de frequentie en achtergronden van 
recidive en het slagen van 
voorwaardelijke veroordelingen 
ender toepassing van bijgewerkte 
codelijsten van Stockel m.b.t. de 
jaren 1950, 1970, 1980, 1985 en 
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1990 bij de rechtbanken Den 
Bosch, Den Haag en Leeuwarden. 
Einddatum: Voorlopig doorlopend. 
Publicatievorm: Artikelen, waarvan 
vier reeds werden gepubliceerd, en 
doctoraalscripties. 

164 
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 
grondslag liggen aan de Halt-
afdoening en biedt tevens 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 enquetes. Momenteel wordt op 
basis van de resultaten van deze 
pilot study een onderzoek op 
grotere schaal voorbereid. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertate en 
artikelen. 

Rijksuniversiteit Leiden 
Afdeling straf- en strafproces-
recht 

Afgesloten onderzoek 
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165 
De Wet Getuigenbescherming; 
een uitzonderlijke regeling 
A.M. van Hoorn 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 196 

166 
The performance of dogs in 
identifying humans by scent 
G.A.A. Schoon 

Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 
1997 (diss.) 
Zie JV7, 1995, nr. 109 

167 
De rechtspersoon in het 
strafproces; een onderzoek 
naar de procesrechtelijke 
aspecten van de strafbaarheid 
van rechtspersonen 
A.L.J. van Strien 

Den Haag, SDU, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 202 

Lopend onderzoek 

168 
De vrijheidsstraf als ultimum 
remedium 
mr. K Boonen 

Doel: Het onderzoek richt zich op 
de vraag naar de betekenis van het 
u/timum remedium(-begrip) ter zake 
van de vrijheidsstraf. Waarom moet 
de vrijheidsstraf zo min mogelijk 
worden 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 onderzoek 
centraal de ontwikkeling van criteria 
ter afbakening van de vrijheidsstraf 
als ultimum remedium, alsmede de 
(ontwikkeling van) instrumenten om 
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de ultimum remedium-gedachte 
nader vorm 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: 1998. 
Pubficatievorm: Artikel(en) en boek 
(essay). 

169 	• 
Strafbaarstelling van en beleid 
aangaande exploitatie van 
prostitutie 
air K Boonen 

Promotor Prof. mr. AC. 't Hart. 
Beef 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 eon 
maatschappelijk gegeven is, is het 
uitgangspunt van de tweede vraag: 
kan, en zo ja op welke wijze, de 
prostitutie in goede banen warden 
geleid? Aandacht wordt geschon-
ken aan de strafbejegening, de 
strafwaardigheid en de delicts-
omschrijving van exploitatie van 
prostitutie, hetgeen uitmondt in een 
(voorstel tot een) strafbepaling. 
°pref. Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

170 
intemationaal materieel 
strafrecht; vestiging, 
uitbreiding en inperking van 
strafbaarheid door intematio-
nale regels 
air £4. Egter van Wissekerke 

Doet. Onderzoek naar de betekenis 
van uiteenlopende Internationale 
regels (met inbegrip van 

EG-regelgeving) voor de strafbaar-
heid van feit en dader in Nederland. 
Zowel de rechtstreekse werking van 
deze regels (intemationale delicten) 
als de uitbreidende of inperkende 
werking van deze regels binnen het 
nationale strafrecht vomit voorwerp 
van onderzoek, alsmede de 
eventuele implementatie in 
Nederland door transformatie of 
incorporatie. 
Opzet Literatuur-, wetgevings- en 
jurisprudentie-ond erzoek. 
Einddatum: 1998. 
Pubkatievorm: Dissertatie. 

171 
De positie van de deskundige 
in het strafproces, rechts-
vergelijkend bezien 
N.C. van Kampen 

Promotores-. Prof. A.C. 1 Hart en dr. 
J.F. Nijboer. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

172 
Rechtspositie van psychlatri-
sche patienten, van psychisch 
gestoorde delinquenten en 
van verstandelijk gehandicap-
ten 
air. J Krul-Steketee 

Doer: Onderzoek naar met name 
nieuwe wetten, en wetgevings-
projecten waarbij de rechtspositie 
van geestehjk gestoorden/ 
verstandelijk gehandicapten is 
betrokken, zowel op strafrechtelijk 
gebied als op het terrein van het 
patientenrecht. 
Opzet Literatuur- en wetgevings-
onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publicatievorm: Artikelen, lezingen 
en advisering aan wetgevings-
(advies)instanties. 

173 
Kemproblemen in de 
forensische psychiatde 
prof dr A.M.H. van Leeuwen 

54 



Universiteiten 

Doet. Onderzoek naar en 
specificering van het verschil tussen 
toerekeningsvatbaarheid en 
toerekenen en de afgrenzing van 
deze begrippen naar andere 
strafrechtelijke begrippen. Nadere 
uitwerking en omschrijving van het 
in de wet genoemde criterium van 
‘gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens'; de relevantie van 
de forensisch psychiatrische 
diagnostiek en behandeling/ 
begeleiding voor strafrechtelijke 
interventies. Onderzoek naar de 
consequenties van de actuele 
ontwikkelingen in de forensisch-
psychiatrisch relevante wetgeving. 
Opzet Voornamelijk empirisch. 
Einddatum: Doorlopend onderzoek. 
Publicatievorm: Artikelen en 
lezingen. 

174 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid bij rampen met dodelijke 
slachtoffers 
dr. J.F. Nijboer 

Samenwerkingsverband: Rijksuniver-
siteit Leiden, Strafrecht en 
Bestuurskunde. J.F. Nijboer. 
Doet 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. 
Publicatievorm:Monografie. 

175 
Strafrechtelijk bewijsrecht, 
i.h.b. forensische expertise 
dr J.F. Nijboer 

Samenwerkingsverband: NIAS/ 
Wassenaar; IN REP, Leiden. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van en gefinancierd door  

het Ministerie van Justitie, WODC, 
Adeling EWB. 
Doet Publicaties rond 'current 
topics on forensic expertise and 
expert evidence'. 
Opzet Literatuuronderzoek; 
voortzetting eerdere publicaties. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Bundels, monogra-
teen. Reeds verscheen in 1995: 
'Strafrechtelijk bewijsrecht' (2e 
druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen.) 
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176 
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 worden toegespitst 
op de positie van de 'cultuur-
specialist' als deskundige in 
strafzaken. 
Opzet Literatuuronderzoek, 
empirisch onderzoek (dossiers). 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

Universiteit Maastricht 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 

177 
Vrouwenmishandeling 
strafrechtelijk afgedaan? 
Strafrechtelijke regulering van 
mannelijk geweld tegen 
vrouwen in de privesfeer 
mr KD. LOnnemann 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 206 

178 
De verantwoordelijkheid van 
en de controle op de politie in 
Engeland en Wales 
mr. C. Royakkers 

Deventer, Gouda Quint, 1997 
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Zie JV7, 1996, nr. 216 

179 
Gevangen in moederschap; 
gedetineerde vrouwen en het 
recht op family life 
mr. M.W. Wolleswinkel 

Deventer, Gouda Quint, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 219 

Lopend onderzoek 

180 
Rechtsbescherming ander 
druk 
LL.M, WA. Bell 

Promotor. Prof. mr. G.P.M.F. Mols. 
Duet Dit ondemoek beoogt inzicht 
te verwerven in recente ontwikke-
lingen op het gebied van het 
strafprocesrecht in Amerika en 
Nederland en dan met name in de 
fase van het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken. Hiertoe 
dient een vergelijking te worden 
getroffen tussen beide rechtsstel-
sels on relevante overeenkomsten 
en verschillen te kunnen vaststellen. 
Deze overeenkomsten en 
verschillen moeten vervolgens 
worden onderzocht in het richt van 
de vraagstelling of zij over het 
geheel genomen een identieke 
tendens vertonen die erop 
neerkomt dat de rechtsbescherming 
van verdachten in deze procesfase 
allengs is teruggeschroefd ten 
gunste van instrumentaliteit van de 
strafrechtspleging. 
Opzet Literatuurstudie. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

181 
Regelgeving & controle op de 
Amsterdamse beurs; een 
criminologische analyse 
ml MI. Blagrnve 

Promotor Prof. dr. G.A.A.J. van den 
Heuvel. 
Duet. Beschrijving en analyse van 
de veranderingen in rechts- 
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handhaving op de Amsterdamse 
effectenbeurs. (Trefwoorden: 
beursdelicten en zelfregulering). 
Opzet Dossieranalyse, interviews en 
literatuurstudie. 
Einddatum: 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

182 
Geluidshinder en veiligheids-
risico's veroorzaakt door 
vliegtuigen 
mr. M.W.J.A. Hertoghs 

Bege'eiders: Prof. Inc M.G. Faure en 
prof. mr. Th.A. de Roos. 
Duet In welke mate worden de 
voorschriften met betrekking tot 
geluidsoverlast en de veiligheisvoor-
schriften inzake vliegbewegingen 
nageleefd in het bijzonder op 
vliegvelden Schiphol, Beek, 
Zestienh oven. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievolm: Rapportage. 

183 
Overheidscriminaliteit als 
specimen van organisatie 
criminaliteit 
prof dc G.A.A.j van den Heuvel 

noel: Beschrijving en analyse van 
de verschillende vormen van 
overheidscriminaliteit. Hoe ontstaat 
het, hoe wordt het verklaard en wat 
kan men ertegen doen? 
Einddatum: Onbepaald 
Publicatievorm: Boek en artikelen. 

184 
Onderzoek van telecommuni-
catie ten behoeve van 
justitiele doeleinden 
nil Iii. Klifman 

Promotoren: Prof. mr. G.P.M.F. Mols 
en prof mr. Th.A. de Roos. 
Doer Art. 125 Sv. geeft aan de 
rechter-commissaris de bevoegd-
heid on tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek te bepalen dat 
telecommunicatie ten aanzien 
waatvan het vermoeden bestaat dat 
de verdachte eraan deelneemt, door 
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een opsporingsambtenaar warden 
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 am ten 
behoeve van de strafvordering 
telecommunicatie te kunnen 
aftappen of opnemen; met welke 
waarborgen voor het afgetapte is 
de toepassing van het middel 
omkleed; in hoeverre is de 
aanwending van het middel 
verenigbaar met de in internationale 
mensenrechtenverdragen 
neergelegde garanties en 
waarborgen. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

185 
Jeugdige delinquenten en 
strafrechtelijke maatregelen 
mr. PJ.H.G. Korsten 

Promatoren: Prof. mr. Th.A. de Roos 
en prof. mr. M.J.C. Koens. 
Doer Toepassing en mogelijkheden 
van de strafrechtelijke maatregel, 
plaatsing in een inrichting voor 
jeugdigen, afgezet tegen de 
verruimde mogelijkheid het 
volwassenenstrafrecht op jeugdigen 
vanaf 16 jaar toe te passen en 
waardoor de tbs met dwangverple-
ging eerder kan warden opgelegd. 
Doel van het onderzoek is een 
evaluatie van het functioneren van 
de nieuwe jeugdmaatregel. 
Pubkatievorm: Dissertati e. 

186 
De berekeningen van het 
wederrechtelijk verkregen 
voordeel uit milieudelicten 
mr. D. van der Landen, prof mr. 
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M.G. Faure, prof mr. Th.A. de 
Roos en prof dr RE CM Niessen 

Doer Onderzoek naar de 
mogelijkheden, de toepassing van 
de ontnemingsmaatregel van art. 
36e WvSr. (in de wandeling de 
Pluk-ze wet genaamd) in 
milieustrafzaken te optimaliseren. 
Opzet Literatuurstudie en toetsing 
via een casuIstiek, rechts-
economische, bedrijfseconomische, 
fiscaalrechtelijke en rechts-
vergelijkende analyse. 
Einddatum: November 1997. 
Pubkatievorm: Rapport. 

187 
Getuigen in strafzaken 
prof mr G.PME Mols 

Doer Het onderzoek naar de plaats 
en functie van getuigen in 
strafzaken. Door middel van 
(deel)publicaties kan voorts de 
kennis betreffende getuigen in 
strafzaken bij de deelnemers aan 
het strafproces warden vergroot 
Probleemstelling: Kritische 
beschrijving en analyse van de 
wettelijke voorschriften en 
jurisprudentie met betrekking tot 
getuigen in strafzaken. 
Opzet Literatuurstudie. 
Einddatum: Onbekend. 

188 
Resocialisatie; visies van 
gedetineerden en inrichtings-
personeel op de voorbereiding 
van de terugkeer in de 
samenleving 
drs. PP/i. Nelissen 

Promotor. 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 teurgkeer 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 
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organisatie gebonden factoren en 
anderzijds beleving en opvattingen. 
Opzet Enguate, literatuuronderzoek 
en paniciperende observatie. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertate. 

189 
De oplegging en uitvoering 
van reparatoire- en bedrijfs-
sancties voor milleudelicten, 
in relatie tot rechten van 
derden en de bestuurlijke 
overheid 
mr. iC Oudijk 

Promoter. Prof. mr. J. de HuIlu 
(RUB) en prof. mr. Th.A. de Roos. 
Dock Onderzocht wordt op woke 
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 tie bestuurhjke 
overheid en rechten van derden 
door de strafrechter kunnen worden 
opgelegd. 
Opzet (Rechtsvergelhkend) 
onderzoek van relevante literatuur 
en jurisprudentie in Nederland. 
BeIgie en Duitsland. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertate. Mogelijk 
deelpublicaties in de vorm van 
artikelen. 

190 
Handhaving van het kartel-
recht in Nederlands en 
Europees verband 
air H.M.I Quaedvfieg 

Promoter Prof. MC Th.A. de Roos en 
prof. dr. GAAJ. van den Heuvel. 
Opzet Rechtsverlijkend onderzoek 
van relevante literatuur/empirisch 
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertate. 

191 
Strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van ambtenaren voor 
milieuverontreiniging 
D. Reef 

Promotor. Prof. mr. KG. Faure en 
prof. ml. Th.A. de Roos. 
Duet Het verdient aanbeveling om 
ambtenaren van milieu-
administraties, danwel doze 
besturen zelf, strafrechtelijk 
aansprakelijk te houden voor de 
milieuverontreiniging die door hun 
handelen/nalaten wordt getnitieerd 
of bevorderd en zo ja, can een 
dergelijke aansprakelijkheid de lege 
lata reeds warden gerealiseerd en 
zo niet. welke aanpassingen zijn 
terzake noodzakelijk? 
Opzet Op basis van literatuuron-
derzoek zal er rechtsvergelijkend 
alsook rechtseconomisch naar de 
grondslagen van de strafrechtelhke 
aansprakelijkheid van ambtenaren 
worden gezocht. De landen die 
warden onderzocht zijn voorname-
lijk Nederland. BeIgie en Duitsland. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertate. 

192 
Uitlevering en mensenrechten; 
een vergelijkend onderzoek 
naar de rechtspraktijk in 
Nederland, Duitsland en de 
Verenigde Staten 
drs. AL. Smeulers 

Promotor: Prof. mr. Th.A. de Roos en 
prof. ml. Th.C. van Boven. 
Co-promotor mr. KG. van der Wilt. 
Doet Deze studie beoogt te 
onderzoeken of rechters in 
Nederland, Duitsland en de 
Verenigde Staten, bij de beoorde-
ling van de toelaatbaarheid van 
uitleveringen, rekening plegen te 
houden met de eerbiediging van de 
rechten van de mens in de 
verzoekende staat. 
Opzet Literatuurstudie 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertate. 
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193 
Verdediging in strafzaken, een 
onderzoek naar de professio- 
nele verantwoordelijkheid van 
de advocaat in het strafproces 
mr. TN.M.B. Spronken 

Promotoren: Prof. mr. G.P.M.E Mols 
Doel: 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: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

194 
Zorgplichtbepalingen in het 
milieustrafrecht 
mr. M.J.C. Visser 

Promotoren: Prof. mr. M.G. Faure en 
prof. mr. Th.A. de Roos. 
Probleemstelling: Wat zijn de 
grenzen van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in het kader van 
zorgplichtbepalingen in het 
milieurecht 
Opzet (Rechtsvergelijkend) 
onderzoek van relevante literatuur 
en jurisprudentie in Nederland en 
Duitsland. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

195 
Voorbereidend onderzoek in 
strafzaken 
Leden van de vakgroep strafrecht 
en criminologie 	pro fmr. 
G.P.M.F. Mols 

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 naar 
wenselijkheid en mogelijkheid tot 
juridisering ter versterking van de 
rechtspositie van de verdachte. 
Opzet Literatuurstudie, empirisch 
onderzoek. 
Einddatum: Onbekend. 
Publicatievorm: Monografie en 
tijdschriftartikelen. 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Vakgroep strafrecht 

Afgesloten onderzoek 

196 
Onder voorwaarde; een 
onderzoek naar de voorwaar-
delijke veroordeling en andere 
voorwaardelijke modaliteiten 
F.W. Bleichrodt 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
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Zie JV7, 1996, or. 224 

197 
Strafmaten tweede lijn 
prof dr IRS. Fiselier en mr 
JAW Lensing 

Nijmegen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep strafrecht, 1997 
Zie1V7, 1996, nr. 229 

198 
Onderzoek naar de huidige 
praktijk van het gerechtelijk 
vooronderzoek; naar 
aanleiding van het wetsvoor-
stel 'Herziening Gerechtelijk 
vooronderzoek' 
mr. R.C. Honig m.m.v. prof dr 
IRS Fiselier en mr JAW. 
Lensing 

Deventer, Kluwer, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 227 

Lopend onderzoek 

199 
Strafrechtelijke sancties 
air. J.P. Balkema, prof mr. 
Buruma en air PC. Vegter 

Doet Het onderzoek is primair 
gericht op een analyse van de 
rechtsregels die de tenuitvoerleg-
ging beheersen van de strafrechte-
Rik° vrijheidsbenemende maatrege-
len, te weten de plaatsing in eon 
krankzinnigengesticht en de 
terbeschikkingstelling. 
Probleemstelling In het onderzoek 
komt onder nicer de vraag aan de 
orde of de vigerende rechtsregels in 
overeenstemrning 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. 
Publicatievorm: De onderzoeksresul-
taten worden regelmatig gepubli-
ceerd in de von m van supplementen 
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op de losbladige editie Het 
pen/tent/air recht onder redactie van 
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 Deventer. 

200 
Informanten en strafvordering 
prof mr Y Burume prof int: 
J.M.A. Berkvens en nu: M. Coos 

Doet. In een samenwerkingsver-
band tussen de sectie strafrecht en 
de sectie recht en informatica wordt 
onderzoek gedaan naar de 
strafvorderlijke betekenis van 
informatieverwerkende systemen. 
Daarbij wordt vooral inzicht gezocht 
in de Wet Politieregisters, de Wet op 
de Justitiele Documentatie on 
verwante regelgeving. Het 
onderzoek is gericht op een analyse 
van de rechtsregels die de 
tenuitvoerlegging beheersen van 
deze registratie- en documentatie-
regelgeving. 
Opzet In hoofdzaak literatuurstudie. 
Einddatum: Doorlegend. 
Publicatievorm: De onderzoeksresul-
taten warden regelmatig gepubli-
ceerd in de vorm van supplementen 
op de losbladige edite Wet 
Politieregisters, red. mr. Ni. Coos, 
prof. mm. J.MA Berkvens, prof. mr. Y. 
Buruma (red.), Kluwer Juridische 
Uitgevers, Deventer. 

201 
Fraude 
prof mr Y Buruma en mr 
Sackers 

Doet. Fraude als overkoepelend 
begrip van diverse strafbare feiten 
heeft betekenis op tal van 
maatschappelijke terreinen. Daarbij 
is zowel to denken aan de fraude 
tussen burgers onderling (bij 
voorbeeld faillissementsfraude, 
effectenfraude, kreditfraude 
enzovoort) als aan fraude jegens de 
overheid (bij voorbeeld belasting-
fraude, sociale zekerheidsfraude) 
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als ook aan fraude jegens 
supranationale instellingen 
(EG-fraude). Ook niet op het eerste 
gezicht financieel georienteerde 
vormen van misleiding warden 
onder het begrip gevat (milieu-
fraude, computerfraude). Het 
onderzoek beoogt de terzake 
geldende regels te analyseren. 
Daarbij komen zowel het materiele 
strafrecht, het strafvorderlijk beleid 
als het (penitentiaire) bestuursrecht 
aan de orde. 
Probleemstelling Welke lijnen zijn te 
ontdekken in het geldende op 
fraude betrekking hebbende recht 
en in hoeverre geven de geldende 
rechtsregels een adequate 
normering voor de praktijk. 
Opzet Literatuurstudie. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publicatievorm: Diverse artikelen, 
alsmede (de actualisering van) een 
boek in de serie Studiepockets 
strafrecht. 

202 
Bijzondere opsporings-
methoden 
prof mr. V Buruma en mr. PC 
Vegter 

Doet Na de bevindingen van de 
Parlementaire Enquetecommissie is 
een hausse aan nieuwe regels over 
opsporingsmethoden in de vorm 
van wetswijzigingen en richtlijnen te 
verwachten. Deze veranderingen in 
de regelgeving warden kritisch 
gevolgd zowel vanuit het oogpunt 
van de strafvorderlijke dogmatiek 
als de rechtspraak, als oak de 
politiepraktijk. 
Probleemstelling Hoe worden 
wettelijke en jurisprudentiele 
grenzen gesteld aan en mogelijkhe-
den geboden tot het observeren 
van al de niet verdachte personen, 
het runnen van informanten, het 
(doen) uitvoeren van infiltraties en 
het gebruik van informatiever-
werkende en andere methoden. 
Opzet In hoofdzaak literatuurstudie. 

Einddatum: Doorlopend. 
Publicatievorm: Diverse artikelen, 
alsmede een boek in de serie 
Studiepockets strafrecht. 
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203 
Dutch criminal law and 
procedure 
prof mr G.J.M. Corstens en mr. 
J.A.W. Lensing 

Doet 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: 1997. 
Publicatievorm: Deel in Encyclopedia 
of Law. 

204 
Diefstal in het stelsel van 
vermogensdelicten 
mr. E.M. Eijnwachter 

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

205 
Onderneming, strafrecht en 
mensenrechten 
mr S.V Pelsser 

Promotor. Prof. mr. Y. 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 
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recht van Nederlandse herkomst, 
het EVRM. het EG-recht en can 
aantal vreemde rechtsstelsels, 
waaronder dat van de VS. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddaturn: Oktober 2000. 
Publicatievorra Dissertatie. 

208 
Dwangmiddel van de 
inbeslagneming 
mr AM. Vennix 

Promotor Prof. ml. G.J.M. Corstens 
en ml. JAW. Lensing. 
Doet Herijking van het dwangmid-
del van de inbeslagneming (made) 
gezien: bevoegdheid tot conserve-
toire inbeslagname (94a Sv.) op 
grond van de Wet tot verruiming 
van mogelijkheden tot toepassing 
van de maatregel van ontneming 
van wederrechtelijk verkregen 
worded; bevoegdheid tot vergaren 
en opnemen van gegevens (Wet 
Computercriminaliteit); onderzoek 
naar verbetering teruggaveregeling. 
Opzet Onderzoek van wetgeving, 
rechtspraak en literatuur. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie 

Afgesloten onderzoek 

207 
Abolitionisme als strafrechts-
theorie; theoretische 
beschouwingen over het 
abolitionisme van L.H.C. 
Hulsman 
arr.  JR. 8/ad 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 234 

208 
Preventie van jeugd-
criminaliteit in eon grate stad 
E Rood-Pers, B. Rovers, F van 
Gemert en C. Fijnaut 

Arnhem, Gouda Quint, 1995 
Zie JV7, 1996, nr. 237 

209 
Criminografie van Rotterdam; 
jeugdigen en veel-
voorkomende criminaliteit in 
de periode 1990-1994 
B. Rovers 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
Zie JV7. 1996. nr. 237 

210 
De boort eon broeinest? Een 
onderzoek naar de invloed 
van woonomgeving op 
jeugdcriminaliteit 
B. Rovers 

Nijmegen, Ars Aequi, 1997 (te 
verschijnt december 1997) 
Zie JV7, 1996, nr. 237 

211 
Geweld in de interactie 
politie-publiek; een onderzoek 
naar opvattingen en ervarin-
gen binnen de politie 
N Milks 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 247 

212 
De normering en beheersing 
van politiegeweld 
N. Uildriks 

Deventer, Gouda Quint, 1997 (diss.) 
Zie1V7, 1996, nr. 247 

Lopend onderzoek 

213 
Vrijheidsbenemende 
dwangmiddelen 
mr. J uit Beijerse 

Promotor Prof. ml. C.P.M. Cleiren en 
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut. 
Probleemstelling De vraag die in 
deze studie centraal sleet is of het 
noodzakelijk is on tot can 
fundamentele herbezinning te 
komen op de uitgangspunten die 
aan de wettelijke regaling van 
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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. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

214 
EVRM en opiumzaken 
T Blom 

Promotor Prof. mr. H. de Doelder. 
Doet Het vervaardigen van een 
kritisch commentaar op de justitiele 
politiepraktijk in Opiumzaken aan 
de hand van uitspraken van de 
Europese Commissie en het 
Europese Hof voor de rechten van 
de mens. 
Probleemstelling: Onderzocht wordt 
wat de consequenties zijn van de 
uitspraken van de Europese 
Commissie en het Europese Hof 
voor de rechten van de mens, 
wegens de schending artikel 8 (fair 
trial) en 8 (recht op privacy) EVRM 
voor de Nederlandse opsporings-
praktijk in Opiumwetzaken. Het 
gaat in dit onderzoek met name om 
de consequenties voor de 
bijzondere opsporingsmethodes, die 
in het kader van de bestrijding van 
deze wet worden gebruikt zoals de 
observatie, de infiltratie en de 
telefoontap en die een grote 
inbreuk op iemands priveleven 
inhouden. 
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Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

215 
Het ontstaan van criminaliteit; 
een methodologische studie 
over onderzoeken naar de 
oorzaken van criminaliteit 
prof dr. H. van de Bunt, prof dr 
D.J. Hessing en prof dr. J.A. 
Michon 

Samenwerkingsverband: Grootstede-
lijke veiligheid (Sanders lnstituut - 
Juridische Faculteit Rotterdam); 
Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving; 
WODC - Ministerie van Justitie. 
Doel: Op welke wijzen is naar het 
ontstaan van probleemgedrag, 
deviant gedrag en criminaliteit in 
het verleden onderzoek verricht, en 
op welke wijze zou er onderzoek 
naar verricht kunnen worden, dan 
wel moeten worden. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de 
biologische, sociale, psychologische 
en economische factoren die leiden 
tot probleemgedrag, deviant gedrag 
en delinquent gedrag. 
Opzet Meta-analyse van bestaand 
onderzoek naar de oorzaken van 
criminaliteit en het ontwerpen van 
een wetenschapstheoretische 
Ideaalopzef. 
Einddatum: 31-8-1999. 
Publicatievorm: Er zal door middel 
van artikelen, rapporten en boeken 
worden gerapporteerd. 

216 
De rechtsbetrekking als 
gemeenschappelijke noemer 
van bestuursrecht, strafrecht 
en privaatrecht; theorie, 
methode en praktijk van 
gentegreerde rechtsweten-
schap 
prof mr. C.P.M. Cleiren, mr. PAM. 
Mevis, mr. G. van Leijen en M. 
Dane 
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.Samenwerkingsverband Samenwer-
king met prof. R.M.G.E. Foque en 
prof. mr. GO. Overkleeft-Verburg en 
prof. mr. AIM. van Mierlo. 
Boot De 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 voorhanden is dat 
de verschillende deeldisciplines met 
elkaar delen en dat hun eigen 
specifieke ontwikkelingen stuurt. 
Het onderzoekprogramma betreft 
een samenstel van onderzoeken die 
zijn toegespitst op de betekenis van 
het begrip rechtsbetrekking en de 
draagwijdte daarvan voor de 
verdere ontwikkeling van de 
traditionele rechtsgebieden 
bestuursrecht, strafrecht en 
privaatrecht, alsmede de algemene 
rechtstheorie en rechtsfilosofie. De 
strafrechtelijke onderzoeken spitsen 
zich toe op de volgende thema's: 
Het strafvorderlijk legaliteitsbegin-
sel; toetsing van en sancties op 
(on)rechtmatig overheidsoptreden; 
vormen, vormverzuimen en 
rechtsgevolgen in intern en extern 
rechtsvergelijkend perspectieft 
schadevergoeding voor ondergane 
of voorlopige hechtenis. 
Opzet Literatuur- en rechtspraak-
onderzoek. Veel interne rechtsver-
gefijking. 
Einddatum: Lopend onderzoek. Voor 
de dissertaties vier Jan;. 
Publicatievorm: Twee dissertaties, 
artikelen. 

217 
Schadevergoeding voor 
ondergane voorlopige 
hechtenis indien de zaak 
eindigt zonder oplegging van 
straf of maatregel 
rm. N.M. Dane 

Promotor Prof. mr. C.P.M. Cleiren. 
Samenwerkingsverband Het 
onderzoek vindt plaats in het kader 
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van het algemene onderzoeks-
programma De rechtsbetrekking 
als gemeenschappelijke noemer van 
bestuursrecht, strafrecht en 
privaatrechC 
Beek Het onderzoek beoogt 
allereerst eon overzicht te 
verschaffen in het geheel aan 
mogelijkheden om, zowel in 
criminal/bus (artt. 89-93 Sv) als in 
civil/bus (via 6:162 BW), to komen 
tot het verkrijgen van schadever-
goeding voor ondergane voorlopige 
hechtenis indien de strafzaak 
eindigt zonder oplegging van straf 
of maatregel. Het gebruik van 
criteria zoals gehanteerd bij de 
schadevergoedingsbeslissing in 
beide procedures doet vragen rijzen 
terzake van strijdigheid met 
beginselen van straffprocesffecht, 
zoals de onschuldpresumpUe en het 
nemo tenetur beginsel. Om to 
bepalen of en in hoeverre doze 
beginselen na afloop van het 
strafproces een bepaalde 
doorwerking hebben op 
schadevergoedingsprocedures is 
het onderzoek gericht op het 
vaststellen van een normeringska-
der voor genoemde schaderelaties 
(bij schade door overheid 
veroorzaakt bij ab in/tie rechtmatige 
toepassing van strafvorderlijke 
bevoegdheden). Naast eon 
deugdelijk normeringskader wordt 
voorts gezocht naar eon antwoord 
op de vraag waarom de keuze in de 
grondslag van de 
schadevergoedingsregeling van de 
artt. 89-93 Sv. van invloed is op het 
gebruik van - in het kader van 
normering beschouwde onwense-
lijke - criteria. Vervolgens zullen 
diverse (andere) grondslagen van 
schadevergoeding worden 
onderzocht vanuit doze bevindin-
gen. Voorts wordt de wenselijkheid 
van het gebruik van de procedure 
in civil/bus besproken voor wat 
betreft genoemde schaderelaties. 
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Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

218 
Bestuursstrafrecht 
prof mr. H. de Doelder, 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, mr. J. C. van 
Veer en mr D. Otto 

Doet. 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 ook in 
het internationale recht verschil-
lende ontwikkelingen voorgedaan 
waardoor de contouren van een 
bestuursstrafrecht zich beginnen at 
te tekenen. Doel van het onderzoek 
is om aan de hand van die 
ontwikkelingen tot een beschrijving 
en een verklaring van de bedoelde 
juridische fenomenen te komen 
waardoor eenduidige plaatsbepaling 
van dit gedeelte van het recht 
mogelijk wordt. Bovendien wordt 
onderzocht of het bestuurs-
strafrecht eigen materiele 
beginselen kent en welke 
beginselen ten grondslag liggen 
aan de processuele afdoening van 
de gedragingen die door het 
bestuursstrafrecht worden 
gesanctioneerd. 
Opzet Het onderzoek valt uiteen in 
een aantal deelonderzoeken. De 
kennis en inzichten die in deze 
onderzoeken vergaard worden 
moeten leiden tot theorievorming 
met betrekking tot het karakter van 
het bestuursstrafrecht en de 
verhouding tot het strafrecht 

enerzijds en het bestuursrecht 
anderzijds. 
Einddatum: Geen. 
Publicatievorm: Dissertaties, 
artikelen, symposiumbundels, 
rapporten. 

219 
Universele rechtsmacht en de 
verplichting om ernstige 
schendingen van rechten van 
de mens te vervolgen 
mr. R. van Elst 

Samenwerkingsverband: 
Onderzoeksschool Rechten van de 
Mens en de Vakgroep strafrecht en 
criminologie (prof. mr. C.P.M. 
Cleiren en dr. M.T. Kamminga). 
Doef. Op grond van universele 
rechtsmacht is het mogelijk om 
iemand te vervolgen, ongeacht de 
vraag waar hij het strafbare feit zou 
hebben begaan, en ongeacht de 
nationaliteit van de verdachte of het 
slachtoffer. Verdragen die 
betrekking hebben op ernstige 
schendingen van rechten van de 
mens verplichten verdragsluitende 
partijen veelal om universele 
rechtsmacht te vestigen en 
verdachten op grond daarvan te 
vervolgen. Dat betekent concreet bij 
voorbeeld dat een Joegoslaaf in 
Nederland terecht zou kunnen 
staan wegens een oorlogsmisdrijf 
dat hij in Bosnie jegens een Kroaat 
heeft begaan. In dit onderzoek 
wordt onder meer gezocht naar de 
betekenis van universele rechts-
macht, de omschrijving ervan in 
verdragen, de verplichting om 
daadwerkelijk te vervolgen en de 
wijze waarop op nationaal niveau 
met deze verdragen wordt 
omgegaan. 
Opzet: lnhoudsanalyse, case-
studies, interviews, literatuur- en 
bronnenonderzoek. 
Einddatum: April 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. Eerdere 
publicatie: Afscheid van Joegoslavie; 
over oorlogsmisdrijven en misdrijven 
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tegen de menselijkheid begaan in 
voormalig Joegoslavfe en de 
Nederlandse rechter, NJB, 69e jrg., 
1994, pp. 1401-1410; NJB, 70e jrg., 
1995, pp. 251-254. 

220 
Bewijs in het bestuurs-
stratrecht 
mr. AR. Hartmann 

Promotor Prof. mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband: Het 
onderzoek vindt pleats in het kader 
van het algemene onderzoek-
programme Bestuursstrafrecht 
lnzichten opgedaan in dit 
onderzoek kunnen een bijdrage 
leveren aan eon verdere plaatsbe-
paling van het bestuursstrafrecht. 
Doet Het bewijs speelt een 
belangrijke rol in iedere juridische 
procedure. lnzicht in de rol die het 
bewijs speelt in een bepaalde 
procedure geeft aan hoe de 
vaststelling van rechtsfeiten in 
concreto dient te verlopen. In de 
tweede pleats geeft het in het 
algemeen ook inzicht in aard, 
doelstellingen en karakter van de 
desbetreffende procedure. Het 
onderzoek near het bewijs in het 
bestuursstrafrecht zal zich richten 
op de formele en inhoudelijke 
aspecten van de vaststelling van 
rechtsfeiten in procedures die als 
bestuursstrafrechtelijk zijn te 
kenschetsen. Daartoe worden onder 
meer de bewijsvergaring en 
bewijsvoering in het bestuurs- en 
strafrecht onderzocht. Voorts zal 
gekeken worden naar bewijs-
rechtelijke aspecten van in andere 
landen functionerend bestuurs-
strafrecht, zoals het Ordnungswi-
drigkeitengesetz in Duitsland. Ook 
zullen de bewijsregelen die het Hof 
van Justitie to Luxemburg hanteert 
bij het beoordelen van zaken ex 
artikel 85 e.v. EEG-verdrag in de 
beschouwingen worden betrokken. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen. 
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221 
Grootstedelijke Veiligheid 
prof dr flossing, dr. E.B.M. 
Rood-Pijpers e.v.a. 

Opzet/doet. In dit project werken 
verschillende faculteiten samen op 
het gebied van veiligheid. 
Momenteel wordt eon samenwer-
kingsverband opgezet met TNO en 
het NSCR. De samenwerking zal 
moeten uitmonden in een 
onderzoeksschool 'Maatschappe-
lijke veiligheid'. Het onderzoek is 
thans opgedeeld in de volgende 
vier deelprojecten: Gokcriminaliteit 
Het gokwezen in een stad als 
Rotterdam is eon gecompliceerd 
geheel van legale, extra legale en 
illegale activiteiten. In een eerste 
deelstudie is, voor wat betreft de 
situatie in Nederland, aandacht 
besteed aan de markt voor 
gokspelen, de spelers en hun 
problemen; aan de rol die de 
georganiseerde misdeed in het 
gokwezen wordt toegedicht; en aan 
de redenen waarom en wijzen 
waarop de overheid de markt in 
kwestie probeert te reguleren. In 
het verlengde van deze terreinver-
kenning vindt specifieker onderzoek 
pleats naar het aanbod en de 
aanbieders van gokfaciliteiten in 
Rotterdam en omgeving. naar de 
mogelijke relatie tussen gokken on 
(verwervings)criminaliteit, en naar 
verschillende facetten van het 
fenomeen van de kansspel-
automat Drugscriminaliteit: Bij de 
opsporing van drugsdelicten stuit 
de politic veelal op grenzen die 
gesteld zijn door internationale 
verdragen, meer in het bijzonder 
het EVRM. Als belangrijkste 
bepaling hieruit zal het recht op 
privacy (art. 8) in relatie tot het 
politie-optreden worden gezet 
Einddatum: Onbepaald. 
Publicatievorm: Dissertaties, 
artikelen, rapporten. 
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222 
Strafrechtelijke opvang 
verslaafden Rotterdam; de 
evaluatie van de interim-
voorziening 
mr drs. P.J. de Koning, mr I Blom 
en prof dr. DJ Hessing 

Samenwerkingsverband: Grootstede-
lijke Veiligheid; Sanders Instituut - 
Juridische Faculteit Rotterdam; 
Gemeente Rotterdam. 
Doel/probleemstelling Evaluatie van 
de interimvoorziening Strafrechte-
lijke Opvang Verslaafden in 
Rotterdam (SOV). Deze voorziening 
heeft tot doel: '...het terugdringen 
van de overlast door het insluiten 
van criminele verslaafden (en) het 
oplossen, althans beheersbaar 
maken van individuele verslavings-
problematiek door middel van 
adequate verslavingszorg en het 
bieden van maatschappelijk 
perspectief'. 
Opzet/onderzoeksmethoden: Er zijn 
vier onderzoeksgroepen uit de 
doelgroep geformeerd met als 
onderscheidende kenmerken: keuze 
gehad voor wel of niet deelnemen 
aan het project; geen keuze gehad 
maar wel strafrechtelijk vervolgd; 
geen keuze gehad en niet 
aangehouden. Er vindt dossier-
onderzoek plaats, er worden 
diepte-interviews afgenomen met 
verslaafden en sleutelpersonen en 
er wordt participerend geobser-
veerd. 
Einddatum: 1 november 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

223 
Strafrecht en seksueel 
misbruik van minderjarigen; 
een onderzoek naar (on)mo-
gelijkheden 
mr. R.S.B. Kool 

Promotoren: Prof. dr. C.F. Fijnaut en 
prof. mr. H. de Doelder. 
Doel: Het probleem van seksueel 
misbruik van minderjarigen binnen 
afhankelijkheidsrelaties maakt 
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Het rechtsgevolg van 
vormverzuim binnen het 
strafproces 
mr G. van Leijen 

67 

onderdeel uit van een bredere 
maatschappelijke zorg met 
betrekking tot seksueel misbruik. 
Deze zorg heeft in de jaren tachtig 
geleid tot het opzetten van een 
overheidsbeleid terzake, waarvan de 
strafrechtspleging onderdeel 
uitmaakt. Om te kunnen beoordelen 
welke rol het strafrecht hier kan 
vervullen is het noodzakelijk kennis 
te nemen van de inhoud van de 
normstelling terzake, en te bezien 
op welke wijze deze normstelling in 
de rechtspraktijk wordt gehand-
haafd. 
Probleemstelling In dit onderzoek 
staat de vraag centraal naar de 
werkingssfeer van het publieke 
recht (het strafrecht) in een bij 
uitstek private sfeer (de seksuali-
teit). Gekozen is voor een 
probleemgebied waarbinnen de 
tegenstelling publieWprivaat zich 
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 
worden gebracht. 
Einddatum: 1998. 

Publicatievorm: Dissertatie. 
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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 
strafrecht en privaatrecht theorie, 
methode en praktijk van geinte-
greerde rechtswetenschap. 
Probleemstelling Hoe kunnen de 
rechtsgevolgen worden bepaald die 
aan vormverzuimen begaan in het 
strafproces zouden moeten worden 
verbonden? 
Do& Met het onderzoek wordt 
beoogd on vanuit een theoretisch 
en normatief kader enig licht te 
werpen op de vraag wanneer, door 
wie of wat, in welke gevallen en op 
welke gronden het recht rechtsge-
volgen behoort te verbinden aan de 
niet-naleving van strafproces-
rechtelijke voorschriften wat de 
aard is van deze rechtsgevolgen. 
Beoogd wordt hiermee enige 
systematiek en een aantal 
normatieve uitgangspunten te 
formuleren die bij wetgeving en 
rechtspraak inzake het onderwerp 
van nut kunnen zijn. 
Opzet Op basis van een aantal 
vastgestelde normatieve en 
systematische uitgangspunten 
wordt een analysekader opgebouwd 
waarin een antwoord op de 
vraagstelling wordt geformuleerd. 
Bij het ontwerp daarvan wordt net 
name gebruik gemaakt van een 
analyse van begrippen en 
verbanden, waartoe hun betekenis 
en onderlinge samenhang in 
meerdere rechtsstelsels worden 
bestudeerd. Mn dit kader zullen 
tenslotte een aantal positief-
rechtelijke facetten van het 
onderwerp worden getoetst. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
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225 
Onrechtmatig optreden van de 
overheid 
dr. PAM Mevis 

Samenwerkingsverband 
VF-programma 'De rechtsbetrek-
king als gemeenschappelijke 
noemer van bestuursrecht, 
strafrecht en privaatrechl. 
Doe/ 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 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 aansprakehjkheid in concrete 
sancties voor de overheid of 
'tegemoetkomingen' van belang-
hebbenden. De resultaten kunnen 
ondermeer worden aangewend on 
te bezien of de wijze waarop het 
overheidsoptreden in het 
strafproces wordt gesanctioneerd 
niet veel genuanceerder en 
gedifferenfieerder kan zijn. Men kan 
denken aan de mogelijkheid van 
een financiole 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 worden verricht 
tegen de achtergrond van de vraag 
of rechtsnormen die tezamen de 
aansprakelijkheid binnen de 
rechtsbetrekking bepalen mogen 
verschillen al naar gelang de 
burgerlijke rechter, dan wel de 
strafrechter deze normen toepast. 
Zo de fasering van het project het 
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toelaat kan een vergelijking met de 
beoordeling van het onrechtmatige 
overheidsoptreden in de 
bestuursrechtspraak bijdragen aan 
een verdieping van het onderzoek. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Doorlopend. 
Publicatievorm: Diverse afzonderlijke 
publicaties. 

226 
Dwangmiddelen in het 
bestuursstrafrecht 
mr. D. Otto 

Promotor. Prof. mr. H. de Doelder. 
Samenwerkingsverband Het 
onderzoek vindt plaats binnen het 
kader van het onderzoeksproject 
'Bestuursstrafrecht'. Dit project 
vormt een van de thema's van het 
onderzoekprogramma 'Geintegreerd 
recht' van het Sanders Instituut, het 
onderzoeksinstituut van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Het 
onderzoeksproject richt zich op de 
plaats van het bestuursstrafrecht 
binnen het stelsel van het recht en 
de normering en inkadering 
daarvan door de wetgever. 
Doel/probleemstelling Zowel op 
communautair niveau als op het 
nationale niveau van de Lid-staten 
van de EU, is een toename te 
constateren van de toepassing van 
de bestuurlijke boete. Ook in 
Nederland vindt deze ontwikkeling 
plaats als een gevolg van een 
veranderend rechtshandhavings-
beleid, dat mede wordt veroorzaakt 
door groeiende communautaire 
regelgeving. De toepassing van de 
bestuurlijke boete wordt beheerst 
door regels en beginselen van 
zowel het bestuursrecht als het 
strafrecht en wordt omschreven met 
de term testuursstrafrechf. Zowel 
in de procedure die leidt tot het 
opleggen van een bestuurlijke 
boete als in de fase waarin een 
opgelegde boete moet worden 
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geeffectueerd is het kunnen 
aanwenden van dwangmiddelen 
onontbeerlijk. Tegen de achtergrond 
van de algemene probleemstelling 
en doelstelling van het onderzoeks-
project bestuursstrafrecht staat in 
dit onderzoek centraal de vraag op 
welke wijze dwangmiddelen moeten 
kunnen worden aangewend in het 
bestuursstrafrecht en hoe dit moet 
worden genormeerd. 
Opzet: Het onderzoek vindt plaats 
door literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 1 augustus 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

227 
Rechtsbescherming in het 
bestuursstrafrecht 
mr 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 bestuursstrafrecht. 
Doet Onder andere in de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften en in het 
fiscale recht zijn bevoegdheden 
neergelegd voor bestuursorganen 
tot het opleggen van sancties die 
vallen onder het begrip 'vervolging' 
van artikel 6 EVRM. Deze 
bestuursrechtelijke sanctie-
bevoegdheden warden dus tevens 
strafrechtelijk genormeerd. In 
andere landen bestaan eveneens 
rechtsgebieden die raakvlakken 
hebben met zowel het strafrecht als 
het bestuursrecht. Ook in 
EG-verband - met name bij de 
bescherming van communautaire 
(financiele) belangen - zijn 
bestuursrechtelijke straf-
bevoegdheden geformuleerd. In dit 
onderzoek wordt in de eerste plaats 
de aard van dit grensgebied - dat 
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aangeduid wordt met de term 
'bestuursstrafrecht' - onderzocht. 
De WAHV en het fiscale boetestel-
sel vormen daarvoor het nationale 
onderzoeksgebied. In de tweede 
pleats wordt onderzocht wat de 
implicaties zijn van het van 
toepassing zijn van artikel 6 EVRM 
op deze bestuursrechtelijke 
sanctiebevoegdheden voor de 
rechtsbescherming. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen. 

228 
Anti-witwasmaatregelen; van 
melding tot en met ontneming 
mr CD. Schaap en mr. V Mul 

Promoter Prot mr. H. de Doe!der. 
Samenwerkingsverband. Het • 
onderzoek maakt deel uit van het 
project Misdaad, geld en straf 
(voorheen Financlele straffen), een 
samenwerkingsverband tussen de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, de 
Rijksuniversiteit Leiden, het 
Nederlands Studiecentrum voor 
criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR) en het Ministerie van 
Justitie. 
Doet Uitgaande van (inter-) 
nationale regelgeving terzake wordt 
onderzocht in hoeverre het 
witwassen van door criminaliteit 
verkregen vermogen kan worden 
c.q. wordt tegengegaan en op 
welke wijze dergelijk vermogen kan 
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 informafie wordt gedaan 
(het 'veredelen' van de informatie 
door het Meldpunt MOT, het 
doormelden aan FinPol, de taak en 
het functioneren van de landelijk 
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officier van justitie op dit gebied en 
het gebruikmaken van de informatie 
door de opsporingsdiensten (zowel 
regulier als bitzonder). 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 prakfijk. Onderzocht 
wordt onder nicer welke beleidsma-
tige. politieke en juridische redenen 
aan de totstandkoming van 
dergelijke Internationale - en 
ventolgens nationale . - regelingen 
ten grondslag hebben gelegen. 
Vervolgens wordt het gehele traject 
vanaf de melding (van ongebruike-
hike 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 internafionale 
regelgeving 7  niet ontbreken. 
Toetsing van regelgeving aan 
praktijk en andersom. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: (Tussentijds) 
artikelen, bijdragen aan bundels 
enzovoort. (Gezamenlijk) boek in 
begin 1997. Twee aparte dissena-
ties. 

229 
Sociaal bereik van dak-  en 
thuislozen 
dc F Spierings 

Samenwerkingsverbanct Grootstede-
Hike veiligheid; Sanders Instituut - 
Juridische Faculteit Rotterdam; 
Ministerie van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid; Gemeente 
Rotterdam. 
Doet Er wordt onderzoek gedaan 
naar witte vlekken en knelpunten in 
de maatschappelijke opvang. De 
resultaten van dit onderzoek dienen 
te worden vertaald in een 'regiovisie 
dak- en thuislozen' in de regio 
Rijnmond. Deze regiovisie heeft tot 
doel het creeren van functionele 
samenhang, regionale samenwer-
king en consensusvorming in beleid 
ten aanzien van dak- en thuislozen 
in de regio. Door analyse van de 
dagelijkse behoeften aan de 
vraagzijde wordt naar een betere 
afstemming gestreefd tussen vraag 
naar en aanbod van voorzieningen. 
Daarbij staat de notie 'sociaal 
bereik' centraal in de regiovisie. 
Opzet In het vooronderzoek worden 
gesprekken gevoerd met 
sleutelpersonen in de maatschap-
pelijke opvang en aanpalende 
voorzieningen en in de regio. 
Middels een tweetal expert-
meetings wordt vervolgens getracht 
draagylak te ontwikkelen voor de 
notie van vraag-gericht aanbod en 
beleid ten aanzien van dak- en 
thuislozen in de regio Rijnmond. 
Einddatum: 1-2-1998. 
Publicatievorm: Rapport. 

230 
Buurtbemiddelingsonderzoek; 
mediatie, integratie en 
veiligheid 
dr. F Spierings, dr. W de Jong, dr. 
J. Blad en dr C. Hogenhuis 

Samenwerkingsverband: Grootstede-
lijke veiligheid; Sanders Instituut - 
Juridische Faculteit Rotterdam; 
Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
Woningstichting 'Onze Woning'. 
Doet In verschillende buurten in 
Rotterdam worden Buurtraden 
opgezet en wetenschappelijk 
begeleid. De raden bestaan uit 
bewoners-vrijwilligers die 
bemiddelend optreden bij klachten 
van bewoners betreffende 

overlastsituaties. De effecten van de 
buurtraden kunnen onder andere 
bestaan uit het terugdringen van 
vervuiling, vandalisme en kleine 
criminaliteit en de verhoging van 
veiligheidsgevoelens van bewoners. 
Het onderzoek omvat zowel een 
proces- als een effectevaluatie van 
buurtbemiddeling. 
Opzet Er heeft een literatuurstudie 
plaatsgevonden naar buurt-
bemiddelingsprojecten in het 
buitenland. Er wordt een dossier-
analyse gemaakt van type en 
omvang van de aangemelde 
conflicten. De afhandeling van de 
conflicten wordt door een 
semi-gestructureerde vragenlijst 
onderzocht, terwijI de opvattingen 
van de bemiddelden over de 
afhandeling worden gemeten door 
standaardvragenlijsten. Bewoners 
en instellingen in de buurt wordt 
door middel van semi-
gestructureerde vragenlijsten 
gevraagd naar hun bekendheid met 
en de betekenis van het buurt-
bemiddelingsproject. 
Einddatum: 1-1-1999. 
Publicatievorm: Er zal door middel 
van artikelen, rapporten en boeken 
worden gerapporteerd. 

231 
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, Universitat 
des Saarlandes. 
Doel, opzet, probleemstelling 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 
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Urbana' in Barcelona, het 
Rotterdamse integrale veiligheids-
beleid, 'regeneration projects' in 
verschillende Londense boroughs, 
de 'veiligheidscontracten' in Gent. 
Oak het Hamburgse en Parijse 
veiligheidsbeleid zal worden 
bekeken. Hierbij zal warden 
gekeken naar 1) de gehanteerde 
begrippen van veiligheid en 
onveiligheid, risico, overlast, 
preventie, criminaliteit, sociale 
cohesie, gemeenschap, burgerzin 
etc. als zodanig; 2) de manieren 
waarop de vooronderstellingen 
waarop het veiligheidsbeleid 
gebaseerd is zijn onderzocht; 3) de 
politieke motieven en 4) criminolo-
gische analyses die aan een 
bepaald veiligheidsbeleid ten 
grondslag liggen, of eventuele 
verschillen dienaangaande 5) oak 
gevolgen hebben voor de 
institutionele inbedding van 
dergelijk beleid, en 6) hoe en op 
welke gronden het 'succes' van 
verschillende projecten wordt 
beoordeeld. Dit comparatieve 
onderzoek gaat gepaard met een 
probleemstelling van theoretische 
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 
legaliteit) - en welke vormen van 
interventie vooral eon aanzet zijn 
on op een meer structurele, sociale 
wijze iets aan (de oorzaken van) 
criminaliteit to doen. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Pubficatievorm: Artikelen, 
rapportages C.N.R., boek. 

232 
Determinanten van 
(on)veiligheidsgevoelens; een 
rechtspsychologisch 
onderzoek naar de beleving 
van veiligheid en onveiligheid 

in een stedelijke omgeving 
drs. G.N.G. Vanderveen 

Samenwerkingsverbanct Grootstede-
lijke Veiligheid. 
Promotor Prof. dr. D.J. Hessing. 
Onderzoeksinstelling. Sanders 
Instituut Juridische Faculteit 
Rotterdam. 
Do& Het bepalen van de 
persoons-, situatie-, en buurt-
kenmerken die de discrepantie 
tussen feitelijke onveiligheid en 
onveiligheidsgevoelens kunnen 
verklaren. 
Opzethnethoden: Door het gebruik 
van een longitudinale onderzoek-
sopzet zal, met behulp van 
vragenlijsten en (kwantitatieve) 
data-analyse de ontwikkeling van 
de feitelijke onveiligheid en de 
onveiligheidsgevoelens in kaart 
worden gebracht. Daarnaast zal een 
experiment met situatie-
beschrijvingen warden uitgevoerd. 
Einddatum: 1 -6-2001. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

233 
Geschiedenis jeugd-
(beschermings)recht 
dr C.G.M. van Wamelen 

Doe Bestudering van de 
geschiedenis van het jeugd-
(beschermings)recht. 
Opzet Literatuurstudie, interviews 
en ander bronnenonderzoek. 
Publicatievorm: De komende tien 
jaar zullen er deelpublicaties 
verschijnen, te weten (werktitels): 
1997:75 jaar Kinderrechtspraak; 
2001: Honderd jaar Kinderwetten; 
deel I: ± 1900-1940; 2005: Honderd 
jaar Kinderwetten; deel II: 
1945-2000. Reeds verschenen de 
publicaties: Kinderbescherming in 
oorlogstijd; de strijd tegen her 
wangedrag van de jeugd, Tijdschrift 
voor famtlie- en jeugdrecht, nr. 5, 
1995, pp. 98 - 111; Honderd jeer Pro 
Juventute, Proces, nr. 3, 1996, pp. 
47-51. 
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234 
Veiligheid en onveiligheid; een 
juridische, juridisch-
filosofische en sociaal 
wetenschappelijke analyse 
mr R.W. van Zuijlen 
Samenwerkingsverband: Sanders 
Instituut, UPT: veiligheid, 
Vakgroep strafrecht en 
criminologie (EUR). 
Promotoren: Prof. dr. DJ. Hessing 
en dr. RAM. Mevis. 
Doel: Komen tot een fundamen-
tele betekenis/definitie/ 
omschrijving van het begrip 
'veiligheid', welke ten grondslag 
kan worden gelegd aan 
wetgeving en beleid waarin 
veiligheid een rol speelt. 
Opzet Literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: Mei 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Sanders lnstituut 

Lopend onderzoek 

235 
De fiscale monitor 
prof di: D. Hessing en di: H. 
Elffers 

Samenwerkingsvorm: De vragenlijst 
is ontwikkeld in samenwerking met 
het ministerie van Financier) en met 
onderzoeksbureau Van Nes. 
Doel: 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 vragenlijst 
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. 

Publicatievorm: DeeIs interne, deel 
externe publicaties. Reeds 
verscheen onder andere: dr. H. 
Elffers, Tax evasion; theory and 
research, Kluwer, 1992. 

236 
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 (in 
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 
Publicatievorm: Tot nu gepubliceerd 
Criminele gedragingen, overheid en 
samenleving; een drieluik, Den Haag, 
SDU, 1988; Fraude en cbrruptie 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: 
Justiffele verkenningen, 19e jrg., nr. 
1, 1993, pp. 85-101. Verder in De 
eerste Stap, Den Haag, ministerie 
van Justitie, Inspectie voor de 
rechtshandhaving, 1993. 

237 
Methoden voor dark number 
schattingen bij slachtofferloze 
delicten 
mr. di: D. Ruimschotel 

Doel: Dark number schattings-
methoden zijn bedoeld om op 
gebieden waar niet directe 
metingen voor de omvang van een 
fenomeen als de omvang van de 
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criminaliteit voorhanden zijn, tech 
redelijke schattingen te verkrijgen. 
Veer de omvang van delicten waar 
eon slachtoffer in het spells, 
warden 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 , 
warden 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 
warden uitgediept evenals de 
toepassing van een zogenaamde 
causale schattingsmethoden via 
eon beoordeling van de achterlig-
gende dimensies (samengevat als 
de Tafel van Elf, zie nr. 238). 
Einddatum: Het betreft hier 
onderzoek dat zich de komende 
jaren zal blijven ontwikkelen in 
samenhang met onderzoek naar de 
Tafel van Elf. 
Publicatievorm: Gedeeltelijk zijn de 
resultaten gepubliceerd in 'De 
eerste Stap1 Den Haag, ministerie 
van Justitie, Inspectie veer 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). 

238 
De Tafel van Elf voor 
rechtshandhaving en naleving 
mr. dr. D. Ruimschotel, Or H. 
Elffers en E Barwegen 
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Doel: Elf is het getal van de duivel, 
die weer staat veer 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 
verklaart. Het kan gaan am eon 
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 
verboden dan wel verboden die 
deel uitmaken van nogal tijdgebon-
den sociaal-economische 
regelgeving (beleidsinstrumentele 
wetgeving). De elf dimensies 
betreffen deels factoren die 
betrekking hebben op zogenaamde 
spontane naleving (variabelen als 
acceptabiliteit van het beleid, 
baten-kosten dimensie, informele 
controle) en op zogenaamde 
afgedwongen naleving (variabelen 
als detectiekans en sanctiezwaarte). 
Behalve een verklaring en 
voorspelling van naleving, geeft de 
Tafel van Elf (111) een evaluatie van 
het beleid, de regelgeving en de 
handhavingsinspanning op een 
bepaald gebied en kan daarnnee 
gebruikt warden ter voorbereiding/ 
formulering van een wet of 
beleidsgebied 
Opzet De Ill is ontwikkeld semen 
met de Inspectie veer de 
Rechtshandhaving van het 
ministerie van Justitie (dr. P. van 
Reenen) en de CDWO in een studie 
naar naleving en handhaving van 
beleidsinstrumentele wetgeving. 
Met de T11 zijn geanalyseerd de 
Bestrijdingsmiddelenwet, de In-en 
uitvoerwet en de Wet Individuele 
Huursubsidie. De standaardisering 
van het instrument van de T11 en 
daarmee van de vergelijkbaarheid 
van elk onderzoek dal van de 111 
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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 111 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. 
Publicatievorm: 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 corruptie-
analyse via T11-methodologie. Over 
het huidige monitorproject zal in de 
tweede helft van 1997 worden 
gepubliceerd. 

239 
EG-EU-fraude 
mr. dr D. Ruimschotel dr mr 
Verhulst 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 
Research Network for Crossborder 
Crime. In de komende jaren zullen 
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nog andere landen onderzocht 
worden (Frankrijk, Italie en 
Denemarken), waarna een 
vergelijkende analyse zal 
plaatsvinden. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Justitie, WODC, Adeling EWB. 
Doel en opzet 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 
officiele rapporten en beleidsstuk-
ken en van minder officiele bronnen 
(interviews, grey literature) wordt 
gekeken naar de verhouding tussen 
de criminal policy 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. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm 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, 
Justitiele 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, 
'EC-fraud; a policy analysis 
approach, 1994). Rapportage van de 
interviews heeft inmiddels 
plaatsgevonden aan de EDRN en 
de Europese Commissie. Een 
onderzoek naar potentiele 
EU-fraude met behulp van 
T11-methodologie wordt uitgevoerd 
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als deelstudie binnen het 
Justitie-project (Cie. Michiels) 
bestuursrechtelijke en privaatrech-
telijke handhaving. 

Universiteit Utrecht 
Centrum vow Rechtshandhaving 
en Europese Integratie 

Lopend onderzoek 

240 
The implementation and 
enforcement practice on 
fisheries quota management 
in The Netherlands and in the 
United Kingdom 
ml. A.J. Berg 

Promoter Prot dr. J.A.E. Vervaele. 
Co-promotor prof. mr . A.H.J. Swart. 
Samenwerkingsverband Pionier-
project Vervaele. 
Doet De werking in twee lidstaten 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid van de EG wordt 
onderzocht. Met name de 
handhavingspraktijk komt aan bor. 
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. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

241 
European integration and the 
legal enforcement of 
social-economic policy; a 
case study of the enforcement 
of customs laws 
Mt N. Dirkzwager 

Promoter Prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Samenwerkingsverbanct Pionier-
project Vervaele. 
Doe. To what extent and in which 
way can integration of the 
enforcement of customs law 
contribute to the achievement of 
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the objectives of EC social-
economic policy. 
Opzet Rechtsvergelijkende studie in 
Nederland, Duitsland en Engeland 
naar de strafrechtelijke en 
administratiefrechtefijke handhaving 
van douanerecht, inclusief 
wederzijdse administratieve 
bijstand. 
Einddatum: 1997. 
Pubficaffevorm: Dissertatie. 

242 
De juridische vormgeving van 
confiscatie-sancties in de 
rechtsstaat 
um M.J. Gilsing 

Promotoren: Prof. dr. J.A.E. Vervaele 
en dr. P.J. Baauw. 
Doet. Onderzoek naar de 
verschillende vormen van 
confiscatie-sancties, afgezet tegen 
een aantal rechtsgebieden. 
Opzet Rechtsvergelijkend 
onderzoek, waaronder Nederland 
en de Verenigde Staten. 
Einddatum: 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

243 
De effectuering en handhaving 
van het communautaire 
levensmiddelenrecht in 
Nederland en Duitsland 
drs. Mi. Lugt 

Promoter Prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Prof. mr. K.J.M. Mortelmans 
(co-promoter). 
Samenwerkingsverband Pionier 
project Vervaele. 
Doet. Welke problemen doen zich 
voor bij de effectuering en 
handhaving van het communautaire 
levensmiddelenrecht in Nederland 
en Duitsland. Naast strafrecht komt 
bestuursrecht aan de orde. 
Opzet Vooral onderzoek naar 
levensmiddelen in enge zin en 
nauwelijks naar landbouw-
levensmiddelen (uitgezonderd 
vlees). Daarnaast wordt horizontale 
Europese regelgeving (dat wil 



Universiteiten 	 77 

zeggen van toepassing voor alle 
levensmiddelen) onderzocht. 
Einddatum: December 1998. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

244 
Rechtshandhaving door de 
publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie 
mr. H. van Steijn 

Promotoren: Prof. dr. J.A.E. Vervaele 
en prof. mr. J.B.J.M. ten Berge. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele. 
Doel: Een aantal materiele regelen 
van communautair recht, met name 
uit het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid worden 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 daarvan. In welke mate 
wordt door de PBO's beroep 
gedaan op het eigen tuchtrecht of 
wordt in haar verordeningen het 
strafrecht ingeschakeld? in welke 
mate draagt deze handhavingsvorm 
bij aan het bereiken van de 
doelstellingen van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid? 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

245 
Handhaving van de Europese 
regelgeving inzake het 
grensoverschrijdend verkeer 
van gevaariijk afval 
mr. A.M.E. Veldkamp 

Promotor Prof. dr. J.A.E. Vervaele. 
Co-promotor: Prof. mr. P.J.J. van 
Buuren. 
Samenwerkingsverband: Pionier-
project Vervaele. 

Doel: Welke problemen doen zich in 
de nationale rechtsordes voor bij de 
handhaving van de EG regelgeving 
over grensoverschrijdend 
afval-verkeer; wat zijn hiervan de 
gevolgen voor het realiseren van dit 
EG beleid? 
Opzet Analyse EG beleid in de 
context van het communautaire 
milieurecht. Rechtsvergelijkend 
onderzoek naar de handhaving 
hiervan in Nederland, Belgie en 
Duitsland. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 

246 
Effectuering en handhaving 
van het Europees economisch 
recht in en door de nationale 
rechtsordes, in het bijzonder 
de Nederlandse 
prof dr J.A.E. Vervaele 
(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 co6rdinatie en harmonisatie 
van nationaal strafrecht binnen de 
EU object van onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertaties, 
artikelen. 

247 
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. 
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Samenwerkingsverband Pionier-
project Vervaele (regulering van 
sociaal economische verhoudingen). 
(loot Studie naar de mogelijkheden 
en wensefijkheid van het gebruik 
van het privaatrecht als 
handhavingsinstniment 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Rijksuniversiteit Utrecht 
Molengraaff instituut vow 
privaatrecht 

Lopend onderzoek 

248 
Eon vergelijkend onderzoek 
naar de heantwoording van 
eon aantal familierechtelijke 
wagon in de rechtspraktijk 
van de Verenigde Staten en 
Nederland 
mr a Docter-Kleykamp 

Promoter Prof. mr. J. de Fruiter. 
Beet Het doel is to komen tot een 
systematische en analytische 
beschrijving van de rechtsstelsels 
van de VS. en Nederland, waardoor 
zij in hun structuur en grondslagen 
vergelijkbaar warden, en waarbij 
onderzocht zal warden of de 
betekenis van de Constitutie van de 
VS. voor de afzonderlijke staten 
vergelijkbaar is met die van het 
EVRM voor de aangesloten 
Europese landen. Deze beschrijving 
en vergelijking vinden pleats binnen 
het kader van de in het onderzoek 
centraal staande vragen naar de 
doorwerking van mensenrechten bij 
afstamming en ouderlijk gezag. 

Opzet Onderzoek vindt pleats in de 
VS. door middel van bestudering 
van wetgeving, case law en 
wetenschappehjke literatuur. Oak 
zijn er contacten met een aantal 
vooraanstaande professoren op 
familierechtelijk gebied. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

249 

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

Dent Onderzoek near 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 onderzoek bestaat uit 
een beknopt historisch gedeelte en 
een analyse van de vigerende 
regelingen met betrekking tot de 
positie van jeugdigen in het 
GGZ-circuit Op grond van 
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 eq. 
gezondheidszorgregio Utrecht en 
zijn verkregen bij instellingen op 
het terrein van jeugdhescherming 
en jeugdgezondheidszorg. 
Einddatum: Onbekend. 
Publicatievorm: Artikelen, dissertatie. 
Reeds verscheen een artikel in het 
tijdschrift Familia- en jeugdrecht 
0994/19951 
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Rijksuniversiteit Utrecht 
Willem Pompe instituut voor 
strafrechtswetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

250 
Bedreigde getuigen in het 
strafproces 
A. Beyer 

Deventer, Gouda Quint, Pompe 
Reeks nr. 22, 1997 
Zie JV7, 1997, nr. 268 

251 
De politie en het probleem 
van de criminaliteit van 
Marokkaanse jongens 
R. Coppes, F de Groot en A. 
Sheerazi 

Deventer, Gouda Quint, Willem 
Pompe Reeks nr. 23, 1997 
Zie JV7, 1997, nr. 274 

252 
Ouderdoding als ultiem delict 
F Koenraadt 

Deventer, Gouda Quint, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 277 

253 
Het zijn onze fietsen; 
jeugdculturen en geweld 
tegen allochtonen in 
Nederland 
H. Schoppen 

Utrecht/Willem Pompe lnstituut, 
Leidschendam/BVD, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 272 

Lopend onderzoek 

254 
Een strafrechtelijke rolrechter 
dr. P.J. Baauw 

Doel: Rechtsvergelijkend onderzoek 
naar rechterlijke vervolgings-
beslissingen in het vooronderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikel. 
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255 
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). 
Doet. Het onderzoek richt zich op 
een beschrijving van de 'maatrege-
len' (art. 62.2 jo 76 Sv jo art. 222, 
225 lnvoeringswet Sv.) in historisch 
en constitutioneel perspectief, in 
verband met hun plaats in het 
strafprocesrecht en het detentie-
recht. Per periode worden vanaf 
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: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

256 
Arbeid als straf 
mr M.M. 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 
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arbeidsrecht en het sociaal 
verzekeringsrecht. 
Opzet Het onderzoek zal 
hoofdzakelijk bestaan uit het 
bestuderen van literatuur, 
wetgeving en jurisprudentie, maar 
oak 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

257 
Turkse smokkel van drugs 
naar Nederland 
prof dr F Bovenkerk 

Doer. In Nederland zijn tel van 
Turkse bendes gesignaleerd die 
zich bezighouden met de import en 
verhandeling van drugs. Deze 
Turkse organisaties warden 
aangestuurd door ondernemers of 
familiehoofden afkomstig uit 
voornamelijk twee Turkse regio's en 
behoren tot de etnische minderhe-
den in Turkije. Nederland fungeert 
in deze als bruggehoofd en plaats 
am onder te duiken vanwege de 
aanwezigheid van een aanzienlijke 
Turkse gemeenschap en het nude 
strafrechtsklimaat. Net  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. Thans gaat 
de onderzoeker verder met een 
gewijzigde onderzoeksopzet. Dr. Y. 
YesilgOz en prof. dr. F. Bovenkerk 
werken aan een boek over de 
opkomst van de Turkse Mafia's en 
doen verder zogenaamd fenomeen-
onderzoek in samenwerking met de 
IRI Noord- en Oost-Nederland. 

Einddatum: September 1997. 
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258 
Georganiseerde misdeed en 
organisatiecriminaliteit in de 
branche van gokautomaten-
hallen 
prof dr. F Bovenkeric mi. AR. 
Hartmann, mt. E Slooff en mr M 
Poldervaart 

Doet Is er sprake van georgani-
seerde misdaad van organisatie-
criminaliteit in de branche van 
gokautomatenhallen? Welke 
maatregelen zijn denkbaar am zulks 
terug te dringen of te voorkomen? 
Opzet Er wordt kwalitatief 
onderzoek ingesteld naar de 
gokautomatenhallen in acht 
gemeenten (waaronder de vier 
grate) en daar warden alle 
betrokkenen (exploitanten, politie, 
belastingdienst, NMI-ambtenaren 
enzovoort) geinterviewd. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Boek. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in opdracht van 
en gefinancierd door het Ministerie 
van Justitie, WODC, Adeling EWB. 

259 
Gedragskundige rapportage 
aan justitie in het jeugd-
strafrecht 
mr. J.M. Bruins 

Promotor Prof. mr. C. Kelk. 
Duet Systematisch onderzoek naar 
plaats en functie van de gedrags-
kundige rapportage in jeugd-
strafzaken en met name de 
juridische implicaties. 
Einddatum: 1998, 
Publicatievorm: Dissertatie. 

260 
Verzekeringsfraude in de 
scheepvaart 
mr. BE. Faber 

Promotoren: Prof. dr. F. Bovenkerk 
en prof. mr. Ph.HJ.G. van Huizen. 
Doef. Nederland is een zeevarende 
natie en beschikt in Rotterdam over 
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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. 
Dat is een ingewikkeld proces dat 
over veel schijven verloopt en 
waarbij veel tussenpersonen 
betrokken zijn. Oak de maritieme 
transport-branche zelf heeft echter 
een complexe structuur, is zeer 
internationaal van karakter en wordt 
gereguleerd door ingewikkelde 
regelgeving. Verondersteld zou 
kunnen warden dat de kenmerken 
van de zeescheepvaart-branche en 
het systeem van co-assurantie deze 
sector fraudegevoelig maken. Doel 
van het onderzoek is daarom de 
werking van de Nederlandse 
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 warden 
beschreven. Nagegaan zal warden 
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. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

261 
Integraal veiligheidsbeleid op 
lokaal niveau 
dr W.J.M. de Haan 

Samenwerkingsverband: Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 
Doet Het doel van het onderzoek is 
na te gaan op welke wijze het 
integrale veiligheidsbeleid op lokaal 
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niveau gestalte krijgt. Wordt overal 
dezelfde invulling gegeven aan het 
nieuwe beleid of bestaan er 
verschillende opvattingen van 
integraal veiligheidsbeleid? Welke 
activiteiten warden op het terrein 
van de sociale veiligheid ontwik-
keld, wie bepaalt de prioriteiten, wie 
voert ze uit, en door wie en op 
welke wijze warden 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 
warden verkregen door interviews 
met gemeente-, politie-, justitie-
ambtenaren, analyse van 
beleidsstukken en, voorzover 
beschikbaar, cijfermateriaal. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport, artikel. 
Reeds verscheen: dr. W.J.M. de 
Haan, Integrale velligheid; 
beleidsvernieuwing of beleids-
ven/aging, in: Justitfele verkenningen, 
21e jrg., nr. 5, 1995, pp. 25-49. 
Eindrapportage verschijnt media 
1997 bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. 

262 
Doding in gezinsverband 
dr F.A.M.M. Koenraadt 

Doel/probleemstelling Empirisch 
onderzoek naar gevallen van 
partnerdoding en kinderdoding. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Boek en artikelen in 
vaktijdschriften. 

263 
Forensisch psychiatrische en 
psychologische rapportage 
dr F.A.M.M. Koenraadt 

Samenwerkingsverband: Het Pieter 
Baan Centrum, Psychiatrische 
Observatiekliniek van het 
Gevangeniswezen. 
Doe, . Aan de hand van actuele en 
historische processen inzichtelijk 
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maken hoe in de Nederlandse 
strafrechtspleging de aandacht voor 
de persoon van de verdachte vorm 
heeft gekregen. 
Opzet Onderzoek 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 Gude rapporten (deze 
warden onderzocht in de 
Rijksarchieven). Daarnaast 
literatuurstudie. 
Einddatum: Lopend onderzoek. 
Publicatievorm: Naar aanleiding van 
dit onderzoek verscheen reeds en 
zal nog verschijnen een aantal 
artikelen. 

264 
Internationale samenwerking 
inzake de bestrijding van het 
witwassen en de confiscatie 
van wederrechtelijk verkregen 
voordeel 
mr. R. Lamp 

Promoter Prof. mr. A.H.J. Swart. 
Doer. Het beschrijven en evalueren 
van het juridisch raamwerk welke 
de internationale samenwerking van 
de landen van het koninkrijk 
(Nederland, de Nederlandse 
AntiIlen en Aruba) terzake het 
witwassen en de confiscatie van 
illegaal verkregen vermogen regelt. 
Opzet Literatuurstudie. 
Einddatum: Mel 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

265 
De inteme rechtspositie van 
eon aantal categorieen 
gedetineerden en intematio-
naM regels en aanbevelingen 
mi. B. Liauw 

Promoter. Prof. mr. C. Kelk. 
Begeleider: dr. mr. M. Moerings. 
Probleemstelling. Voldoet de 
Nederlandse wet- en regelgeving 
ten aanzien van de interne 
rechtspositie van een aantal 
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categorieen gedetineerden aan 
internationale regels en aanbevelin-
gen. De te onderzoeken catego-
neer' gedetineerden zijn: beheers-
en vluchtgevaarlijke gedetineerden: 
psychisch gestoorde gedetineerden; 
drugverslaafde gedetineerden. 
Doetstelling Nederland moet 
streven naar eon hogere standaard 
van de interne rechtspositie van 
gedetineerden, dan vervat in de 
minimumnormen in internationale 
regels. 
Methoden: Een beschrijvende 
vergelijking van de Nederlandse 
wet- en regelgeving en internatio-
nal regels en aanbevelingen. 
Daarnaast een klein empirisch 
onderzoek naar de praktijk van de 
interne rechtspositie van nen 
categorie gedetineerden. 
Einddatum: Augustus 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

266 
Homoseksualiteit en ongelijke 
behandeling 
dr. mr M. Moorings 

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. 
Einddatum: 1996 en 1997. 
Publicatievorm: Artikelen in 
tenminste drie boeken. 

267 
Zedenwetgeving voor 
hulpverleners 
mr 8. Swier en dr. M. Moerings 

Doet. Handboek your hulpverleners 
van zedendelicten, zowel 
strafproces- als materieelrechtelijk. 
Opzet Literatuurstudie, jurispruden-
tie, observatie. 
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Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Boek. 

268 
Rechtspositie jeugdigen in 
jeugdbeschermingsin-
richtingen 
mr. drs. A. van Vliet 

Promotor Prof. mr. C. Kelk. 
Doet. 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: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Tussentijds: het schrijven van 
annotaties bij uitspraken op 
beklagzaken van jeugdigen in 
rijksinrichtingen, voor de rubriek 
Penitentiaire lnformatie van het blad. 
Sancties, en het incidenteel 
schrijven van artikelen. 

269 
De locus delicti in het 
intemationale strafrecht 
mr HO. Wolswijk 

Promotoren: Prof. mr. A.H.J. Swart 
en prof. mr. M. Wladimiroff. Het 
onderzoek is ondergebracht in de 
Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn 
en Sociaal-economisch Bestuur 
(AWSB). 
Doel: Een staat past zijn strafrecht 
toe op delicten begaan op zijn 
territorium (voor Nederland: art. 2 
Sr.). Dit territorialiteitsbeginsel 
verwijst naar de plaats van het 
delict (locus delica De bepaling 

van de locus delicti levert 
problemen op indien delicten een 
internationaal karakter hebben: 
delicten kunnen grens-
overschrijdende effecten veroorza- 
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ken (bij voorbeeld milieu-
verontreinigingen) of kunnen in een 
grensoverschrijdend samenwer-
kingsverband 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

270 
Geweld onder de georgani-
seerde misdaad in het 
algemeen en in het bijzonder 
onder Turken en Koerden 
dr. I! YesilgOz 

Samenwerkingsverband: IRT 
Oost-Noord Nederland. 
Doel: Kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek naar fysiek geweld onder 
de organisaties in zes Nederlandse 
steden: Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Enschede, Zwolle en 
Deventer. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Boek. 

271 
Georganiseerde misdaad 
onder Turken en Koerden 
dr. Y YesilgOz en prof dr. F 
Bovenkerk 

Doet. Onderzoek naar organisatie-
structuur, geschiedenis en 
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internationale netwerken van Turkse 
en Koerdische organisaties. 
Einddatum: 1997. 
PubEcatievorm: Bock. Met 
betrekking tot het onderwerp van 
georganiseerde misdaad versche-
nen reeds: een rapport onder de 
titel Mercatorbuurt een onderzoek 
naar Turkse drugscriminaliteit in de 
Amsterdamse Mercatorbuurt' (Y. 
Yesilgez en A. Lempens); een boek 
onder de titel 'Het Arnhemse 
Spijkerkwartier; een onderzoek naar 
de Turkse en Koerdische drugs-
criminaliteit in het Arnhemse 
Spijkerkwartier' (Y. Yesilgaz, H. 
Regterschot, M. Maas, B. Lenfed en 
G. Beernink); en een artikel in De 
Gids (1996): 'Georganiseerde 
misdaad als buudprobleem' (Y. 
Yesilgaz, F. Bovenkerk en A 
Lempens). 

272 
Interne openbaarheid en 'fair 
trial' in strafzaken 
mr. TG. van der Zwaag 

Samenwerkingsverband. Prof. mr. 
A.HJ. SwartiOnderneksschool 
Rechten van de Mens. 
Doer Reikwijdte, beperkingen en 
atdwingbaarheid van interne 
openbaarheid in strafzaken. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: September 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit Brabant 
Vakgroep strafrechts-
wetenschappen 

Afgesloten onderzoek 

273 
De deskundige in het 
strafrecht 
prof dr. TI. Oei en drs. A.M. van 
Kalmthout 

Zie JV7. 1996, nr. 304 

274 
Het EVRM en de onpartijdige 
strafrechter 
dr MI Veldt 

Deventer, Gouda Quint 1997 
Zie .1V7, 1997. nr. 311 

Lopend onderzoek 
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275 
Het persoonlijkheids-
onderzoek in het strafrecht 
E.TP Brand 

Promotoren: Prof. dr. T.I. Oei en prof. 
mr. P.C. van Duyne. 
Doe! 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 rechterlijke macht 
andeuijds. 
Einddatum: Oktober 1998. 
Publicatievorm: Artikelen en 
proefschrift. 

276 
De Aanbeveling R (85)11 van 
de Raad van Europa over de 
positie van slachtoffers van 
delicten in het strafrecht 
mr. drs. M.E.I. Bnenen en mr EH. 
Hoegen 

Promotor. Prot mr. MS. Groenhuij-
sen. 
Doer De relatie tussen de 
Aanbeveling R (85)11 door de Read 
van Europa enerzijds en de praktijk 
van strafrechtshervormingen door 
staten, die lid waren van de Raad 
van Europa in 1985, anderzijds. 
Opzet Literatuuronderzoek; 
bronnenonderzoek; analyse van 
bestaande onderzoeksgegevens; 
interviews met, onder meer, 
instanties die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Aanbeveling R 
(85)11 in de verschillende lidstaten. 
Einddatum: December 1998. 



Universiteiten 

Publicatievorm: Dissertatie, boek, 
rapport aan het Ministerie van 
Justitie. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van en 
gefinancierd door het Ministerie van 
Justitie, WODC, Adeling EWB. 

277 
Aanwenden, intrekken en 
afstand doen van rechtsmid-
delen in strafzaken 
mr. H.K Elzinga 

Promotor Prof. mr. J. de Hullu. 
Doe': Het doe 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 wet adequaat 
weergeeft, gezien de moderne 
technieken. Daarnaast wordt 
gekeken of het zinvol is rond het 
instellen van rechtsmiddelen 
bepaalde drempels op te werpen 
om niet-serieuze beroepen tegen te 
gaan (bij voorbeeld verplichte 
schrifturen of zekerheidsstelling). 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: Januari 1998. 
Pub/icatievorm: Dissertatie. 

278 
Transgenerational traumatiza-
tion and the development of 
antisocial personality disorder; 
a field-survey of male juvenile 
offenders 
7h. K de Graaf 

Promotor Prof. dr. TI. Oei. 
Doet Doel van het onderzoek is na 
te gaan in hoeverre er sprake is 
geweest van traumatische 
ervaringen in het leven van ouders 
en grootouders en of deze van 
invloed konden zijn op het creeren 
van een 'toxisch' opvoedingsklimaat. 
Indien de uitkomst van dit 
field-survey de oorspronkelijke 
hypothese ondersteunt, is er pleats 
voor een meer uitgebreid onderzoek 
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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 
penitentiaire 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. 
Einddatum: Januari 1998. 
Publicatievorm: Artikelen, 
proefschrift. 

279 
De ml van het kort geding in 
strafzaken 
mr. ES.G.N.A.I. van de Griend 

Promotor Prof. mr. M.S. Groenhuij-
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 worden 
geschapen zoals ook 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 
en strafrecht ligt aan het onderzoek 
ten grondslag. 
Opzet Grotendeels literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. 
Einddatum: 1997. 
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Publicatievorm: Dissertatie. 

280 
Leer-/Handboek materieel 
strafrecht 
prof. ml. de HuIlu 

Doe! Het gaat om een voor het 
onderwijs in de basisdoctoraalfase 
en voor de strafrechtspraktijk 
bedoeld book, waarin de algemene 
leerstukken van het materiele 
strafrecht worden behandeld. De 
nadruk ligt op de behandeling van 
de hedendaagse rechtspraktijk. In 
de toelichting bij de algemene 
leerstukken komen diverse 
bijzondere delicten aan bod. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Book. 

281 
Community Service in 
Western-Europe 
drs. A.M. van Kalmthout 

Promotoren: Prof. mr. P.J.P. Tak en 
prof. mr. MS. Groenhuijsen. 
Doe! In het onderzoek wordt 
nagegaan hoe binnen de landen 
van de Raad van Europa de nieuwe 
strafsanctie dienstverlening zich 
heeft ontwikkeld. Tevens wordt de 
juridische vormgeving van doze 
sanctie in verschillende landen met 
elkaar vergeleken on wordt 
uitvoerig ingegaan op de ervaringen 
met doze sanctie in de praktijk. 
Probleemstelling. In het ondertoek 
komen onder meer de volgende 
vraagpunten aan de orde: In 
hoeverre is or bij de dienstverlening 
sprake van een nieuwe sanctie, 
anders gezegd, in welk opzicht wijkt 
de huidige verschijningsvorm af van 
de vroeger bekende 'arbeidsstraf? 
In hoeverre beantwoordt doze 
strafsanctie aan de daaraan 
toegekende intrinsieke en 
extrinsieke doelstellingen? In 
hoeverre beantwoordt de juridische 
vormgeving van de dienstverlening 
aan grondwettelijke en internatio-
nal verdragrechtelijke bepalingen? 
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Hoe verhouden de diverse 
wettelijke regelingen zich tot 
elkaar? 
Opzet Hoofdzakehjk (rechts-
vergelijkend) literatuuronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 1998. 
PubEcatievorm: Dissertatie. Enkele 
monografieen zijn reeds versche-
nen. 

282 
Vreemdelingenbewaring in 
Europa 
drs. AM. van Kalmthout 

Samenwerkingsverband: Max Planck 
Instituut te Freiburg. 
Doe! In dit onderzoek wordt de 
rechtspositie van de illegale 
vreemdeling in de landen van de 
EU bestudeerd on vergeleken. 
Bijzondere aandacht krijgt de 
strafbaarstelling van het illegaal 
verbhjf in sommige landen en de 
vrijheidsbenemende maatregelen 
die het gevolg kunnen zijn van het 
ongedocumenteerd in eon land 
verblijven. Onderzocht wordt hoe 
deze vrijheidsbeneming in 
overeenstemming is met de 
internationale mensenrechten-
verdragen. 
Opzet Literatuurstudie, 
jurisprudentie-onderzoek. 
rechtsvergelijking. 
Einddatum: 1999. 

Publicatievorm: Book en artikelen. 

283 
Differentiatie in strafoplegging 
en strafuitvoering 
drs. AM. van Kalmthout 

Doe! De toename in de omvang en 
diversiteit van de criminaliteit heeft 
geleid tot een druk op het 
Nederlandse gevangeniswezen. Die 
druk kon niet alleen worden 
opgelost door vergroting van de 
capaciteit van de justitiele 
inrichtingen. Doze maatschappelijke 
ontwikkeling leidde echter oak tot 
een streven naar hervorming van 
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het sanctiestelsel van het Wetboek 
van Strafrecht. In dat verband kan 
worden gewezen op een tendens, 
waarbij de wijze van afdoening van 
strafbare feiten en de op te leggen 
sancties warden gerelateerd aan de 
aard van de betreffende delictscate-
gorie. Met name ten aanzien van de 
kortere vrijheidsstraffen kan warden 
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 am problemen bij de 
incasso op te lossen en naar wijzen 
van sanctionering van delicten die 
in hoofdzaak vanwege de grate 
financiele voordelen warden 
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 warden 
aangeroerd, die oak in Westeuro-
pees verband in het strafrechtelijke 
onderzoek een belangrijk thema 
vormen, zal voor de rechts-
vergelijkende component een 
vooraanstaande plaats warden 
ingeruimd. 
Einddatum: Doorlopend project. 
Publicatievorm: Wetenschappelijke 
artikelen en korte monografieen. 

284 

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

Samenwerkingsverband: Schoordijk 
Instituut, KUBTT.M.C. Asser Instituut, 
Den Haag. 
Promotoren: Prof. mr. J. de Hullu en 
dr. mr. W.E.C.A. Valkenburg. 
Doel: Het onderzoek richt zich op 
de vraag of en zo ja, welke 
voorzieningen voor de klager en 
eventuele derden aanwezig 
(moeten) zijn, am na een beslissing 
van een Straatsburgse instantie, 
waaruit blijkt dat de nationale 
rechter het EVRM heeft geschon-
den, de oorspronkelijke beslissing 
aan te vechten. Deze centrale 
probleemstelling zal met name 
warden uitgewerkt aan de hand van 
vier, onderling samenhangende, 
deelonderwerpen/vragen: In welke 
situaties bestaat er aanleiding am 
ten gevolge van een uitspraak van 
een Straatsburgse instantie een 
afgesloten procedure te herope-
nen? Deze vraag zal vanuit 
strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
administratiefrechtelijke invalshoek 
aan de orde warden gesteld. Zijn 
bij voorbeeld de aangepaste 
herzieningsregelingen in het 
Wetboek van Strafvordering een 
mogelijkheid am de beslissing van 
de nationale rechter opnieuw ter 
discussie te stellen of bestaat de 
noodzaak voor een rechtsdiscipline 
overschrijdende regeling in de Wet 
op de Rechterlijke Organisatie? En, 
in aansluiting op de vorige 
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 am op de 
eerdere nationale uitspraak terug te 
komen? 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Daarnaast zullen er tussentijds 
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wetenschappelijke artikelen worden 
gepubliceerd. 

• 285 
Enctyptie van gegevens: 
justitiele en particuliere 
belangen 
drs. Li. Koops 

Promotores: Prof. ml. MS. 
Groenhuijsen, prof. dr. H.C.A. van 
Tilborg en prof. ml. J.M. Smits. 
Samenwerkingsverband. SOBU 
(Samenwerkingsorgaan Brabantse 
Universiteiten), vakgroepen discrete 
wiskunde, strafrechts-
wetenschappen en techniek-
dynamica. 
Opzet Het onderzoek behelst in de 
eerste pleats een inventarisatie van 
de methoden en gebruiksmogehjk-
heden van encryptie 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 worden beoordeeld, 
waarna de vraag aan de orde is op 
welke punten en op welke wijze 
deze moeihjkheden moeten (en 
kunnen) worden opgelost. De 
beantwoording van deze 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 justitiele belangen. 
Einddatum: Juni 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

286 
De strafbaarstelling van 
misbruik van voorwetenschap 
F.G.H. Kristen 

Promoter Prof. ml. M.S. Groenhuy-
sen. 
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Doet. 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 vetvolging van 
misbruik van voorwetenschap 
moeizaam verloopt 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

287 
Differentiatie in de afdoening 
van strafbare feiten 
int D. van der Landen 

Doet Het uit 1926 daterende 
Wetboek van Strafvordering is ten 
aanzien van de afdoening van 
strafbare feiten geent op de situatie 
dal een verdachte een of hooguit 
enkele delict(en) pleegt. Zo'n 
verdachte moest dan in de visie van 
de wetgever worden opgespoord, 
vervolgd en volgens een uniforme 
procedure berecht. Als gevolg van 
kwantitatieve en kwalitatieve 
verschuivingen in de criminaliteit 
zijn deze uitgangspunten in de 
afgelopen decennia aan een 
herbezinning onderhevig, waarbij in 
toenemende mate lijkt te worden 
geopteerd voor een differentiatie in 
de afdoeningswijze van (catego-
rieen van) delicten. Zo heeft zich de 
!flak* 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- 



Universiteiten 

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 
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. 
Publicatievorm: Wetenschappelijke 
artikelen. 

288 
Commentaar op de artikelen 
126-126f en 511b-511i Sv. ten 
behoeve van Melai, Wetboek 
van strafvordering 
mr. D. van der Landen en mr. J. 
Simmelink 

Doet Bespreking van de bovenge-
noemde artikelen in het wetboek 
van strafvordering aan de hand van 
de wetsgeschiedenis, literatuur en 
jurisprudentie. 
Opzet Artikelgewijze commerntaar. 
Einddatum: Voorjaar 1998. 
Publicatievorm: Losbladig 
supplement. 

289 
Ambulante en klinische 
studie; een studie over de 
relatie tussen perverse object 
relatiepatronen en de mate 
van coverte en overte agressie 
en/of geweldpleging 
mw drs. KM. Lehnecke 

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

290 
Psychopathie en narijping 
drs. W.H.J. Martens 

Promotoren: Prof. dr. T.I. Oei en prof. 
mr. P.C. van Duyne. 
Doet Onderzoek naar de mate van 
narijping bij een groep tbs-
gestelden met psychopathie 
alsmede uitgebreid literatuuronder-
zoek. 
Opzet Dossieronderzoek en 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

291 
Strafrechtelijke sanctionering 
van milieudelicten in een 
bestuursrechtelijk kader 
mr J.C. Oudijk 

Promotor Prof. mr. J. de HuIlu en 
prof. mr. Th. A. de Roos (Rijksuni-
versiteit van Limburg). 
Probleemstelling Op welke wijze 
kunnen bij de oplegging van de 
bedrijfsgerichte en reparatoire 
sancties uit de WED fricties met 
rechten/verworvenheden/ 
beslissingen van bestuurlijke 
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 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
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293 
Het verstek in strafzaken 
mr M.JA. P/aisier 

Promoter Prof. mr. J. de HuIlu. 
Beet Onderzoek naar de geldende 
regeling naar Nededands recht van 
de procedure bij verstek en een 
kritische reflectie daarop, mede in 
het licht 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. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: DisserIatie. 

293 
De toegankelijkheid tot de 
hoogste rechteliijke instantie 
in strafzaken 
Inc drs. ME PlanetIs 

Promoter Prof. mr. de HuIlu. 
Doet In dit onderzoek staat het 
gewone cassatieberoep in 
strafzaken centraal. De studie 
behelst een onderzoek naar de 
mogelijkheid de grieven op 
inhoudelhke gronden door de Hoge 
Read te doen toetsen. 
Opzet Het onderzochte instituut zal 
in het eerste deel van de studie 
worden vergeleken met 'bijzondere 
cassatieregelingen' (men denke aan 
Antilliaanse, het economische en 
het militaire strafprocesrecht) en 
met de situatie 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 drie delen zullen 
geent zijn op literatuur- en 
jurisprudentie-onderzoek. Het 
laatste gedeelte van de studie sal 
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echter een empirisch karakter 
hebben. Hierin zal het onderzoek 
van 'het cassatierecht' in de praktijk 
worden beschreven. 
Einddatum: Het onderzoek zal 
vermoedehjk worden afgerond 
tussen maart en december 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

294 
Het nemo tenetur-beginsel in 
het Nederlands strafproces-
recht 
mr. HD. Sanders 

Promoter. Prof. mr. MS. Groenhuij-
sen. 
Doet In deze studie zal warden 
onderzocht welke betekenis en 
functie het nemo tenetur-beginsel 
heeft in het Nederlandse 
strafprocesrecht. 
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

295 
De straf- en auteursrechtelijke 
positie van bij Bulletin Board 
Systems en Internet betrokken 
actoren 
mar ir. M.H.M. Schellekens 

Promotoren: Prof. mr. MS. 
Groenhijsen en prof. mr. J.E.J. Prins. 
Beek Onderzoek naar de straf- en 
auteursrechtelijke 
aansprakelijkheidspositie van 
Internet access- en service-
providers, telecom-operators, 
gebruikers en auteursrechthebben-
den voor en bij communicaties en 
publicaties via BBS of Internet. 
Opzet Literatuuronderzoek, interne 
rechtsvergelijking tussen straf- en 
auteursrecht, eventueel interviews. 
Einddatum: September 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie, 
tijdschriftartikelen. 

296 
De aansprakelijkheid van de 
medepleger van strafbare 
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feiten 
mr M.M. van Toorenburg 

Promotor Prof. mr. de HuIlu. 
Samenwerkingsverband: A10 project, 
Schoordijkinstituut, Katholieke 
Universiteit Brabant (Vakgroep 
strafrechtswetenschappen), VF 
programma: 'De invloed van 
maatschappelijke veranderingen in 
de strafrechtspleging'. 
Doel: 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. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

297 
De sanctionering ten aanzien 
van de rijvaardigheid en de 
rijbevoegdheid als stelsel van 
regels 
mr. KE van Tuijn 

Promotor Prof. mr. J. de HuIlu. 
Samenwerkingsverband: Schoordijk-
instituut. 
Doel: De mogelijkheden onderzoe-
ken van een puntensysteem binnen 
het stelsel van regels aangaande de 
rijvaardigheid en rijbevoegdheid in 
de WVW 1994. 

Einddatum: Mei 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

298 
Kinderdoding 
drs. A.J. Verheugt 

Promotor Prof. dr. T.I. Oei. 
Doel: Meer inzicht krijgen in de 
bewuste en onbewuste motieven 
van ouders die hun eigen kinderen 
doden, de precipiterende 

omgevingsfactoren en de relatie 
tussen deze twee. 
Opzet Dossieronderzoek en 
interviews. 
Einddatum: 2001. 

Publicatievorm: Artikelen en 
eventueel proefschrift. 
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299 
Commentaar op de Wet 
Computercriminaliteit 
mr. F.P.E Wiemans 

Promotores: Prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. mr. H.W.K. 
Kaspersen. 
Samenwerkingsverband: Centrum 
voor Recht en lnformatisering, 
Schoordijk lnstituut voor 
Grondslagenonderzoek en 
Rechtsvergelijking, KUB. 
Doel: Op 1 maart 1993 is de Wet 
Computercriminaliteit 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 
toelichting van de regering zelf zal 
een bespreking van deze mutaties 
in relatie tot de eerste tekst (en de 
voorstellen van de Commissie 
Computercriminaliteit, zie ook 
hierna) al veel duidelijk kunnen 
maken over wat de werkgever 
precies heeft willen regelen en over 
de 'grenzen' van deze bepalingen. 
Doel van het boek is niet alleen het 
verschaffen van tekst en uitleg over 
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een nieuwe wettelijke regeling. 
Tevens wordt eon inhoudelijke 
kritiek, die can uitmonden in 
aanbevelingen, beoogd. 
Opzet Bespreking van en 
commentaar op de strafvorderlijke 
bepalingen, mode aan de hand van 
de wetsgeschiedenis en (overige) 
literatuur. Evaluatie van de 
opsporingspraktijk (in relatie tot de 
nieuwe wet); internationale 
aspecten; synthese; beantwoorden 
de Nededandse bepalingen aan 
eisen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid en sluiten zij aan bij 
internationale aanbevelingen voor 
wetgevingsprojecten? 
Einddatunt 1998. 

Publicatievorm: Dissertatie. 

Katholieke Universiteit Brabant 
Sectie personen-, familie- en 
jeugdrecht 

Lopend onderzoek 

300 
De rechtsverhouding 
ouder(s)-kind-derde, in het 
bijzonder ten aanzien van het 
recht op informatie en het 
recht op privacy 
mt. EL Nicolai 

Onderzoeksinstelling NWO 
(uitvoering aan de KUB). 
Promotoren: Mr. R Vlaardingerbroek 
en prof. mr. J.B.M. Vranken. 
Doet. In het onderzoek gaat het 
erom na te gaan hoe de onderlinge 
rechtspositie van de (ex-)ouders, de 
hulpverlener (en de hulpverlenings-
instelling), de school en het kind/de 
leeding zich jegens elkaar 
verhouden, in het bijzonder ten 
aanzien van het ouderfijk gezag en 
het omgangs- on 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 rife van de 
informatieverzoeker on het recht op 
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privacy van het kind. Beide rechten 
kunnen met elkaar in conflict 
kom en. 
Opzet Literatuurstudie waarbij de 
Nederlandse wetgeving, literatuur 
on jurisprudenfie warden bekeken. 
Onderzoek van het ouderlijk 
informatierecht is thans zeer 
actueel, gezien de op 2 november 
1995 in working getreden Wet tot 
nadere regeling van het gezag over 
en de omgang met minderjarige 
kinderen. Het onderzoek zal in 
rechtsvergelijkend perspectief 
worden geplaatst, waarbij eon 
vergelijking met Frans recht zal 
plaatsvinden. Voor bestudering van 
het Franse recht is gekozen omdat 
Frankrijk een van de eerste landen 
in Europa is, waarin het ouderlijk 
informatierecht op substantiele 
wijze gestalte heeft gekregen. 
Daamaast is in Frankrijk oak de 
rechtsvorming rond de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer 
vergaand ontwikkeld. Voorts zal aan 
de hand van enquetes en interviews 
getracht worden inzicht to 
verkrijgen in de specifieke 
problemen on oplossingen van de 
besproken beroepsgroepen 
(hulpverleners on leerkrachten). 
Einddatum: September 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie, adikelen. 

301 
Onderhouds- en zorg-
verplichtingen in primaire 
relaties 
mr L.M. Vetkuil 

Onderzoeksinstelfing NWO 
(uitvoering aan de KUB). 
Promotor. Prof. mr J.B.M. Vranken. 
Begeleiding. Prof. mr. J.B.M. Vranken 
on 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 Book 1 BW aangepast 
zouden moeten warden, zodat doze 
verplichtingen beter zijn afgestemd 



Universiteiten 

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 rd. 
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 
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. Voor de 
ongehuwde twee-relatie zijn onder 
andere van belang het wetsvoorstel 
'Registratie van een samenleving', 
TK 23 761 en de ontwikkeling van 
de leefvormenproblematiek in TK 22 
700, 'Leefvormen'. 
Einddatum: Juni 1998. 
Publicatievorm: Dissertate, artikelen. 

Universiteit Twente 
Faculteit bestuurskun de, 
vakgroep staat en politiek 

Afgesloten onderzoek 

Lopend onderzoek 
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302 
Politiek-ambtelijke betrekkin-
gen en het beginsel van de 
machtenscheiding 
drs. H. Reussing 

Enschede, Twente University Press, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 315 

303 
Zelfregulering in data-
beschermingswetgeving; een 
rechtsvergelijkend onderzoek 
mr. H. van Schooten-van der Meer 

Promotor Prof. H.D. de Jong 
(Vakgroep recht). 
Doel: Onderzoek naar de 
normatieve voorwaarden van het 
concept zelfregulering in de 
databeschermingswetgeving van 
Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannie. Daarbij ook onderzoek 
naar methoden van rechtsvergelij-
king. 
Opzet Literatuurstudie en 
interviews met deskundigen in 
Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannie. 
Einddatum: Januari 1998. 
Publicatievorm: Dissertate en 
eventueel artikelen. 
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Universiteit Twente 
Faculteit wijsbegeerte en 
maatschappijwetenschappen, 
vakgroep psychologie 

Afgesloten onderzoek 

304 
Effecten van slachtofferschep 
van vermogensmisdrijven en 
de reactie van het strafrechte-
lijk systeem op norm-
overtredend gedrag 
drs. E.G.M. van Schie en prof. dr. 
0. Wiegman 

Enschede, TV Twente, Vakgroep 
psychologie, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 318 

Lopend onderzoek 

305 
Effecten van procedurele en 
distributief onrechtvaardige 
behandeling 
drs. AM Modde 

Promotor Prof. dr. 0. Wiegman. 
Samenwerkingsverband met de 
Universiteit Leiden, Vakgroep 
sociale en organisatiepsychologie, 
dr. R. Vermunt. 
Doer. Mn de hand van de sociale 
rechtvaardigheidstheorie wordt 
bestudeerd in hoeverre een 
procedureel en/of distributief 
onrechtvaardige behandeling leidt 
tot normovertredend gedrag. 
Opzet Fundamenteel sociaal 
psychologisch onderzoek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
laboratorium-experimenten. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen. 

306 
Geweld in de media 
prof dc 0 Wiegman, dr. M.W.M 
Kuttschreuter, drs. PJ.M. Sasse en 
drs. J.M Dunnewind 

Doet. Onderzoek naar de mening 
van het Nederlandse publiek ten 

Universiteit Twente 
Intemationaal Politie Instituut 
Twente 

Afgesloten onderzoek 

Lopend onderzoek 
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aanzien van geweld in de media en 
de regulering ervan. 
Opzet Sociaal psychologisch en 
communicatiewetenschappelijk 
onderzoek. waaronder survey-
onderzoek. 
Einddatum: Lopend. 
Publicatievorm: Rapportages, 
artikelen. 

307 
Gedeelde zorg, gedeelde 
lasten; een beschrijvend en 
exploratief onderzoek near de 
aard en omvang van de 
meldingen bij de politie 
Rotterdam-Rijnmond en de 
factoren die daarbij een rot 
spelen Rotterdam-Rijnmond 
drs. L. /Goes 

Enschede, IPIT, PIT-reeks, 1997 
Zie ..9/7. 1996, nr. 329 . 

308 
Gebruik en toepassing van de 
Politiemonitor ten behoeve 
van beleid 
Medewerkers IPIT 

Zie JV7, 1996, nr. 332 

309 
International Self-Report 
Delinquency onderzoek 
(ISRD) 
prof. dr. G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband: Internatio-
nal Research Group on Se!Reported 
Crime and Delinquency en het 
WODC van het ministerie van 
Justitie. 
Doe!: Het verrichten van eon 
internationaal en nationaal 
vergelijkend onderzoek naar de 
criminaliteit onder jongeren met 
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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 
achtergrondvariabelen een 
onderzoek verricht naar de 
criminaliteit onder jongeren in de 
leeftijd van 14 tot en met 21 jaar. 
Dit 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 bij 620 jongeren uit een a-selecte 
steekproef de vragenlijst afgeno-
men. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boek. 

310 
Reliability of the International 
Self-Report Delinquency 
Instrument (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 vaststellen van de 
test-hertestbetrouwbaarheid van de 
methode van zelfrapportage die 
wordt gebruikt in het grote 
internationale onderzoek onder 
jongeren. 
Opzet: Bij 67 jongeren die in het 
kader van het vorige project zijn 
ondervraagd is na een periode van 
een maand opnieuw dezelfde 
vragenlijst afgenomen om daarmee 
de test-hertestbetrouwbaarheid van 

de gebruikte meetinstrumenten vast 
te kunnen stellen. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Diverse artikelen en 
bijdragen in boeken. Reeds 
verschenen: G.J.N. Bruinsma, 'De 
test-hertestbetrouwbaarheid van 
het meten van jeugdcriminaliteit', 
Tijdschrift voor Criminologie, 1994, 
nr. 3, pp. 218-235; G.J.N. Bruinsma, 
'De onbetrouwbaarheid van de 
self-reportmethode', Tijdschrift voor 
Criminologie, 1995, nr. 1, pp. 77-80. 

311 
De toetsing van twee 
rivaliserende criminologische 
theorieen met behulp van 
paneldata 
prof dr G.J.N. Bruinsma 

Doe!: Het empirisch toetsen van 
twee theorieen van crimineel 
gedrag, te weten de differentiele-
associatietheorie en de sociale 
controletheorie. Voorts wordt de 
validering van enkele 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 gelijktijdig kunnen worden 
getest. Tevens zal met behulp van 
schaaltechnieken de validiteit van 
de gebruikte meetinstrumenten 
worden 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 onderzoeks-
vragen worden beantwoord: Welke 
van de twee etiologische theorieen, 
te weten de sociale controletheorie 
van Travis Hirschi en de 
differentiele-associatietheorie van 
Opp/Bruinsma, verklaart het beste 
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de prevalentie en de frequentie van 
verschillende vormen van crimineel 
gedrag van jongeren? In hoeverre 
zijn deze theoriean in stoat het 
toekomstige criminele gedrag van 
jongens en meisjes te prediceren? 
Welke gezinsfactoren en 
vriendschapsrelaties kunnen bij 
jongens en meisjes toekomstig 
crimineel gedrag prediceren? Welke 
gezinsfactoren en vriendschaps-
relaties zijn gerelateerd aan een 
criminele carrffire? De analyses zijn 
vrijwel afgerond. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Diverse artikelen en 
boek. 

312 
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 supewisie van de 
onderzoeker uitgevoerd door 
doctoraal-studenten bestuurskunde 
bij diverse divisies georganiseerde 
criminaliteit van meerdere 
regiokorpsen. Enkele voorbeelden 
zijn: de besluitvorming tijdens 
langlopende opsporingsond erzoe-
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). 
Publicatievorm: Scdptiereeks IPIT, 
artikelen en boeken. 
Einddatum: Lopend project. 

313 
Besluitvorrning in het 
opsporingsonderzoek van 
georganiseerde criminaliteit 
prof dr. G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverbanct Een divisie 
Georganiseerde Criminaliteit van 
een regiokorps in Nederland. 
Doe!- en probleemstelfing In dit 
onderzoek staan de volgende 
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 warden 
gedurende twee jaar via obseivaties 
de besluitvormingsprocessen tijdens 
de opsporing van eon criminele 
organisatie bestudeerd. Als 
obseniator neemt hij deal aan de 
tactische- en beleidsvergaderingen 
van een opsporingsteam van eon 
divisie 'Georganiseerde Criminaliteit 
Voorts vult hij zijn eigen waame-
mingen aan met gegevens 
afkomstig van documenten, 
CID-rapporten, on geautomati-
seerde bestanden en met gegevens 
van interviews met betrokken 
opsporingsambtenaren. 
Publicatievorm: Interne rapportage 
on artikelen. 
Einddatum: 1997. 

314 
Fenomeenonderzoek en 
georganiseerde criminaliteit 
drs. AR. Draisma en prof dr. 
G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverbanden: IPIT met 
IRT-Noord- en Oost Nederland. 
Doe!- en probleemstelling. Het gaat 
in dit project om een 
methodologisch-technische 
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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-
onderzoek de kwetsbaarheden van 
de samenleving voor georgani-
seerde criminaliteit, met het 
oogmerk om barrieres op te 
werpen. Binnen het fenomeen-
onderzoek worden dieptestudies 
opgezet met verschillende 
aandachtsgebieden. Hierbij wordt 
naast gegevens van politie 
(documenten, processen-verbaal, 
dossiers), ook 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 
worden er maten opgesteld voor de 
validiteit en betrouwbaarheid van 
de verkregen informatie, en een 
methode ontwikkeld worden om de 
convergentie of divergentie van de 
onderzoeksresultaten te beoordelen 
en te verwerken. Specifieke 
methodologische dieptestudies 
worden binnen het kader van dit 
project uitgevoerd, zoals sociale 
netwerkanalyse van criminele 
groeperingen en meervoudige 
casestudies van criminele 

• groeperingen. 
Einddatum: Maart 1998. 
Publicatievorm: Artikelen en 
rapporten. 

315 
De rationele keuzebenadering 
en de rol van sociale relaties, 
samenwerkingsverbanden en 
netwerken bij het plegen van 
delicten 
Vacature 

Doe!: Voortbouwend op het 
theoretisch model uit de dissertatie 
'Strategische misdaadanalyse en 
stedelijke criminaliteit' zal getracht 
worden om met behulp van de 
rationele keuzebenadering meer 
inzicht te krijgen in de vraag welke 
rol sociale relaties, samenwerkings-
verbanden en netwerken spelen bij 
het plegen van delicten. Daartoe 
zullen de volgende onderzoeks-
vragen worden beantwoord: 
Waarom worden 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, leeftijd, 
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 plaats het 
theoretisch model uit het 
promotie-onderzoek nader worden 
uitgewerkt en worden toegespitst 
op enkele specifieke soorten 
delicten die vanuit theoretisch 
oogpunt op interessante aspecten 
van elkaar verschillen. Het 
theoretisch model zal vervolgens 
worden getoetst met behulp van 
politiegegevens over daders, 
mededaders en samenwerkingsver-
banden bij de geselecteerde 
delicten. Hiertoe zullen gegevens 
worden verzameld uit het 
Herkenningsdienstsysteem van een 
of meerdere regionale politie-
korpsen. Naast deze brede toetsing 
op basis van geautomatiseerde 
gegevensbestanden zal echter ook 
een nadere toetsing plaatsvinden 
voor een specifieke groep te 
selecteren daders. Voor deze groep 
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zal een uitgebreid dossieronderzoek 
warden uitgevoerd, waarmee meer 
informatie kan worden verkregen 
over de achtergronden van daders 
en de aard van de samenwerkings-
verbanden dan mogelijk is op basis 
van geautomatiseerde gegevens-
bestanden. Oak kan hiermee meer 
inzicht worden verkregen in de 
vraag welke plants bepaalde 
samenwerkingsverbanden hebben 
in 'criminele carrieres' en in de 
vraag welke invloed deze 
samenwerkingsverbanden hebben 
op het keuzegedrag van daders. 
On meer inzicht te krijgen in deze 
vragen sullen ten slotte ook nog 
ongeveer dertig daderinterviews 
warden uitgevoerd. Do te 
interviewen daders sullen hierbij op 
basis van theoretische overwegin-
gen warden geselecteerd en 
warden geinterviewd in gevangenis-
sen en huizen van bewaring. 
Einddatum: 1999. 
Pubacatievorm: Beek, wetenschap-
pelijke artikelen en congres-
bijdragen. 

316 
Fenomeenonderzoek 
Georganiseerde Criminaliteit 
m.b.t. Oost-Europa, Turkije en 
het Midden-Oosten 
drs. A.J.J. Meershoek en prof di 
G.J.N. Bruinsma 

Samenwerkingsverband IPIT, 
IRT-NON. 
Doelstelang Het project beoogt een 
aantal dieptestudies op te leveren 
van georganiseerde criminaliteit die 
op een of andere manier verbonden 
is met Oast-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 warden 
geanalyseerd en in hun maatschap-
pelijke context geplaatst. Speciale 
aandacht wordt gewijd aan 
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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 
am bij te dragen aan de kennis van 
de politie over deze vorm van 
criminaliteit en am mogelijkheden 
voor het bestuur op te sporen am 
tegen dergelijke criminaliteit 
barrieres op te werpen. 
Einddatum: Februari 1999. 
Publicatievorm: Rapporten en 
artikelen. 

317 
Het justitiele ketenbeheer in 
eon zelfregulerende samenle-
ving 
Supervisie: Prof. dr. GIN. 
Bruinsma. 

Dit onderzoekprogramma heeft als 
centrale thema hoe de overbelas-
ting van de justitiele keten kan 
warden gereduceerd, hetzij door 
terugdringing van het beroep op de 
keten, hetzij door een verhoging 
van de productiviteit van de keten 
door een betere onderlinge 
afstemming binnen de keten. Het 
programma omvat de volgende 
projecten. 

317a 
Overbelasting en prioritering 
bij de politie 
dr. A.A. Aronowitz 

Doe/- en probleemstelfing. Het doel 
van het onderzoek is het inzichtelijk 
maken van de wijze waarop 
prioriteitstelling door de politie 
pleats vindt. Als gevolg van een 
verbeterd instrumentarium am 
probleemanalyses uit te voeren 
wordt de politie geconfronteerd met 
meer en andersoortige problemen 
dan vroeger. De centrale vraag is 
op welke gronden en op welke 
manier er door de politie prioriteiten 
worden aangebracht in de 
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afhandeling van problemen en door 
welke theorieen de prioriteitstelling 
is te verklaren. Deze vraag zal op 
landelijk, regionaal, district en 
stadsniveau worden beantwoord. 
Einddatum: Augustus 2000. 
Publicatievorm: Boek en artikelen. 

317b 
Interacties tussen delen van 
de (justitiele) keten en de 
(meting van) productiviteit 
drs. M.J.G. de Heus 

Promotoren: Prof. dr. P.B. Boorsma 
en prof. dr. G.J.N. Bruinsma. 
Doel: Dit onderzoek richt zich op de 
beoordeling van de productiviteit 
van de (delen van de) justitiele 
keten. De vraag in hoeverre de 
(producten van de) afzonderlijke 
schakels van de keten op elkaar 
zijn afgestemd en de meer 
ontwerp-achtige vraag hoe de 
afstemming tussen de schakels van 
de justitiele keten kan worden 
verbeterd, staat hierbij centraal. 
Hierbij wordt uitgegaan van de nog 
verder uit te werken veronderstel-
ling dat een verbetering van de 
afstemming de productiviteit van de 
keten als geheel kan bevorderen. 
Einddatum: Juli 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

317c 
Een mathematische model-
lering van de justitiele keten 
ir. W Fikse 

Promotoren: Prof. dr. G.J.N. 
Bruinsma en prof. dr. C. Hoede. 
Doe!- en probleemstelling: Het 
onderzoek bestaat uit drie delen: 
het ontwerpen van een alomvattend 
kwalitatief model van de justitiele 
keten; het ontwikkelen van een 
kwantitatieve benadering zodat het 
model als decision support system 
kan functioneren; expliciete 
modellering van de informatie-
uitwisseling binnen de justitiele 
keten. 
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Opzet Met behulp de door de 
wiskunde ontwikkelde theorie van 
de 'sociale atomen waarin sociale 
en economische eenheden door 
middel van zogenaamde automaten 
in een netwerk weergegeven. 
Einddatum: Augustus 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

317d 
Verhoging van de produktivi-
teit door kwaliteitszorg in de 
justitiele keten 
Vacature 

Promotoren: Prof. dr. ir. O.A.M. 
Fisscher (bedrijfskunde) 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 richtlijnen voor de implementa-
tie daarvan. Het onderzoek richt 
zich met name op de overeenkom-
sten en verschillen in kwaliteitszorg 
in verschillende subsystemen van 
het strafrechtelijke apparaat en de 
vraag of onder welke condities 
kwaliteitszorg leidt tot een 
verhoging van de productiviteit op 
de justitiele keten in als totaal. 
Einddatum: September 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie en 
artikelen. 

317e 
Het justitieel systeem en 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen 
drs. M. Bongers 

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 theorieen van het 
communitarisme en de civil society 
een coherente empirische theorie is 
te ordenen waarmee de relatie 
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tussen veranderingen in de 
samenleving en de toenemende 
criminaliteit kan warden verklaard. 

Vervolgens wordt empirisch 
onderzocht in hoeverre de theorie 

wordt ondersteund door feitelijke 
maatschappelijke antwikkelingen in 

Nederland. 
Opzet Literatuurstudie en analyse 

van ambtelijk statistisch materiaal. 
Einddatum: December 2000. 
Publicatievornr. Dissertatie en 
artikelen. 

Technische universiteit Delft 
Onderzoeksinstituut OTB 

Afgesloten onderzoek 

318 
Video voor veiligheid? effecten 
van camerabewaking in de 
BijImermeer 
H. Boumeester en F. Wassenberg 

Delft, Delftse Universitaire Pers, 
1996 

Zie JV7, 1996, nr. 333 
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Andersson Elffers Felix 

Afgesloten onderzoek 

319 
Budgetverdeelsysteem 
Nederlandse politie 
drs. H. Andersson, drs. 
Haagsma en mr dr. D. Ruim-
schotel 

Utrecht, Andersson Elffers Felix, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 341 

320 
Productverantwoording 
Bureaus voor Rechtshulp 
drs. K Bron en T van Bekkum 

Utrecht, Andersson Elffers Felix, 
1997 
Niet eerder in Ai opgenomen 
geweest. 

321 
lmmigratie en Naturalisatie 
Dienst 
drs. J.R. Elffers en drs. K Bron 

Utrecht, Andersson Elffers Felix, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 343 

Lopend onderzoek 

322 
Parketpolitie in perspectief 
drs. H. Andersson en drs. J.H. 
Haagsma 

Doe!: De taken van de parketpolitie 
worden in principe uitgevoerd door 
de regionale politiekorpsen. De 
kwaliteit van de uitvoering van deze 
taken is zeer divers en verschilt van 

regio tot regio. De wettelijke, 
justitiele en politiele ontwikkelingen 
zijn niet 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 parketpolitietaken is 
besloten de werkzaamheden die 
binnen het arrondissement 
plaatsvinden lokaal te differentieren. 
Voor het bovenarrondissementale 
deel van de taken c.q. het 
interarrondissementale transport 
van gedetineerden is het oprichten 
van een landelijke justitiele 
vervoersdienst de beste optie 
gebleken. Deze justitiele vervoers-
dienst zal per 1 januari 1998 
verantwoordelijk worden voor het 
gecombineerd vervoer van 
preventief gehechten en afgestraf-
ten. 
Hoofddoel van het onderzoek is 
realisatie van op de lokale situatie 
afgestemde efficiente organisaties 
voor de uitvoering van de 
parketpolitieta ken 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 voor de 
rechtsgang, orde en bewaking 
tijdens rechtszittingen en executie 
en betekening. Met behulp van 
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kwantitatieve productanalyses zijn 
kengetallen en stuurgetallen 
ontwikkeld waarmee de uitoefening 
van de taken betel bewaakt en 
aangestuurd kan warden. Om 
duidelijkheid te verkrijgen over het 
niveau van lokale dienstverlening 
en aansturing van de parketpolitie 
zijn model-overeenkomsten over 
dienstverlening en aansturing 
ontwikkeld. Deze model-
overeenkomsten hebben betrekking 
op de lokale bewakings- en 
transporttaak enerzijds en de 
executietaak anderzijds. De 
inhoudelijke invulling van deze 
model-overeenkomsten vindt op dit 
moment plaats, waarna deze vast 
onderdeel kunnen worden in de 
beleidscyclus van de regiokorpsen. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Diverse deelrappor-
ten, artikelen. 

323 
Samenwerking OM en ZM 
rechtbank Amsterdam 
drs. H Andersson, drs. 
Haagsma, ir. C.I.W. Landre en drs. 
G.G.M. Erdkamp 

Doe: Aangeven in hoeverre de 
beschikbare zittingscapaciteit - in 
termen van rechters, officieren en 
ondersteunend personeel - effectief 
wordt gebruikt en met verbeterings-
voorstellen komen. Het accent ligt 
op de afstemming tussen O.M. en 
zittende magistratuur in de 
procesketen. Vanult een vooronder-
zoek, waarin naar specifieke zaken 
wordt gekeken, zal uitbreiding 
plaatsvinden richting andere 
zaaksoorten. 
Opzet: Op basis van interviews met 
ondersteunend personeel wordt de 
procesgang van de geselecteerde 
zaaksoorten schematisch in beeld 
gebracht. Vervolgens wordt aan de 
hand van historische gegevens - 
planning, realisatie, verloop van 
zittingen - een simulatie uitgevoerd 
waarin de benutting van de 

aanwezige capaciteit centraal staat. 
Op basis van deze simulatie-
uitkomsten wordt met rechters en 
officieren van gedachten gewisseld 
over mogelijke verbeteringen. Het 
onderzoek wordt aangestuurd door 
een begeleidingscommissie waar 
zowel eden van de zittende als de 
staande magistratuur in vertegen-
woordigd zijn. 
Einddatum: Het vooronderzoek zal 
in 1997 worden afgerond. 
Publicatievorm: Interne rapportage. 

324 
Integrale veiligheid 
drs. H. Andersson en drs. M van 
der Lie/den 

Doak 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 
leveren zodat de samenwerking 
tussen alle partners een vruchtbare 
zal zijn. De regie over het integraal 
veiligheidsbeleid zal daarbij ten 
principale bij het lokaal bestuur 
moeten liggen. 
Opzet De ontwikkelde aanpak kent 
een informatie-, analyse en een 
actiedeel. Inzicht in de aard en 
omvang van de veiligheids-
problematiek op lokaal (buurt)- 
niveau worth verkregen aan de 
hand van methodisch verzamelde 
informatie over feitelijke onveilig-
heid, openbare veiligheidsrisico's en 
ook gevoelens van onveiligheid. 
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Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
analyses worden vervolgens 
gehanteerd om oorzaken en 
voorwaarden voor (specifieke) 
buurt-gerelateerde problemen op te 
sporen. Relaties worden gelegd 
tussen (gevoelens van) onveiligheid 
en omgevingskenmerken. 
Daarnaast wordt een effectiviteits-
analyse opgezet cm 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 
korte en lange termijn. Integrate 
samenwerking tussen verschillende 
gemeentelijke diensten, politie, 
brandweer en externe partners 
staat hierbij centraal in de 
ontwikkeling van zowel preventieve 
als repressieve acties. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
verschillende gemeenten, onder 
andere in Utrecht, Usselstein en 
Velsen en binnen een regio. 
Einddatum: Doorlopend . 
Publicatievorm: Diverse rapporten, 
artikelen. Reeds verschenen 
openbare publicaties zijn: 
Stappenplan integrale veiligheid; een 
schets voor het bestuur (februari 
1994); Stappenplan integrale 
veiligheid; technische leidraad voor 
functionarissen op uitvoeringsniveau 
(september 1994); Pilotproject 
Integrale Veiligheid Maastricht 
(november 1994); Pilotproject 
Integrale veiligheid Eindhoven 
(december 1994); Pilotproject 
Integrale Veiligheid Velsen 
(september 1995); Samen werken 
aan veiligheid (maart 1996); Toezicht 
in drie bedrijven auni 1996); Feiten 
en gevoelens Usselsteinse wijken 
(maart 1996); Nulmeting object/eve 
onveiligheid per buurt en 
Onveiligheidsbeleving in Utrecht 
(beiden 1994); Wijkveiligheids-
plannen gemeente Utrecht auni 
1995); Integrale Veiligheid 
Ontwikkeling Zenderpark auni 1996); 

voorts diverse rapportages binnen 
de genoemde gemeenten (1995, 
1996, 1997). 

325 
Terugkeer van afgewezen of 
illegale vreemdelingen 
drs. J Elffers, drs. R. van 
Doesburg en ir. P.J.C.H. Remmen 

Doel: De terugkeer van afgewezen 
of illegale vreemdelingen naar het 
land van herkomst zo efficient 
mogelijk organiseren. De terugkeer 
van afgewezen of illegale 
vreemdelingen is een complex 
probleem. Het gaat om mensen, die 
vaak niet in het bezit zijn van reis-
of identiteitsdocumenten. Voor het 
overgrote deel komen zij uit landen 
waarheen terugkeer moeizaam 
verloopt. Om een toegesneden 
beleid te kunnen voeren is actuele 
informatie over de afgewezen 
asielzoekers die in aanmerking 
komen voor terugkeer essentieel. 
De teams Toezicht en Terugkeer van 
de IND hebben betrouwbare 
gegevens nodig over de open-
staande en afgesloten procedures 
van asielzoekers die in aanmerking 
komen voor terugkeer. Op dit 
moment kunnen alleen in de 
fysieke dossiers betrouwbare 
gegevens worden gevonden. 
Opzet Op directieniveau wordt de 
regiefunctie van de IND in het 
terugkeerproces opnieuw 
gedefinieerd. De relatie met andere 
betrokken partijen (met name de 
Vreemdelingendienst en de COA) 
staat hierbij centraal. Nieuwe 
definities worden geformuleerd in 
het terugkeerproces. De doelstellin-
gen worden geherdefinieerd. 
Daarnaast wordt op meer 
gedetailleerd niveau een analyse 
gemaakt van het geautomatiseerde 
informatiesysteem. De asielzoekers 
die volgens het systeem in 
aanmerking komen voor terugkeer 
worden geselecteerd. De resultaten 
van deze selectie worden 
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gecontroleerd aan de hand van de 
originele, fysieke dossiers en 
gecorrigeerd in het geautomati-

seerde informatiesysteem. Dit 
resulteert in een beter inzicht in de 
problematiek op landelijk niveau. 
Verder worden structurele 

aanpassingen ontwikkeld waardoor 
de betrouwbaarheid van het 
geautomatiseerde informatiesys-

teem sterk verbetert. Dit moet 
leiden tot efficientere werk-

methoden bij de teams Toezicht en 
Terugkeer in de districten van de 
IND. 
Einddatum: 1 oktober 1997. 

Publicatievorm: Diverse deelrappor-
ten. 

326 
Politie opleiding officieren van 
justitie Amsterdam 
dais. IL. Gerritsma en drs. 
Haagsma 

Doel: Het Openbaar Ministerie in 
Amsterdam wil de kwaliteit van het 

overleg van de lokale driehoeken 
op alle niveaus versterken. De 
officieren dienen op een adequate 
wijze de gezags- en beheerstaak 

over de politie uit te voeren. Dit 
houdt in dat de officieren op de 
verschillende niveaus beleids-
beinvloedende en controlerende 

taken moeten kunnen uitvoeren. 
Versterken van kennis, vaardighe-
den en inzicht in de cultuur, 

werkwijze en capaciteit van de 
politie en het bestuur bij de officier 

van justitie binnen de driehoek is 
daarvoor gewenst. 
Opzet AEF ver7orgt bijeenkomsten, 
waar in samenwerking met de 

aanspreekpunten/coOrdinatoren van 
functionele gebieden Qeugdofficier, 

verkeersofficier enzovoort) het 
justitiebeleid wordt vertaald naar de 
aansturing van de politie. 
Formuleren van politiebeleid, 
tussentijdse sturing en evaluatie 

warden behandeld aan de hand van 

kwantitatieve en kwalitatieve cases 
en presentaties. 

Einddatum: Zomer 1998. 
Publicatievorm: Praktisch handboek. 

327 
Samenwedcing parketten 
Haarlem en Alkmaar 
drs. ft. Gerritsma en drs. M. 
Steeman 

Doet De parketten Alkmaar en 
Haarlem willen de mogelijkheid tot 

samenwerking op een aantal 
specialistische terreinen onderzoe-

ken. Het betreft de specialismen 
zware criminaliteit, C.I.D, fraude, 

economische delicten en milieu. 
Samenwerking zou synergie op 

kunnen leveren en, nog belangrij-
ker, een oplossing voor het tekort 
aan gespecialiseerde deskundigheid 

in beide parketten kunnen bieden. 
De bepedtte schaal van de 
parketten leidt vooral bij de 

specialistische terreinen tot 
kwetsbaarheden in de organisatie 
en continuiteit van het werk. 
Opzet AEF voert gesprekken met 

alle betrokkenen bij de specialisti-
sche units van de beide parketten 
(officieren, parketsecretarissen, 
assistent dagvaarders en 

administratieve ondersteuning). 
Daarnaast wordt relevant 
cijfermateriaal verzameld. De 

uitkomst van de informatie- 
verzameling en de gesprekken moet 
zijn: kwantitatief en kwalitatief 
inzicht in het werk (beleidsmatig en 
zaaksgeorienteerd); aanwezigheid 
en wenselijkheid van kennis en 

vaardigheden; benoeming van 
knelpunten in de huidige 
organisatie van het werk. lit inzicht 
moet leiden tot een aantal 

samenwerkingsscenario's die 
kunnen verschillen per specialisme. 
Tevens wordt er in de scenario's 

een fasering in de tijd aangebracht. 
Einddatum: Vooronderzoek wordt 
uiterlijk afgerond in najaar 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 
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328 
Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB) 
drs. J.H. Haagsma en drs. G.G.M. 
Erdkamp 

Doe!: De tenuitvoerlegging van 
vonnissen vereist politiecapaciteit 
voor de betekening en arrestatie. 
Een effectieve executie vergt een 
systematische aanpak en werkwijze 
om de beschikbare capaciteit 
(mensen en cellen) optimaal te 
kunnen benutten. In deze werkwijze 
vormen centrale co6rdinatie en 
aansturing door het CJIB het 
speerpunt. Doe van het project is 
deze centrale rol van het CJIB 
inhoudelijk en procesmatig vorm te 
geven. 
Opzet In samenwerking met drie 
regiokorpsen zijn model-
convenanten ontwikkeld. In deze 
convenanten worden afspraken 
gemaakt over de te leveren 
prestaties op het gebied van de 
executie door zowel de korpsen als 
het CJIB. In overleg tussen 
vertegenwoordigers van het korps 
en het CJIB zullen de convenanten 
worden voorbereid, waarna het 
concept-convenant door de 
hoofdofficier van justitie kan 
worden ingebracht in het 
driehoeksoverleg in de regio. Op dit 
moment is met de drie regio-
korpsen (Flaaglanden, Kennemer-
land en Drenthe) die hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het modelconvenant en het 
korps Friesland een experiment 
gestart. Binnen dit experiment zal 
een actieve coordinatie plaatsvin-
den van de lokale executie door het 
CJIB. Nog dit jaar worden deze 
proefprojecten geevalueerd en 
wordt de benadering verder 
ontwikkeld tot een landelijke 
werkwijze. Met ingang van 1999 
dient deze werkwijze in alle regio's 
een integraal onderdeel te worden 
bij het vaststellen van de begroting 

en het formatieplan van de 
regiokorpsen. 
Einddatum: Eind 1998. 
Publicatievorm: Diverse deelrappor-
ten, artikelen. 

329 
Arrestantenzorg regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland 
drs. I. H. Haagsma en drs. G.G.M. 
Erdkamp 

Doe!: Binnen de regio Amsterdam-
Amstelland worden vanuit de Dienst 
Executieve Ondersteuning 
ondersteunende activiteiten verricht 
voor districten en wijkbureau's. Het 
gaat om het beheer van de 
cellocaties en het leveren van 
capaciteit op het gebied van 
verzorging en transport van 
arrestanten. In principe heeft elk 
wijkteam beschikking over 
celcapaciteit. Een aantal cellen en 
celcomplexen 'voldoet niet aan de 
gewenste eisen en criteria. Om 
deze reden is besloten de 
bestaande cel-infrastructuur te 
beoordelen. Investeringen kunnen 
noodzakelijk zijn. Doel van het 
onderzoek is om tegen zo laag 
mogelijke kosten een optimale 
dienstverlening te bieden die 
voldoet aan de gestelde eisen. 
Opzet: Binnen het onderzoek 
worden beslissingsvariabelen 
onderscheiden ten aanzien van 
huisvesting (aantal, lokatie, omvang 
celcomplexen), transport (aard, 
omvang en richting transport-
stromen), personeel en materiaal. 
Gezocht wordt naar een inrichtings-
en werkwijze waarbij bovenstaande 
variabele factoren in combinatie zo 
efficient mogelijk worden benut. De 
beschikbare financien vormen de 
logische randvoorwaarde. 
Suboptimalisatie van een van 
bovenstaande beslissingsvariabelen 
zal in het algemeen niet leiden tot 
een efficiente inrichting van het 
arrestantenvervoer en de 
arrestantenverzorging. Middels 
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simulatie-technieken zal een 
beperkt aantal combinatie-varianten 
ontwikkeld warden, waarna 
specifieke wear- en nadelen in kaart 
gebracht kunnen warden. Op deze 
manier wordt de omvang van het 
keuze-probleem gereduceerd en 
warden de gevolgen van een 
specifieke voorkeur voor een 
bepaald inrichtingsscenario helder. 
Einddatum: September 1998. 
Publicatievorm: Diverse deelrappor-
ten, artikelen. 

330 
Budgetverdeelsysteem 
Openbaar Ministerie 
drs. J.H. Haagsma en dr RE. van 
de Lustgraaf 

Doe!: Het budget en de formatie 
van het Openboar Ministerie in 
Nederland wordt verdeeld volgens 
het zogenaamde instroommodel. 
Verdeling van middelen vindt daarin 
pleats op basis van de instroom van 
aangeboden zaken. Onder andere 
door nieuwe manieren van 
afhandeling (AU, filteren) en door 
meer accent op output en effect 
voldoet het huidige instroommodel 
niet neer. Het instroommodel geeft 
namelijk verkeerde incentives. Zo 
worden parketten die op een goede 
manier zaken filteren gestraft, 
omdat filtering leidt tot een 
geringere instroom van zaken. In 
samenwerking met het parket-
generaal wordt daarom een nieuw 
budgetverdeelsysteem voor het 
O.M. ontwikkeld (BVS-0.M.). Het 
BVS-0.M. moet onder andere aan 
de volgende eisen voldoen: 
rechtvaardigheid: het systeem meet 
goed aansluiten op de financiele 
behoeften; eenvoud, inzichtefijkheid 
en herkenbaarheid: het systeem 
meet eenvoudig zijn en een 
logische relatie hebben met het 
werk van het 0.M.; stabiliteit met 
juiste dynamiek: het systeem moet 
stabiel zijn en de ontwikkeling van 
financiele behoeften in de parketten 
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op een goede manier volgen; 
mogelijkheid tot beleidsmatige/ 
bestuurlijke beinvloeding: 
wijzigingen in opvattingen over het 
werk van het O.M. moeten kunnen 
leiden tot aanpassingen in het 
systeem; flexibiliteit. 
Opzet In het nieuwe systeem wordt 
anderscheid gemaakt tussen 
toedeling en verdeling. Toedeling 
van budget vindt pleats voor unieke 
invloeden op de kostenstructuur 
van een parket. Het grootste deel 
zal verdeeld warden, waarbij in 
ieder geval een component voor de 
afhandeling van strafzaken en een 
voor het uitvoeren van beleidstaken 
wordt opgenomen. Onderzecht 
wordt nog of extra-judiciele zaken 
als internationale rechtshulp en 
slachtofferzorg in een aparte 
component moeten worden 
opgenomen. Om de financiele 
behoeften te bepalen worden - op 
basis van de huidige gemiddelde en 
beste prestaties - praktische 
normen gesteld voor bij voorbeeld 
voegingen en sepots, maar oak 
voor beleidstaken. Na het in kaart 
brengen van de financiele 
behoeften van de betrokken 
partijen warden formules 
ontwikkeld, waarmee de financiele 
behoeften warden gekoppeld aan 
omgevingsvariabelen. Daarbij 
dienen de formules zo geed 
mogelijk aan te sluiten op de 
gemeten financiele behoeften. 
Hiermee bereikt het systeem dat de 
toekenning van budget en formatie 
onafhankelijk wordt van de interne 
bedrijfsvoering en het registratie-
gedrag. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Pubficatievorm: Rapport. 

331 
OOM (Outputmodel Openbaar 
Ministerie) 
mr. dr. D. Ruimschotel en drs. P 
van Bokhoven 
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Doe!: Het opzetten van en systeem 
waarmee inzicht kan worden 
verkregen in de productie/output 
van een parket, zowel wat betreft 
concrete producten (afdoeningen, 
voorgeleidingen en dergelijke) als 
wat betreft activiteiten (extern 
overleg, megazaken) en niet 
productieve zaken (management, 
opleiding, intern overleg). Ook 
kwaliteiten van output zijn 
gedefinieerd. 
Opzet Voor de onderscheiden 
categorieen wordt op vier parketten 
data verzameld via Compass/ 
Rapsody en een activiteiten-
registratiesysteem. 
Einddatum: 2e helft 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

332 
Kennismanagement in de 
rechtshandhavingspraktijk 
mr. dr. D. Ruimschotel en drs. 
van Delden 

Samenwerkingsvorm: Samengewerkt 
zal worden met het Platform 
Politiele Informatievoorziening, met 
de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en met de werkgroep Kennis-
management en Rijksoverheid. 
Doe!: 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 
rechtshandhaving. Gekeken wordt 
of en hoe kennis op deze 
momenten geoptimaliseerd wordt. 
Als voorbeelden/casus worden 
diefstal genomen en het driehoeks-
overleg. Als methoden worden 
gehanteerd kennismanagement, 
uitwerken van modellen van de rol 
van kennis in de rechtshandhaving, 
interviews met betrokkenen binnen 
en buiten de rechtshandhaving, 
analyse van bestaande 'kennis-
instrumenten' (als politiemonitor, 
kwaliteitsthermometer en 
dergelijke), 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 (Politie 
Integraal Model). Hierin wordt de 
POM (Politie Output Monitor) 
uitgebreid met kennisrelaties 
(simulatiemodel, projectevaluaties) 
tussen output, kwaliteit en 
effectiviteit. 
Einddatum: Het project zal zich over 
de komende vijf jaar uitstrekken. 
Publicatievorm: Er zal gerapporteerd 
worden via artikelen en werk-
conferenties. Reeds verscheen: 
Kennismanagement by de politie; 
een contradictio in terminis?, 
Tijdschrift voor de p0//tie (oktober 
1996) en het rapport Stuutwijs 
(AEF/Platform Politiele Informatie-
voorziening), mei 1997. 

B&A Groep Beleidsonderzoek & 
-Advies by 

Afgesloten onderzoek 

333 
Audit Thermometer kwaliteits-
zorg bij de politie 
H. Geveke en N. Nelis 

Om de kwaliteit van de eigen 
dienstverlening te meten, gebruiken 
de politieregio's al enige tijd de 
Kwaliteitsthermometer. Daarnaast 
passen diverse regio's hun eigen 
instrumenten toe. Het Nederlands 
Politie Instituut wil echter meer 
uniformiteit in de metingen, en 
heeft de Kwaliteitsthermometer 
daarom als standaard ingesteld. 
B&A Groep beoordeelde de 
aangepaste vragenlijsten. In deze 
audit werd bekeken of de 
vragenlijsten op de juiste wijze 
waren geoperationaliseerd. Verder 
werden de lijsten in een simulatie 
getest, waarbij onder andere 
aandacht was voor de invultijd en 
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de belasting van de respondent. In 
eon technische toots werd 
vervolgens de methodiek van het 
instrument beoordeeld. Hierbij 
werden ondermeer de vraagstelling, 
samenhang en indeling van de lijst 
onder de loop gehouden. Deze 
resultaten werden gebruikt on de 
vragenlijsten aan te passen. Niet 
eerder in JV opgenomen geweest. 

334 
Inventarisatie van politiek-
lachtenregelingen 
M. Verberk F Sybrandi en /VI 
Me/jets . 

Den Haag, B&A Groep, 1997 
Voor dit onderzoek is een overzicht 
gemaakt van de klachtenregeling 
en -behandeling in 25 polifieregio's, 
het Korps Landelijke Politiediensten 
en de rijksrecherche. Voor dit 
onderzoek word een documenten-
analyse uitgevoerd en zijn alle 
klachtencoardinatoren telefonisch 
geinterviewd. Tevens is eon 
intensief onderzoek uitgevoerd in 
vier geselecteerde korpsen. 
Niet eerder in A/ opgenomen 
geweest. 

Lopend onderzoek 

335 
Beheer- en veiligheidsplan 
binnenstad Tilburg 
I van Enckevort, B. den Hollander 
en H. de Jong 

Doer De afdeling Stadszaken van 
de gemeente Tilburg is verantwoor-
delijk voor het beheer van de 
binnenstad. De gemeente is echter 
bezig met eon 'permanent 
ontwikkelingsproces; zodat beter 
kan worden ingespeeld op de 
wensen on behoeften van de 
burgers. Stadszaken wil het beheer 
van de binnenstad daarom enders 
inrichten. B&A Groep stelt hiewoor 
beheer- on veiligheidsplan 'nieuwe 
stip' op. Aan de hand van eon 
knelpuntenanalyse zal eon 

samenhangende aanpak worden 
opgesteld. Hierbij wordt nagegaan 
hoe het beheer- en veiligheidsplan 
in de nieuwe organisatiestructuur 
kan worden ingepast. Verder wordt 
eon bottom up werkwijze 
gepresenteerd waarmee het plan 
stapsgewijs ingevoerd kan warden. 
Bij de uitwerking van het beheer-
en veiligheidsplan zal nauw warden 
samengewerkt met het projectteam 
Binnenstad. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Rapport 

336 
Kamperen !Armen de perken 
W Eygendaat H Geveke en M 
Verberk 

Goer De commissie Michiels, die in 
december 1996 word opgericht, 
buigt zich over het toezicht en de 
handhaving van het Nederlandse 
bestuursrecht. On moor inzicht in 
de bestuurspraktijk to krijgen wil de 
commissie enkele beleidsterreinen 
nader laten onder7oeken. Hieronder 
vallen ook de Kampeerwet en de 
Wet op de openluchtrecreatie. B&A 
Groep onderzoekt de handhavings-
praktijk van de waterschappen. Het 
onderzoek brengt de regelgeving on 
jurisprudentie over doze handha-
ving in kaart, on beschrijft het 
juridische systeem erachter. Daarna 
wordt bekeken hoe de handhaving 
in de praktijk uitpakt, en wordt eon 
onderzoeksmodel gepresenteerd. 
Tenslotte wordt de handhavings-
praktjk in vijf toeristisch-recreatieve 
gemeenten onderzocht, on volgt 
eon uitgebreide analyse van de 
onderzoeksgegevens. 
Opzet Voor dit onderzoek worden 
beleidsmakers, handhavers, en 
potentiOle overtreders geinterviewd, 
en zal eon literatuuronderzoek 
plaatsvinden. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Resultaat van dit 
onderzoek is eon beknopte 
rapportage, die als bijlage in het 
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rapport van de commissie Michiels 
zal worden opgenomen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van en gefinancierd door 
het Ministerie van Justitie, WODC, 
Adeling EWB. 

337 
Horeca en veiligheid 
H. Geveke, I Geerlof en M. 
Verberk 

Doet De horeca wordt steeds vaker 
geconfronteerd met onveiligheid en 
criminaliteit. Dit bezorgt de branche 
niet alleen een slechte naam, maar 
levert ook aanzienlijke bedrijfseco-
nomische schade op. Koninklijke 
Horeca Nederland wil de 
onveiligheid daarom aanpakken. 
B&A Groep zal deze problematiek 
onderzoeken. Deze analyse geeft 
inzicht in de aard, omvang en 
spreiding van onveiligheid in de 
horeca. Dit gebeurt zowel 
geografisch als sectoraal. Naar 
wens zal B&A Groep deze 
rapportage aanvullen met een 
handboek, waarmee zelfstandig 
gestandaardiseerde metingen 
kunnen worden uitgevoerd. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

338 
Jeugdcriminaliteit en -overlast 
Hollands Midden; handboek 
H. Geveke, R. Joosten en M 
Verberk 

Doet De politie Hollands Midden 
wil een beter beeld van de 
jeugdcriminaliteit in de regio. B&A 
Groep stelde hiervoor een 
analysemodel op. Met dit model 
kan de jeugdcriminaliteit in de regio 
Hollands-Midden en in afzonderlijke 
districten of gemeenten worden 
beschreven en verklaard. 
Aangegeven zal worden hoe 
informatie uit bestaande gegevens 
is verzameld en geanalyseerd, en 
wordt een enquete toegelicht die 
onder jongeren werd gehouden. 

Verder is de overlast in kaart 
gebracht die door lokale contact-
medewerkers werd gesignaleerd. 
Tenslotte is een checklist opgesteld 
voor vervolgmetingen, en worden 
de leerervaringen weergegeven. 

339 
Keuren van keuren gekeurd 
H. Geveke en M. Verberk 

Doet De commissie Michiels, die in 
december 1996 werd opgericht, 
buigt zich over het toezicht en de 
handhaving van het Nederlandse 
bestuursrecht. Om meer inzicht in 
de bestuurspraktijk te krijgen wil de 
commissie enkele beleidsterreinen 
nader laten onderzoeken. Een 
daarvan zijn de Waterschapskeuren, 
verordeningen van waterschappen 
die met strafbepalingen gehand-
haafd kunnen worden. B&A Groep 
onderzoekt de handhavingspraktijk 
van de waterschappen. Het 
onderzoek brengt de regelgeving 
over deze handhaving in kaart, en 
beschrijft het juridische systeem 
erachter. Daarna wordt bekeken 
hoe de handhaving in de praktijk 
uitpakt, en wordt een onderzoeks-
model gepresenteerd. Tenslotte 
wordt de handhavingspraktijk in 
een aantal geselecteerde 
waterschappen onderzocht, en volgt 
een uitgebreide analyse van de 
onderzoeksgegevens. 
Opzet Voor dit onderzoek worden 
handhavingsfunctionarissen 
geInterviewd, en zal een literatuur-
onderzoek plaatsvinden. Resultaat 
van dit onderzoek is een beknopte 
rapportage, die als bijlage in het 
rapport van de commissie Michiels 
zal worden opgenomen. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van en gefinancierd door 
het Ministerie van Justitie, WODC, 
Adeling EWB. 
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340 
Bevoegd Gezag Monitor 
H. Geveke en M. Verberk 

Doet. De politie Brabant Zuid-Oost 
wil weten hoe burgemeesters en 
officieren van Justitie over haar 
oordelen. Hiervoor heeft zij een 
'Bevoegd Gezag Monitor' laten 
uitvoeren, een onderzoeks-
instrument dat speciaal vox dit 
doel is ontwikkeld. Met dit 
instrument wordt de tevredenheid 
over het functioneren van de politie 
gemeten, en kunnen punten tot 
verbetering warden aangegeven. Er 
wordt naast een algemene indruk, 
oak een oordeel gegeven over de 
bestuurbaarheid, organisatie en 
prestaties van de polifie. 
Opzet Het ondeizoek bestaat uit 
telefonische interviews van 
burgemeesters en officieren van 
Justitie, met daarnaast een 
schriftelijke follow-up enquete. 
Verder worden de politie-
functionarissen schriftelijk 
geengueteerd. De kwalitatieve 
oordelen van de respondenten 
warden naar kenmerk ingedeeld om 
een evaluatie mogelijk te maken. 
De beeldvorming over de politie 
blijkt positief, en men vindt dat zij 
op de goede weg zit. Wel wordt 
aangetekend dat de goede 
werkwijze en mentaliteit zich nog 
niet vertalen in concrete resultaten. 
Dit lijkt echter eon goede basis voor 
een verschuiving van eon 
procesgerichte, naar een 
resultaatgerichte aanpak. 
Einridatum: 1997. 

Publicatievorm: Rapport 

Van Dijk, Van Soomeren en 
partners BV 

Afgesloten onderzoek 

341 

Evaluatie Jeugdtoezichtteams 
politie Amsterdam-Amstelland 

drs. A. van Hoek en drs. R. van 
Overbeeke 

Amsterdam Van Dijk, Van Soomeren 
en partners, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

342 
Eon kleurrijke aanpak; 
allochtone jongeren en 
criminaliteit: eon uftwerking 
van mogelijke oplossingen 
inn drs. CA. van 't Hoff en drs. 
NC. Hi/hoist 

Amsterdam, Van Dijk. Van 
Soomeren en partners. 1996 
Zie .1V7, 1996, nr. 361 

Lopend onderzoek 

343 
Het lib voortgangsrapportage 
Keerpunt voor 
ex-gedetineerden 
drs. M van Barlingen en drs. H 
Gossink 

Doet. Hoe verloopt het project 
Keerpunt voor ex-gedetineerden? 
Keerpunt betreft een twee-jarig 
project voor trajectbemiddeling van 
politiabele, justitiabele en 
ex-gedetineerde jongeren. 

344 
Recidivepatronen HALT-
jongeren Amsterdam 
drs. A. Bosscha, drs. E van DIA 
en drs. M. Geldorp 

Samenwerkingsverband. Net  
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van Halt-Amsterdam. 
Do& Verschil in mate en omvang 
van recidive bij jongeren die met 
eon Halt-afdoening en jongeren die, 
hoewel daawoor in aanmerking 
komend, niet door middel van een 
Halt-afdoening zijn afgehandeld. 
Hangt het recidivepatroon samen 
met de volgende achtergrond-
kenmerken: gezinssituatie, soon 
delict, type afhandeling, etniciteit, 
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voorgaand delictgedrag, woon-
situatie, schoolniveau? 
Opzet Halt-gegevens, zoals vanaf 
1989 geregistreerd, warden (waar 
mogelijk aangevuld met 
achtergrondkenmerken) vergeleken 
met een voorgeselecteerd 
HKS-bestand (controlegroep). 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

345 
Veiligheid op school; module 
leerlingenonderzoek 
drs. E. van Dijk, drs. M. Geldorp, 
drs. M. van der Gugten e.a. 

Samenwerkingsverband: Amster-
dams Samenwerkingsverband 
Veiligheid op School (ASVOS); 
uitvoering DSP. 
Doel: Het verkrijgen van een 
(kwantitatief) inzicht in de mate van 
daderschap, slachtofferschap, 
veiligheidsgevoelens en ervaringen 
met melding/opvang onder 
leerlingen van Amsterdamse 
scholen in de VO/BVE-sector. 
Opzet Leerlingenenquete die 
klassikaal wordt ingevuld op 
verschillende vestigingen, met een 
evenredige verdeling naar leerjaar 
en schoolrichting. 
Einddatum: Diverse publicaties per 
school of scholengroep in de 
periode 1997-1999. 
Publicatievorm: Rapport. 

346 
Deskundigenbestand Opvang 
Werknemer 1997 
drs. A.J.E. van Hoek 

Doet 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 
warden 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 publicaties. Vervolgens 
wordt gebruik gemaakt van de 
sneeuwbalmethode. Na een 
telefonisch interview met de 
gevonden deskundige organisatie 
wordt gewerkt met standaard 
vragenlijsten die door de 
organisaties ingevuld warden en 
indien nodig volgt nader telefonisch 
contact. Deze data warden 
ingevoerd in een database (Clipper) 
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: Eind 1997. 
Publicatievorm: Diskette. 

347 
Advies Kwaliteitsverbetering 
jeugdtoezichtteams politie-
regio Amsterdam 
drs. A. van Hoek en drs. R. van 
Overbeeke 

Doel: Aanbevelingen doen die zijn 
gericht op kwaliteitsverbetering. 
Opzet Interviews met team-
co6rdinatoren, werkconferentie van 
teamcoOrdinatoren, interviews met 
externe samenwerkingspartners 
(Maatwerk, Nieuwe Perspectieven, 
0.M., Stadsdelen). 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Adviesnota. 
Ondersteuning bij de implementatie 
volgt. 
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348 
Strafbeleving onder allochtone 
jongeren 
mr tics. CA. van 1 Hoff en drs. A. 
van Hoek 

Doe Achtergrond van het 
onderzoek is het toenemende 
arsenaal aan strafmogelijkheden en 
de ontwikkeling van Nederland tot 
een multiculturele samenleving. Er 
is weinig bekend over de invloed 
van het straf- en maatregelen-
arsenaal met name waar het gaat 
on allochtone gestraften. 
Onderzoeksvragen zijn: Zijn er 
verschillen in strafbeleving tussen 
allochtonen en autochtonen en zo 
ja. welke? Op welke wijze kan beter 
warden aangesloten bij de 
strafbeleving van diverse allochtone 
groepen? 
Opzet Orienterende fase: interviews 
met deskundigen op het terrein van 
het strafrecht interviews met 
vertegenwoordigers van allochtone 
gemeenschappen; interviews met 
praktijkwerkers in de sfeer van het 
strafrecht, inclusief de hulpverle-
ning. Een en ander mogelijk 
gevolgd door interviews met de 
jongeren zelf. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

349 
De mogelijkheden van HKS 
benut voor het O.M. 
drs. C. Loef, drs. Al Geldorp, drs. 
R. van Overbeeke ea 

Doet In opdracht van het college 
van Procureurs-Generaal wordt voor 
een groot aantal arrondissements-
parketten statistische dader-
informatie uit HKS ontsloten en 
geanalyseerd. Het materiaal dient 
ter ondersteuning van de recentelijk 
gestarte parketplan-cyclus, maar 
kan tevens voor andere doeleinden 
warden gebruikt (planning, 
communicatie met politie en 
bestuur enzovoort). 

Opzet Het opschonen van HKS, 
waarna een gedeelte van dit 
operationele systeem toegankelijk 
wordt gemaakt voor statistische 
bewerking en analyse. Persoons- en 
delictkenmerken worden gecombi-
neerd, maar kunnen ook separaat 
warden opgevraagd. 
Einddaturrr December 1997. 

Publicatievorm: Afzonderlijke 
rapportages verschijnen in de loop 
van 1997. 

Eysink Smeets & Etman 

Afgesloten onderzoek 

350 
Surveillance op maat 
A. van den Berg, Al Fekkes, H. 
Geveke, N. Pijnappels en G. van 
de yen 

Den Haag, Ministerie van 
Binnenlandse zaken, Directie Politie, 
Reeks Politia Nova, 1996 
Zie N7, 1997, nr. 369 

351 
Allochtonen en verslavings-
zorg; een onderzoek naar 
bereik en effectiviteft van de 
verslavingszorg voor 
allochtonen 
N. van den Broek en 0. Etman 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1997 

Niet eerder in iv opgenomen 
geweest. 

352 
Trendrapportage Integrale 
Velligheid '93-'96, deel II; 
VVijkveiligheidsplannen als 
speerpunt binnen het 
Integraal Veiligheidsbeleid van 
de gemeente Utrecht 
Ii van den Brock B. Kesselaar, W 
Ritzema en f. Starmans 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag. 
1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 
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353 
Met de leges als inzet; een 
onderzoek naar de werkzaam-
heden in relatie tot 
aanwezigheidsvergunningen 
voor speelautomaten en naar 
de leges die daar voor 
gemeenten tegenover staan 
H. van den Broek, J. Korpel en D. 
Spaai 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
mei 1997 
Met eerder in IV opgenomen 
geweest. 

354 
Opstelplaatsen voor kansspel-
automaten: 'van nat en droog 
naar hoog en laag'; onderzoek 
naar en advies over het 
onderscheid tussen hoog- en 
laagdrempelige inrichtingen in 
het kader van het opstellen 
van kansspelautomaten, 
vervaardigd in opdracht van 
de ministeries van INVS en 
BiZa 
H. van den Broek, D. Spaai, E. 
Zandhuis en K Merlo( 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

355 
Interne criminaliteit: een 
slechte zaak; interne 
criminaliteit binnen de 
detailhandel: onderzoek naar 
en advies over het voorkomen 
van interne criminaliteit 
mr drs. A. Elzinga, drs. A. van den 
Berg, drs. R. de Wit en M.W.B. 
Eysink Smeets 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 370 

356 
Kwalitatieve evaluatie van 
objectieve en subjectieve 
veiligheid binnen 15 

pilotbedrijven binnen de 
modebranche 
mr. drs. A. Elzinga, drs. B. 
Kesselaar en drs. M. van der Meer 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 371 

357 
Onveiligheid in het openbaar 
vervoer 1996; resultaten van 
de landelijke monitor sociale 
veiligheid 1996, vierde meting 
onder reizigers, niet-reizigers 
en personeel in het openbaar 
vervoer 
drs. J. Korpel en drs. A. Kesselaar 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 375 

358 
De plaats van de buitenge-
woon opsporingsambtenaren 
(BOA) en hun opsporings-
bevoegdheid in het bedrijfs-
proces van de vervoerbedrij-
ven; een onderzoek naar de 
wijze van examinering, 
verschillen in effectiviteit en 
opleidingstrajecten in 
opdracht van de NS, VSN 
Groep en OVBOV-bedrijven 

Korpel, P den Otter en W. 
Ritzema 

Verschijnt medio 1997 
Niet eerder in IV opgenomen 
geweest. 

359 
Blijf van m'n bedrijf; een 
onderzoek naar het 
veiligheidsniveau en de 
haalbaarheid van collectieve 
oplossingen op het bedrijven-
terrein Stadionweg/ 
Olympiaweg/Laagjes, in 
opdracht van de 
Ondernemersvereniging 
Stadionweg te Rotterdam 
I. Luten en I.H.J. Starmans 
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Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1996 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest 

360 
Evaluatie van eon project voor 
en door ouderen, vervaardigd 
in opdracht van de gemeente 
Tilburg 
drs. PAM. Mutsaers en drs. A. 
Kesselaar 

Den Haag, Eysink Smeets & Etman, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 374 

361 
Hoe Super is The Clean 
Machine?; evaluatie van het 
vandalismepreventie-project 
The Clean Machine van 
Midnet 
W Ritzema 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

362 
Tackle de tag; evaluatie van 
het Graffitiproject Den Haag 
CS 
W Ritzema 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1996 
Niet eerder in At opgenomen 
geweest. 

363 
Afdoening jeugdstrafzaken 
in goede richting? De praktijk 
van de afdoening van 
jeugdstrafzaken hij politie 
Amsterdam-Amstelland en 
Parket Amsterdam 
W Ritzema, A. Elzinga en V 
Sabee 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1997 (Concept-rapport) 
Niel eerder in JV opgenomen 
geweest 

364 
Zicht op schoolvoorlichting; 
evaluatie en kwaliteits-
onderzoek mar de school-
voorlichting door de politie 
Amsterdam-Amstelland 
W Ritzema en M. Lemmens 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1997 (Concept-rapport) 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

365 
Suiten beeld? Een onderzoek 
naar jongeren in Den Haag die 
niet in beeld komen van de 
JWG 
W Ritzema, M. van der Meer en 
A. Elzinga 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag. 
1996 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest 

366 
Evaluatie stadswachtenproject 
Zeist; eon onderzoek naar het 
effect van stadswachten, 
venraardigd in opdracht van 
de gemeente Zeist 
drs. R.O. de Wit 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
mei 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 372 

367 
Slachtoffers van gewelds-
misdrijven in de detailhandel; 
eon onderzoek naar de 
kwaliteit van de opvang 
drs. R.O. de [Mt. drs. a Etman en 
R. van Brenk 

Eysink Smeets & Etman, Den Haag, 
1997 
Zie JV7, 1996, nr. 373 

Lopend onderzoek 

114 

368 
Informatie en kennissysteem 
Sociale Veiligheid Openbaar 
Venroer 
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drs. A. van den Berg, M Eysink 
Smeets, drs. I. Starmans en drs. P 
den Otter 

Samenwerkingsverband: Met alle in 
het Project Sociale Veiligheid 
Openbaar Vervoer participerende 
bedrijven. 
Doet. 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. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Reeks boekwerken. 

369 
Evaluatie activiteiten van de 
Projectgroep Ontwikkeling 
Lokaal Preventief Jeugdbeleid 
mr drs. A. Elzinga, drs. I! de 
Graaf, drs. M Lemmens en drs. A. 
Kesselaar 

Doet Het doel van het onderzoek is 
gericht op de beantwoording van 
de volgende vragen: wat is de aard 
en de omvang van het door 
gemeenten gevoerde of ontwik-
kelde preventieve jeugdbeleid? In 
hoeverre hebben gemeenten een 
goed zicht op jeugdigen en in 
hoeverre is er sprake van 
communicatie met jeugdigen? In 
hoeverre is er binnen gemeenten 
sprake van een vraaggericht en 
samenhangend aanbod van 
voorzieningen? Inhoeverre voldoet 
het lokale beleid aan gestelde 
voorwaarden? In hoeverre zijn 
ontwikkelingen op het vlak van 
lokaal preventief jeugdbeleid toe te 
schrijven aan activiteiten van de 
projectgroep OPLJ? 
Opzet Evaluatie-onderzoek, 
nulmeting, tussenmeting en 
eindmeting, kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevensverzameling. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

370 
Bestuurlijke handhaving in de 
horeca 
mr. drs. A.M. Elzinga, drs. H. van 
den Broek, drs. R.O. de Wit en 
drs. 0. Etman 

Samenwerkingsverband: Met het 
Centrum voor Wetgevings-
vraagstukken van de Katholieke 
Universiteit Brabant: mr. C.J.A.M. 
MerIcx en dr. J.M. Verschuuren. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van en gefinancierd door 
het Ministerie van Justitie, WODC, 
Adeling EWB. 
Doet Inzicht bieden in de 
(knelpunten in de) huidige 
handhavingspraktijk en in de 
optimale organisatiestructuur van 
de bestuurlijke repressieve 
handhaving. 
Opzet Het onderzoek is onderver-
deeld in twee deelonderzoeken te 
weten: een inventariserend 
onderzoek naar bestaande 
bestuurs- en handhavingspraktijken 
binnen het gemeentelijk horeca-
beleid en een verkennend 
onderzoek naar de mogelijke 
organisatiestructuur van de 
(toekomstige) bestuurlijke 
repressieve handhaving met 
betrekking tot het gemeenstelijk 
horecabeleid. Door middel van 
schriftelijke enquetes, interviews, 
literatuur- en case-studies en een 
expertmeeting. 
Einddatum: Oktober 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

371 
Participatie van jongeren in 
criminaliteitspreventie-
projecten 
mr. drs. A. Elzinga en drs. P den 
Otter 

Doe': Centrale onderzoeksvragen 
zijn: wat is de aard van de lopende 
of recent afgesloten criminaliteits-
participatieprojecten? Wat zijn de 
ervaringen met deze projecten? Wat 
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zijn de effecten en de succes- en 
faalfactoren van daze projecten? 
Opzet Documentenstudie; 
telefonische enquete onder 
gemeenten; informatieverzameling 
bij politie-regio's en avenge 
instanties, zoals 0.M., kinderbe-
scherming, VNG enzovoort. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

372 
Bedrijismonitor Soniale 
Veiligheid GVB Amsterdam 
drs. J.H. Korpel drs. B. Kesselaar 
en drs. V de Graaff 

Doet Meting van subjectieve en 
objectieve veiligheid van reizigers 
en personeel in het openbaar-
vervoer van het Gemeentelijk 
Vervoersbedriff te Amsterdam. 
Opzet Schriftelijke enquete 
(personeel) en mondelinge enquete 
(reizigers). 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

373 
Landelijke monitor sociale 
veiligheid in het openbaar 
vervoer 1997 
drs. JH Korpet, drs. B. Kesselaar 
en drs. Y de Graaff 

Doet. Jaarlijkse meting van 
subjectieve en objectieve sociale 
veiligheid van reizigers en personeel 
in het openbaar vervoer. 
Opzet Schriftehjke enquete 
(personeel) en mondelinge enqu8te 
(reizigers). 
Einddatum: Maart 1998. 
Publicatievorm: Rapport Reeds 
verscheen: B. Kesselaar, Onveirtg-
held in het openbaar veryoer 1997; 
resultaten van de vierde meting 
onder reizigers, niet-reizigers en 
openbaar vervoer personeel 
(verschijnt december 1997). 

374 
Opleiding en examens 
Buitengewoon Opsporings- 

377 
'De wijkagent, dat was een 
aardige vent' 
drs. J Nap en drs. a Etman 

Samenwerkingsverband: Bureau 
Emnea; drs. R. Ruts. 

116 

ambtenaar in het openbaar 
vervoer 
drs. ill. Korpet drs. P den Otter 
en drs. W Ritzema 

Doet. Inventarisatie van het belang 
van opsporingsbevoegdheid voor 
OV-bedrijven en inventarisatie van 
etvaringen met BOA-opleidingen. 
Opzet Expert-interviews, 
deskundigen-panels, literatuurstu-
die. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

375 
Geautomatiseerde velwerking 
van reeds geregistreerde 
incidenten (openbaar vervoer) 
drs. J.H. Korpel en drs. D. Spaai 

Doet Ontwikkelen van software 
voor het maken van een standaard-
rapportage op basis van reeds 
voorhanden gegevens. 
Opzet Interviews, document-
analyse, software-ontwikkeling. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Geen. 

376 
Geautomatiseerde risico-
inventarisatie personeel 
openbaar vervoer 
drs. JR. Korpet drs. D. Spaai en 
drs. R de Wit 

Doet Ontwikkelen van software 
voor een geautomatiseerde 
risico-inventarisatie onder personeel 
van OV-bedrijven met betrekking tot 
sociale onveiligheid, discriminatie 
en seksuele intimidatie. 
Opzet Interviews, document-
analyse, literatuuronderzoek en 
software-ontwikkeling. 
Einddatum: Oktober 1997. 
Publicatievorm: Geen. 
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Doel: Een nulmeting in drie 
gebieden binnen drie politieregio's 
ten behoeve van de implementatie 
van gebiedsgebonden politiezorg. 
Opzet Als succescriteria voor 
gebiedsgebonden politiezorg zijn de 
belangrijkste kenmerken van het 
gebiedsgebonden werken 
geoperationaliseerd. Ten behoeve 
hiervan is - hoofdzakelijk kwalitatief 
- op uiteenlopende wijze informatie 
verza meld. 
Einddatum: Najaar 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

378 
Buurtonderzoek Veiligheid en 
Leefbaarheid in Hoogezand-
Sappermeer 
W Ritzema, W Lemmens en I! de 
Graaff 

Doel: Het inventariseren en 
analyseren van de onveiligheid, 
onveiligheidsbeleving en 
leefbaarheidsproblematiek op 
buurtniveau. 
Opzet In 20 bijeenkomsten met 
'buurtkenners' wordt op gestructu-
reerde wijze informatie verkregen 
over de aard, achtergronden, 
oorzaken en gevolgen van 
buurtproblemen. Ook wordt op 
buurtniveau geinventariseerd welke 
maatregelen er at zijn genomen 
alsmede welke suggesties er zijn 
voor verbetering. Voor het juiste 
kader is een vergelijkbare 
bijeenkomst belegd met de 
gemeenteraad. 
Einddatum: Augustus 1997. 
Publicatievorm: Rapport met 
zogenaamde fact-sheets per buurt. 

De Hunnerberg 

Lopend onderzoek 

379 
Evaluatie-onderzoek in de 
justitiele behandelinrichting 
`De Hunnerberg' 
drs. J.E.J. Spee 

Samenwerkingsverband: Op 23 
maart 1995 werd de rijksbehandel-
inrichting De Hunnerberg in gebruik 
gesteld. In samenwerking met de 
Katholieke Universiteit Nijmegen is 
bij de planning en opzet van de 
inrichting ruimte gecreeerd voor 
een systematische, empirische 
evaluatie van de behandelings-
resultaten. 
Doel: Evaluatie van behandelings-
resultaten. Het betreft een 
longitudinaal onderzoek: niet alleen 
bij voortgangsonderzoek met 
betrekking tot de gehele populatie 
(algemeen meetplan) en 
voortgangsonderzoek met 
betrekking tot de individuele 
jongere Ondividueel meetplan). 
Door terugkoppeling van de 
resultaten krijgt het behandel-
programma vorm en ontstaat er 
inzicht in de werkzaamheid van de 
verschillende programma-
onderdelen. 
Einddatum: Longitudinaal 
onderzoek. 

Politie adviescentrum In-Pact 
(onderzoeksteam) 

Lopend onderzoek 

380 
Sturen en verantwoorden in 
de politiepraktijk 
drs. M van Kooten en dr. W.Ph. 
Stol 

Doer Over sturen en verantwoorden 
van politiewerk wordt doorgaans in 
algemene termen gesproken. Er 
worden modellen 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). Dit onderzoek 
richt zich primair op sturen. 
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lnspanningen on effectiever te 
sturen warden zelden geevalueerd. 
Dit onderzoek is er op gericht eon 
concept-methode to ontwikkelen 
am sturen en verantwoorden in de 
praktijk te evalueren. Doze 
concept-methode zal in het 
vervolgonderzoek in enkele korpsen 
worden uitgetest en verbeterd. 
Opzet De concept-
evaluatiemethode wordt ontwikkeld 
op basis van twee case-studies 
literatuuronderzoek en interviews 
met politiemensen. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport, artikel. 

381 
Inventarisatie Politiele 
Informatievoorziening (WI) 
di W.Ph. Stol 

Doet Mn informatietechnologie bij 
de politie wordt voor een belangrijk 
deel decentraal invulling gegeven. 
Landelijk overzicht ontbreekt. Ociel 
van het onderzoek is het verkrijgen 
van een periodiek overzicht en 
onderkennen van trends in 
technologie, doelen, toepassing en 
organisatie. 
Opzet Tijdreeks-analyse middels 
periodiek uit te voeren enquete. 
Einddatum: Het onderzoek is in 
1992 gestart en wordt vooralsnog 
am de een/twee jaar uitgevoerd, 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
in het veld. 
Publicatievorm: Periodieke 
rapportage, volgende in 1998. 

382 
Politie en internet 
drs. R. van Treeck en dr. W.Ph. 
Stol 

Do& Internet wint snel terrein, 
zowel binnen de samenleving als 
geheel als binnen politiekorpsen. 
De twee hoofdvragen in het 
onderzoek zijn: a) draagt internet 
als informatiebron bij aan de 
effectiviteit van de politie en b) 
welke politie-relevante maatschap- 

pelijke consequenties heeft internet. 
Het doel van het onderzoek is bij te 
dragen aan het vermogen van de 
politie on zelf internet to benutten 
en in to spelen op maatschappelijke 
veranderingen als gevolg van 
toenemend gebruik van internet. 
Opzet Voor (a): inventariseren van 
ervaringen met internet binnen 
politiekorpsen, middels interviews 
en enquetes, alsmede evalueren 
van eon pilot; voor (b): literatuurstu-
die, interviews on vergelijking met 
technologische ontwikkelingen 
eerder/elders. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Artikelen, In-pact 
Onderzoeksreeks. 

383 
Recherchewerk; Automatise-
ring near Menselijke Meat 
(RAM M) 
drs. C.J.E. In 't Veit en dr. W.Ph. 
Stol 

Samenwerkingsverband. Regiopolitie 
Utrecht en regiopolitie Amsterdam-
Amstelland, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en [evens WO 
Universiteit Amsterdam (prof. dr. W. 
Koot en prof. dr. HO. van de Bunt). 
Coot Vraag van het onder7oek is 
hoe diefstaldelicten in de praktijk 
worden opgelost 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 warden geanalyseerd on de 
politiepraktijk van diefstalbestrijding 
wordt geobserveerd. Aanvullend 
deelonderzoek vindt plaats in•de 
regio Friesland en regio Gooi- en 
Vechtstreek. 
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Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikelen, tussen- en 
eindrapportage, proefschrift. 

Intraval 

Afgesloten onderzoek 

384 
Lastige maten; overlastveroor-
zakers in de Groningse 
binnenstad 
E de Bie, B. Bieleman, H. 
Maarsingh 

Groningen, Sociale Reeks/ 
Groningen Stad in Beweging, Deel 
10, 1997 
Hoe is de groep overlastveroorza-
kers in de Groningse binnenstad 
samengesteld en op welke wijze is 
de door hen veroorzaakte overlast 
te verminderen? Doel van het 
onderzoek was inzicht verkrijgen in 
verschillende vormen van overlast 
en groepen die verantwoordelijk zijn 
voor de overlast in de binnenstad 
van Groningen. Tevens werd 
bekeken welke mogelijkheden er 
zijn om de overlast te verminderen. 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

385 
Zorg over last; evaluatie van 
het Opvang- en Advies-
centrum in Heerlen 
C. ten Den en B. Bieleman 

Groningen/Rotterdam, St. Intraval, 
1996 
Zie JV7, 1996, nr. 390 

Lopend onderzoek 

386 
Evaluatie van een viertal 
Rotterdamse SVO-projecten 
drs. B. Bieleman, drs. E de Bie, 
drs. J Snippe en drs. C. ten Den 

Samenwerkingsverband: Instituut 
voor verslavingsonderzoek (1V0). 
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 
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. 
Publicatievorm: Rapport, interim-
rapport, artikelen. Tussentijdse 
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rapportage: E.G. Wits, JAM. van 
Oers, E. de Bie en B. Bieleman, - 
Tussentijdse evaluatie drugsoverlast-
projecten Rotterdam,-  voortgangsrap-
portage, IVO-Intraval, Rotterdam/ 
Groningen, 1997. 

387 
Verkooppunten van cannabis 
in Nederland 
drs. 8. Bieleman, drs. S. Biesma 
en drs. Snippe 

Samenwerkingsverband. 56 BO, Den 
Haag. 
fleet Het inventariseren van het 
aantal en soort verkooppunten van 
cannabis in Nederland. 
Opzet Het onderzoek is een vervolg 
op de in 1995 door INTFtAVAL 
uitgevoerde inventarisatie van het 
aantal coffeeshops in Nederland. Er 
is ander meer gebruik gemaakt van 
dezelfde steekproef en een 
vergelijkbaar meetinstrument. Veer 
het verkrijgen van inzicht in 
aantallen en soorten verkooppunten 
van cannabis in Nederland in de 
afgelopen twee jaar (1995 en 1996) 
zijn in 30 steden face-to-face 
interviews gehouden met 
sleutelinformanten bij de politie. 
Daarnaast is in 116 gemeenten een 
telefonische interview gehouden 
met een sleutelinformant van de 
gemeente. De onderzoeksvragen 
zijn: wat is het aantal coffeeshops 
in Nederland; wat is het aantal 
soortgelijke (horeca- en winkelbe-
drijven, sociaal-culturele instellin-
gen) en avenge verkooppunten 
(woningen, straathandel, koeriers-
diensten) van cannabis; en welke 
ontwikkelingen hebben zich in deze 
verkooppunten voorgedaan sinds 
het voorjaar van 1995. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Boek, artikelen, 
presentaties. Reeds gepubliceerd: 
B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. 
de Bie. Quick scan; ontwikkelingen 
in aantal coffeeshops in Nederland, 

st Intravat Groningen-Rotterdam, 
1996. 
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388 
Druggebruik onder de jeugd in 
enkele Drentse platteland-
gemeenten 
drs. B. Bieleman, drs. C. ten Den 
en drs. H. Maarsingh 

Samenwerkingsverband CAD-
Drenthe; afdeling preventie. 
Doet. Inzicht te verwerven in de 
aard en de omvang van het 
druggebruik in enkele Drentse 
plattelandsgemeenten, te weten 
Roden, Smilde, Westerbork en 
Dwingeloo/Diever. De gegevens 
dienen vooral om de gemeenten en 
het CAD-Drenthe handvaten aan te 
reiken your adequate preventie- en 
interventie-activiteiten. 
Opzet Aard en omvang van het 
druggebruik warden vastgesteld 
door middel van: gesprekken met 
sleutelinformanten van gemeente, 
politie en jeugdhulpverlening; 
diepte-interviews met 40 gebruik-
ende jongeren; en een survey onder 
circa 400 jongeren van 12-18 jaar 
uit de betreffende gemeenten 

(aselecte steekproef uit bevolkings-
register). De enquates onder de 400 
jongeren worden grotendeels 
afgenomen door peers: jongeren die 
deel uit maken van het Drentse 
Drugs-Info Team. 
Einddatum: September 1998. 
Publicatievorm: Rapport, artikelen, 
presentafies. 

389 
Evaluatie van de tippelzone in 
Groningen 
drs. B. Bieleman, drs. C ten Den 
en (Ia. Snippe 

Samenwerkingsverband Dr. Ch. 
Kaplan, Universiteit van Limburg, 
Maastricht. 
Doet Het doel van het onderzoek is 
na te gaan wat de effecten zijn van 
het instellen van de tippelzone op 
de criminaliteit en de overlast 
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ervaren door de omwonenden en 
op de gezondheid en veiligheid van 
de prostituees. 
Opzet De (veranderingen in de) 
criminaliteit en overlast worden 
vastgesteld door middel van een 
survey onder buurtbewoners en 
ondernemers. Er vinden twee 
metingen plaats; een voorafgaande 
aan de instelling van de tippelzone 
en een een jaar nadien. Eveneens 
worden overlast- en criminaliteits-
cijfers van gemeente en politie over 
beide jaren vergeleken. De effecten 
van de tippelzone op de situatie van 
de prostituees worden eveneens 
vastgesteld door het vergelijken van 
cijfers van politie, gemeente en 
CAD. Verder worden gesprekken 
gevoerd met prostituees. tenslotte 
worden interviews gehouden met 
vertegenwoordigers van betrokken 
organisaties. 
Einddatum: Eind 1998. 
Publicatievorm: Rapport, artikelen, 
presentaties. 

390 
Evaluatie van het Opvang en 
Advies Centrum voor 
druggebruikers (OAC) in 
Venlo 
drs. B. Bieleman, drs. C. ten Den 
en drs. J. Snippe 

Samenwerkingsverband: Dr. Ch. 
Kaplan, Universiteit van Limburg 
(wetenschappelijk adviseur). 
Doet. Het vaststellen van de 
effecten van het OAC op de 
gezondheid van de bezoekers en op 
de drugsoverlast in het centrum van 
de stad en in de nabijheid van het 
opvangcentrum. 
Opzet De effecten van het OAC 
worden vastgesteld door middel van 
een survey met herhaalde meting 
(voorafgaande en een jaar na 
instelling van het centrum) onder 
de omwonenden; interviews met 
vertegenwoordigers van de 
gemeente, politie, hulpverlening en 
omwonenden; face-to-face 

enquetes onder de bezoekers van 
het centrum; en analyse van 
registratiegegevens van politie en 
hulpverlening. 
Einddatum: Eind 1998. 
Publicatievorm: Rapport, artikelen 
en presentaties. 

391 
Het monitoren van drugs-
overlast in de 25 gemeenten 
waar projecten !open van de 
Stuurgroep Vermindering 
Overlast (SVO) 
drs. B. Bieleman en drs. J. Snippe 

Wetenschappelijk adviseurs: Dr. Ch. 
D. Kaplan, IPSER, Universiteit van 
Limburg, prof. dr. T.A.B. Snijders, 
Vakgroep statistiek en meettheorie, 
Rijksuniversiteit Groningen 
Samenwerkingsverband: Bureau 
Intomart, Bureau Mediad. 
Doet De Stuurgroep Vermindering 
Overlast (SVO) is een interdeparte-
mentale ambtelijke werkgroep die 
belast is met de uitvoering en 
coordinatie van het overheidsbeleid 
dat erop gericht is de overlast door 
handel en gebruik van drugs te 
verminderen. De SVO levert onder 
meer financiele bijdragen aan een 
breed scala aan overlast reduce-
rende projecten op zowel nationaal, 
regionaal als lokaal niveau. Ten 
behoeve van de evaluatie van het 
SVO-beleid verzorgt Intraval de 
monitoring van de drugsoverlast in 
de 25 SVO-gemeenten. 
Opzet De effecten van de 
SVO-projecten worden geevalueerd 
door middel van een herhaald 
bevolkingsonderzoek in de 25 
SVO-gemeenten. De eerste meting 
vindt medio 1996 plaats, de tweede 
ruim een 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 ervaren drugsoverlast. 
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Naast het bevolkingsonderzoek 
worden cijfers verzameld van politie 
en hulpverlening over de jaren 1993 
- 1997. Deze gegevens zijn 
indicatief voor de effecten van de in 
het kader van de SVO gefinancierde 
projecten. Ze hebben betrekking op 
onder neer: de aangiftecijfers voor 
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 harddrugsgebruikers 
bij de hulpverlening. Daarnaast zal 
warden getracht bij de Kamers van 
Koopfiandel, 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 
Publicatievorm: Rapport, interim-
rapport, artikelen. 

392 
Inventarisatie van de 
drugsoverlast in Nederland 
drs. B. Bieleman, drs. Snippe en 
drs. E. de Lie 

Wetenschappelijk adviseurs: Dr. Ch. 
D. Kaplan, IPSER. Universiteit van 
Limburg,dr. H. Brandsma, OCTO, 
Universiteit Twente. 
Samenwerkingsverband: Bureau 
Intomart. 
Doe De vraagstelling van het 
onderzoek, dat in opdracht van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
wordt uitgevoerd, is tweeledig. De 
eerste vraag betreft de aard en 
omvang van de ervaren drugs-
overlast in Nederland. De tweede 
vraag heeft betrekking op de 
instrumenten die gemeenten 
hanteren en welke zij ontberen om 
de drugsoverlast door gebruik en 
handel van zowel hard- als 
softdrugs te beperken. 
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Opzet Het onderzoek is gestalt met 
een literatuurstudie die heeft geleid 
tot een nadere conceptualisering 
van het begrip drugsoverlast. 
Onderscheiden worden: a) soorten 
overlast, to weten criminaliteit, 
openbare orde overlast en 
audio-visuele overlast; en b) 
gevolgen drugsoverlast, 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 O.M. Op deze 
wijze wordt zicht verkregen op de 
bestuursrechtefijk en strafrechtelijk 
instrunnenten die warden 
gehanteerd, de ervaringen die men 
(ermee) heart opgedaan, en de 
instrumenten die men mist em de 
drugoverlast aan te pakken. 
Einddatum: Het onderzoek wordt 
herhaald in 1997 en waarschijnlijk 
oak in 1998. 
PubErcatievorm: De resultaten van 
het onderzoek zoals dat in 1996 
werd gedaan resulteerde in: J. 
Snippe, E. de Bie en B. Bieleman, 
Achtergrondstudie drugoverlast, in: 
Integrate veitheidsrapportage 7996, 



Overige onderzoeksinstellingen 

Den Haag, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1996. 

393 
Het opstellen van integrale 
wijkveiligheidsplannen in de 
stad Groningen 
drs. I Snippe en drs. B. Bieleman 

Samenwerkingsverband: Gemeente 
Groningen (afd. Stadsdeel-
coordinatie). 
Doel: Het verbeteren van de 
objectieve veiligheid en de 
veiligheidsbeleving op buurtniveau 
door het nemen van gerichte, 
concrete maatregelen. 
Opzet In 13 wijken van de stad 
Groningen worden op buurtniveau 
de problemen op het gebied van 
veiligheid en leefbaarheid middels 
trendanalyses vastgesteld. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de op 
buurt- en/of wijkniveau beschikbare 
gegevens uit bevolkingsenquetes 
(politiemonitor en leefbaarheids-
monitor, inclusief drugsmodule voor 
buurten met substantiele 
drugsoverlast) en politiecijfers 
(aangiftecijfers en jeugdmonitor). 
Op basis van de geschetste 
ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren wordt samen met bewoners 
en betrokken instellingen een 
maatregelenprogramma opgesteld 
ter verbetering van de veiligheid en 
leefbaarheid van de buurt. Een 
belangrijk aspect bij het opzetten 
en uitvoeren van de maatregelen is 
het creeren van een draagvlak bij 
betrokken organisaties en de 
participatie van de bewoners. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Rapporten, artikelen, 
presentaties. 

Nederlands Instituut voor 
Wetenschappelijke Informatie-
diensten 

Afgesloten onderzoek 

394 
Daders van antihomoseksueel 
geweld in contact met de 	• 
hulpverlening en politie; een 
vergelijkend onderzoek naar 
het professionele optreden 
van jeugdhulpverleners en 
politie tegenover potenram-
mers 
A. Drogt 

Utrecht/Nisso, Amsterdam/SAD-
Schorerstichting, 1995 
Zie JV7, 1996, nr. 456 

395 
De wet op de jeugd-
hulpverlening: overheid of 
particulier initiatief? Een 
onderzoek naar de effecten 
van de Wet op de jeugd-
hulpverlening op de verhou-
ding overheid-particulier 
initiatief op het terrein van de 
jeugdhulpverlening en de 
(justitiele) jeugdbescherming 
dr. A.A.W. van Unen 

Utrecht, Lemma, 1996 
Zie JV7, 1996, nr. 485 

Lopend onderzoek 

123 

396 
Jeugdstraf(proces)recht: 
waarom? 
mr. J.R. Bac 

Promotor Prof. mr. J.E. Doek. 
Onderzoeksinstelling: Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
privaatrecht. 
Doet 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 
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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 or ontwikkeling van die 
waarden waar te nemen? 
Empirisch: in hoeverre worden de 
bovenstaande waarden door de 
beoefenaars van het jeugdstrafrecht 
in de praktijk en door de doelgroep 
onderschreven? 
Opzet Bronnenonderzoek, enquOte, 
interviews, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Pubricatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1294. 

397 
Youth and detention in the 
Netherlands . 
dr. C. Baerveldt 

Instituut Universiteit Utrecht, 
Faculteit Sociale Wetenschappen, 
Vakgroep Jeugd, Gezin en 
Levensloop. 
Doet Description of adolescents in 
juvenile prisons: social relations, 
recidivism, social backgrounds. 
Analysis of juvenile prisons and 
their prevention programs. Effect on 
motivation for the program and 
results: study, work, personal 
relations and recidivism. 
Opzet Beschruvend, evaluatie-
onderzoek, hypothese toetsend, 
analyse, interviews. observaties. 
Einddatum: Juni 1998. 
Swidocnummer 1997.0288. 

398 
Het ontwikkelen en evalueren 
van een instrument ter 
beoordeling van klachtzaken 
bij de Read voor de Kinderbe-
scherming 
drs. 1.1. ten Berge 

Promotoren: Dr. D.B. Baarda en 
prof. dr. J. Rispens. 

124 

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 
eon maatregel noodzakelijk is. In de 
praktijk blijkt het onderscheid 
tussen zaken die wet en zaken die 
niet bij de Rand thuishoren niet 
altijd duidelijk. Doel van het 
ondeaoek is het ontwikkelen en 
valideren van eon screenings-
instrument dat het aantal vals 
positieve en vals negatieve zaken 
helpt te verminderen. 
Opzet Analyse van bestaande 
onderzoeksgegevens, bronnen-
onderzoek, literatuuronderzoek, 
participerende observatie. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikel, dissertatie, 
intern rapport, rapport. 
Swidocnummer 1993.0294. 

399 
The convention on the rights 
of the child: enhancement of 
existing norms and applica-
tion in the US drs. SR 
Bischolf-van ileemskerek 

Promotor Prot mr. J.E. Doek en 
prof. dr. S. Fox. 
Instituut Vrije Universiteit, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Privaatrecht, Amsterdam. 
Samenwerkingsverbanot Boston 
College. 
Doet The project will involve 
research aimed at answering two 
questions: Does the convention 
enhance standards for child 
protection? Are the relevant laws in 
the US compatible with the 
convention? 
Opzet Bronnenonderzoek, 
inhoudsanalyse, interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Oktober 2000. 



Overige onderzoeksinstellingen 	 125 

Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidoc-nummer 1996.1401. 

400 
Vermogensrechtelijke 
aspecten van verhaals-
uitoefening in het strafrecht 
mr. M.J. Borgers 

Promotoren: Prof. mr. R.D. 
Vriesendorp en prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen. 
Instituut Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep Privaatrecht, 
Tilburg. 
Doet. Het onderzoek heeft 
betrekking op civielrechtelijke 
aspecten van de geldboete, 
verbeurdverklaring, onttrekking aan 
het verkeer en de ontneming van 
wederrechtelijke aspecten zowel in 
de conservatoire als de executoriale 
fase. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: September 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidoc-nummer 1996.1337. 

401 
Kinderbescherming en het 
ingrijpen van de overheid in 
het gezinsleven; een 
rechtsvergelijkend onderzoek 
naar de grondslagen, de 
doeleinden en de grenzen van 
het ingrijpen van (de) 
overheid(sorganen) 
MR. Bruning 

Promotor. Prof. mr. J.E. Doek. 
Instituut Vrije Universiteit 
Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Privaatrecht. 
Doet Doel van het onderzoek is na 
te gaan of en zo ja, op welke wijze 
regelgeving met betrekking tot 
overheidsinterventie in het 
gezinsleven ter bescherming van de 
belangen van het kind en de 
toepassing ervan kan worden 
verbeterd. Een helder beeld van de 
grondslagen, doeleinden en 

grenzen (inclusief controle) van 
overheidsoptreden is nodig om te 
komen tot voorstellen voor een 
betere regelgeving en toepassing 
daarvan. De kritiek op overheid-
singrijpen is in Nederland de 
afgelopen jaren zeer omvangrijk 
geweest; een belangrijke oorzaak 
van de onduidelijkheid en 
onzekerheid is de gebrekkige 
kwaliteit van de regelgeving. Het 
ontbreekt in Nederland vrijwel 
geheel aan fundamentele 
doordenking van dit overheidsing-
rijpen. Ook daarom is bestudering 
van internationale verdragen en 
andere rechtssystemen van belang. 
Opzet Bronnenonderzoek, enquete, 
interviews, literatuuronderzoek. 
Einddatum: September 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidoc-nummer 1996.1198. 

402 
Strafrechtsgeschiedenis 
dr CM Cappon en G.FIVI. 
Bossers 

Onderzoeksinstituut Universiteit van 
Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
rechtsgeschieden is. 
Einddatum: 1999. 
Swidocnummer 1990.1878 

403 
Jongeren en taakstraffen 
drs. M.M.0 Chorus-Reintjes 

Onderzoeksinstelling Onderzoeks-
buro 'Perspektief. 
Doet. lnhoudelijke evaluatie van 
alternatieve straffen en straf-
trajecten voor jongeren vanuit 
pedagogisch perspectief; in kaart 
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 aanbevelingen aan praktijk 
en beleid met betrekking tot 
jeugdstraffen en preventie. 
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Opzet Interviews, participerende 
observatie. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Bock. 
Swidocnummer 1996.0299. 

404 
Het leerstuk aanvullen van de 
rechtsgronden in het recht 
(hurgerlijk procesrecht, 
bestuursprocesrecht, 
strafrecht) 
nm R.W.J. Crommelin 

Promotor. Prof. mr. A.F.M. 
Brenninkmeijer. 

Onderzoeksinsteffing. Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Vakgroep 
privaatrecht 

Doet. In dit onderioek 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 worden in het 

burgerlijk procesrecht, bestuurs-
procesrecht en eventueel het 

strafrecht. Ook de verschillen 
tussen de procesrechten binnen 

deze categorieffn zullen worden 
bekeken; verschillen tussen de 
dagvaardings- en de verzoekschrift-
procedure. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, interviews, literatuuronder-
zoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1121. 

405 
De dwangopvoeding van 
criminele kinderen in 
Nederland, 1905-1955 
drs. JW Delicat 

Promotor. Prof. dr. A.W. van Haaften. 
0nderzoeksinstel1ing Katholieke 

Universiteit Nijmegen, Faculteit der 
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Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
algemene pedagogiek. 
Doet 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: de 
modernisering van het kinder-

strafrecht benadrukte de noodzaak 
van langdurige heropvoeding. In 

hoeverre werd hierbij de onduide-
lijkheid in de verhoudingLussen 
straf en opvoeding als probleem 

ervaren? De dwangopvoeding vond 
plaats in een geisoleerd milieu en 
werd gekenmerkt door een 

disciplinerende opyoedingstijl. De 
vraag rijst in hoeverre dergelijke 
opvoeding kan voorbereiden op 
zelfstandigheid. Het onderzoek richt 

zich zowel op de pedagogische 
meningsvorming als op de 
gestichtspraktijk. 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 

Einddatum: 1999. 
Pubricatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer. 1996.0441. 

406 
De rechtsmacht inzake 
(intemationale) fiscale 
delicten in Europees 
perspectief 
drs. E van Die 

Promotor. Prof. mr. M. Wladimiroff. 
Onderzoeksinstelling. Rijksuniversi-
telt 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 
worth bekeken hoe de algemene 
rechtsmachtregeling van het 
Wetboek van Strafrecht is en hoe 

en waarom de bijzondere regeling 
in het fiscaal straffproces)recht 
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hiervan afwijkt. Ingegaan zal ook 
worden op de consequenties van 
de ruim bemeten rechtsmacht met 
name voor de rechtspositie van de 
belastingplichtige en/of verdachte. 
Ook zal aandacht besteed worden 
aan de vraag welke rechtsregels, 
afkomstig van de Benelux en de 
EEG van invloed zijn op de 
rechtsmachtregeling in de 
Nederlandse wetgeving en wat de 
consequenties voor de betrokken 
verdachte zijn. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertati e. 
Swidocnummer 1994.1039. 

407 
Internationale sfeerovergang 
mr. G. van Dijk-de Reus 

Promotor Prof. dr. P.J. Wattel. 
Onderzoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
belastingrecht. 
Doet Het begrip sfeerovergang 
geeft het tussengebied aan tussen 
administratief recht en strafrecht, 
oftewel specifiek tussen controle en 
opsporing. Hier doet zich het risico 
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 Bronnenonderzoek, 
interviews, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Boek, dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1369. 

408 
Misbruik van voorwetenschap 
bij effectentransacties 
R. van Ekeren 

Promotoren: Prof. mr. H. Franken en 
dr. mr. J.F. Nijboer. 

Instituut Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep Strafrechtelijke Vakken, 
Straf(proces)recht. 
Doet. Het voorkomen van 
voorwetenschap en het gebruik 
daarvan. Waarom strafbaarstelling? 
Wat is de effectiviteit van de 
bestrijding met de huidige 
middelen? Is nieuwe wetgeving 
nodig? Er is reeds een voorstel 
ingediend. Deze vragen worden 
beantwoord aan de hand van een 
viertal aspecten: materieel-
rechtelijke analyse en rechtsverge-
lijking; onderzoek opsporings-
bevoegdheden toezicht; 
bewijsbaarheid delicten (direct/ 
indirect) omschrijving; sancties. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, inhoudsanalyse, literatuuron-
derzoek. 
Einddatum: Januari 2000. 
Swidoc-nummer 1996.1121. 

409 
Lange-termijnontwikkelingen 
in de Nederlandse strafrecht-
geschiedenis 
prof mr. S. Faber, prof mr. S. 
Faber en dr. S. van Ruller 

Instituut Vrije Universiteit, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
Criminologie. 
Doet Geschiedenis van strafrechte-
lijke opvattingen, wetgeving, 
instellingen en praktijk in 
Nederland vanaf de Middeleeuwen. 
De nadruk ligt op: snelle 
veranderingen (rond 1800, 1900 en 
1970) en lange-termijnontwikke-
lingen. Een boek waarin de 
voornaamste huidige inzichten en 
onderzoeksresultaten op het 
vakgebied zijn beschreven. 
Einddatum: December 1998. 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Swidocnummer. 1996.0492. 
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410 
Achtergronden van daders van 
seksueel geweld; onderzoek 
naar achtergrondvariabelen 
van darters van seksueel 
geweld 

R.S. Gerrits, drs. MI. Bo/tong 
en H. de Vos 

Instituut Riagg Usselland, Deventer. 
Duet Doel van het onderzoek is 
zicht te krijgen op achtergronden 
van daders van seksueel geweld. 
Opzet Analyse van bestaande 
ondet7oekgegevens, case study, 
dossieronderzoek, klinisch en/of 
laboratoriumonderzoek, literatuur-
onderzoek. 
Einddatum: Maart 1998. 
Swidoc-nummer 1996.0551. 

411 
De pedagogiek van Pro 
Juventute; ouders, kinderen en 
maatregelen tot kinderbe-
scherming in Nederland, 
1896-1928 
E. van Gerven 

Promotor Prof. dr. A.W. van Haaften. 
Onderzoeksinstelling Katholieke 
Universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, Vakgroep 
algemene pedagogiek. 
Doe. In dit onderzoek staat de 
pedagogiek van Pro Juventute 
centraal. Hoe gaven zijn hun ideeen 
vorm? Hoe was de maatschappe-
lijke receptie daarvan? Wat 
betekende de bemoeienis van PJ 
voor betrokken ouders en kinderen? 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.0384. 

412 
Het recht van de verdachte 
geen bewijs tegen zichzelf te 
leveren 
D. Gum/en 

Promotor Prof. ml A.H.J. Swart. 

Onderzoeksinstelling Universiteit 
Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerd-
held, Vakgroep strafrechts-
wetenschappen. 
Duet Studie naar de betekenis van 
het recht van verdachten geen 
bewijs tegen zichzelf te leveren in 
mensenrechtverdragen. 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1996. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1504. 

413 
Maize van strafbaarstelling van 
milieudelicten 
air D. van Grieken 

Promotoren: Prof. mr. N.S.J. Koeman 
en prof. mr. S.A.M. Stolwijk. 
Onderzoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam; Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Centrum voor 
milieurecht. 
Duet 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 
voorkom en. 
Opzet Interviews, jurisprudentie-
onderzoek, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidoenummer 1996.0133. 

414 
Een bewijsverdrag in 
strafzaken? 
SR de Groot 

Promotor Dr. mr. J.F. Nijboer en 
prof. mr. MV. Polak. 
Ondetweksinstelling. Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep buitenlands en 
internationaal privaatrecht en 
Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrechtelijke vakken. 
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Doel: 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. 
Publicatievorm: Dissertatie, intern 
rapport, rapport. 
Swidocnummer 1995.0835. 

415 
Voorkomen van fysiek geweld 
in de residentiele jeugdzorg 
mr. H.M.C. Haarsma en drs. B. 
Lassen 

Instituut Nederlands lnstituut voor 
Zorg en Welzijn (NIZW), Utrecht. 
Doel: Het voorkomen van fysiek 
geweld in residentiele instellingen 
voor de jeugdhulpverlening; het 
verrichten van een literatuurstudie 
en een inventarisatie van richtlijnen 
zoals die bij residentiele instellingen 
voor de jeugdhulpverlening gelden. 
Opzet Interviews, literatuuronder-
zoek. 
Einddatum: 1998. 
Swidoc-nummer 1996.0932. 

416 
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. 
Doel: 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 
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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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.1321. 

417 
Anti-misbruikrecht in het 
internationaal belastingrecht 
met betrekking tot buiten- 
landse basisvennootschappen 
mr E.C.C.M. Kemmeren 

Promotoren: Prof. dr. J.A.G. van der 
Geld en prof. mr. D. Juch. 
Ondeizoeksinstelling: Katholieke 
Universiteit Brabant, Faculteit der 
Economische Wetenschappen, 
Vakgroep fiscale economie en 
Katholieke Universiteit Brabant, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep belastingrecht. 
Doel: 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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1994.1331. 

418 
Ondergrondse organisaties in 
vergelijkend perspectief 
dr. P.P.H.M. Klerks 
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Promotoren: Prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut 
en prof dr. A.P. Schmid. 
Ondeaoeksinstelling. Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrecht en criminologie en Politic 
Haaglanden, Bureau analyse en 
research. 
Doet Vanuit een antropologisch-
sociologisch perspectief wordt een 
aantal buitenlandse misdaad-
organisaties onderzocht. teneinde 
kenmerken te 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 warden 
verwerkt aan de hand van eon te 
ontwikkelen schema, waarin de 
dimensies van ondergrondse 
organisaties warden weergegeven. 
°wet Bronnenonderzoek, case 
study, inhoudsanalyse, interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie, intern 
rapport. 
Swidocnummer 1995.0539. 

419 
Psychische overmacht 
mr G.G.J. Knoops 

Promotor Prof. dr. A.M.H. van 
Leeuwen. 
Ondetzoeksinstkuut. Rijksuniversiteit 
Leiden, Faculteit der rechtsgeleerd-
heid, Vakgroep strafrechtelijke 
vakken. 
Doet Onderzoek naar de huidige 
stand der Nederlandse rechtspraak 
op het gebied der psychische 
overmacht. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1995.0001. 
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420 
De democratisch inbedding 
van de regionale politie 
mr. J. Koopman 

Promoter. Prof. mr. drs. DJ. Elzinga. 
Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
telt 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 
vastgelegd. De centrale vraag van 
het onderzoek is of doze mechanis-
men een voldoende waarborg 
vormen voor een adequate 
democratische controle. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1993.0450. 

421 
Jeugdige delinquenten en 
strafrechtelijke maatregelen 
mr. PJ.H.G. Korsten 

Promotoren: Prof. mr. 	Koens 
en prof. mr. Th.A. de Roos. 
Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Limburg, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, METRO. 
Doet Onderzoek naar de 
toepassing en mogelijkheden van 
de huidige en toekomstige 
strafmaatregelen your jeugdigen 
mode in het licht van de omzetting 
van een dergelijke maatregel in eon 
tbs krachtens het commune 
strafrecht. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1993.1563. 

422 
De strafbaarstelling van 
misbruik van voorwetenschap 
FG.H. Kristen 

Promoter Prof. mr. US. Groenhuij-
sen. 
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Instituut Katholieke Universiteit 
Brabant, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Schoordijk lnstituut voor 
Grondslagenonderzoek en 
Rechtsvergelijking, Tilburg. 
Doel: 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 verloopt. 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: Juli 2000. 
Swidoc-nummer. 1996.0688. 

423 
Burgerlijkheid van overvallers 
drs. G. Kroese 

Promotor. Prof. dr. L. Brunt. 
Onderzoeksinstelling: Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Politieke en Sociaal-Culturele 
Wetenschappen, Amsterdamse 
School voor Sociaal-
Wetenschappelijk Onderzoek 
(ASS R). 
Doel: Hoe kan de burgerlijkheid die 
overvallers tentoonspreiden worden 
begrepen en welke implicaties heeft 
dat voor de theorievorming omtrent 
criminaliteit? 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.1133. 

424 
Internationale samenwerking 
inzake witwassen en 
confiscatie van wederrechte-
lijk verkregen voordeel 
mr. R.M.I. 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 internationaal 
wordt samengewerkt ter bestrijding 
van het financieel gewin van 
strafbare 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 Antillen 
en Aruba. 
Opzet Analyse van bestaande 
onderzoeksgegevens, bronnen-
onderzoek, literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.1644 

425 
Stabiliteit en verandering van 
crimineel gedrag tijdens de 
adolescentie 
drs. E.TH. Luijpers 

Promotoren: Prof. dr. H. 't Hart en 
prof. dr. W.H.J. Meeus. 
Onderzoeksinstelling: Ministerie van 
Justitie, WODC, Universiteit Utrecht, 
Faculteit Sociale Wetenschappen, 
Vakgroep jeugd, gezin en 
levensloop. 
Doel: De hoofdvraag van dit 
longitudinale onderzoek, bij ± 3000 
jongeren tussen 12-24 jaar en een 
van hun ouders, is welke factoren 
de cross-sectionele en longitudinale 
variabiliteit in delinquent gedrag 
tijdens de adolescentie helpen 
verklaren. Hierbij worden 
antwoorden gezocht voor zowel de 
intra- als inter-individuele 
variabiliteit van crimineel gedrag. 
De Sociale Controle Theorie 
(Hirschi, 1969) zal geevalueerd en 
waar nodig uitgebreid en/of 
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aangepast warden on tot een 
adequate verklarende thearie te 
komen. 
Opzet Enquate, interviews, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikel, dissertatie. 

Swidocnummer 1994.1183. 

426 
De ontwikkeling van ander 
recht ten aanzien van 
pomografie 
mr. S. ME. van der Maas 

Promotoren: Prof. mr. J.E. 

•Goldschmidt en prof. mr. AC. 't 
Hart. 
Instituut Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vakgroep Strafrechtelijke Vakken. 
Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 

Algemene Vakken en Encyclopedie 
van de Rechtswetenschappen. 
Doet Onderzoek naar de 
wenselijkheid van de-regulering of 
her-regulering van pornografie. 
Mocht (vernieuwde) regulering of 

zelfregulering gewenst of 
noodzakelijk worden geacht, hoe 

moet de inhoud van dergelijk recht 
er dan uitzien, opdat ander recht 
wordt gecrefierd? 
Opzet Bronnenonderzoek. 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Januari 2001. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1997.0174. 

427 
Etikettenzwendel in recente 
strafwetgeving 
mr. EP Diger 

Promoter. Prof. dr. D. Schaffmeister. 
lnstituut Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 

Vakgroep Strafrechtelijke Vakken. 
Doet Een onderzoek naar 
discrepanties tussen eigenaardighe-

den van delictscategorieen en 
daaraan gekoppelde rechtsgevol-
gen. 

Einddatum: 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidoc-nummer 1996.1277. 
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428 
Programma-ontwikkeling voor 
opvoedingssystemen 
drs. Y van Pijkeren 

Promotoren: Prof. dr. J.E. Rink en dr. 

1. Zandberg. 
Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Groningen, Faculteit der 
Psychologische, Pedagogische en 
Sociologische Wetenschappen, 
Vakgroep orthopedagogiek. 

Doer: Doelstelling van het project is 
het inrichten van zeven opvoedings-
systemen (zeven paviljoens), 

implementatie van deze 
opyoedingssystemen en het 
bepalen van vorderingsmetingen 
van deze systemen. 

Opzet Bronnenonderzoek, 
inhoudsanalyse, interviews, 

literatuuronderzoek, observaties. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikel, dissertatie, 
rapport. 

Swidocnummer. 1995.0491. 

429 
Reclassering van politiek 
besmette jeugd in Nederland, 
1945-1950 
drs. MA.W.L. Reuling -Schappin 

Promotor Prof. dr. A.W. van Haaften. 
Onderzoeksinstelling Katholieke 
Universiteit, Nijmegen Faculteit der 

Sociale Wetenschappen. Vakgroep 
algemene pedagogiek. 
Doet. Ilet onderzoek beoogt een 
historisch-pedagogische beschrij-
ving en analyse van het proces van 
heropvoeding van politiek besmette 
jongeren in de periode 1945-1950. 

Ondeaocht worden: 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 
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heropvoedingspraktijk gedurende 
de op de internering volgende 
voorwaardelijke 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. 
Einddatum: 1996. 
Publicatievorm: Artikel, dissertatie. 
Swidocnummer 1994.0062. 

430 
Kwaliteit(sverbetering) 
slachtofferhulp 
drs. M. R. Reussen 

Instituut Vrije Universiteit 
Amsterdam, Faculteit der 
Psychologie en Pedagogiek, 
Vakgroep Sociale Psychologie. 
Promotor Prof. dr. P.G. Klander-
mans. 
Swidocnummer 1996.5154. 

431 
Partnerdoding door vrouwen 
dr R. Rbmkens 

Onderzoeksinstelling. Universiteit 
Utrecht, Faculteit Sociale 
Wetenschappen, Vakgroep 
vrouwenstudies. 
Doer Beantwoorden van de vragen: 
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 l spelen gedrags-
deskundigen in de totstandkoming 
van het juridisch eindoordeel? 
Opzet Inhoudsanalyse, literatuuron-
derzoek, observaties. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikel. 
Swidocnummer 1995.0631. 
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432 
Ceremonieel gedrag in de 
rechtszaal 
mr W.M. van Rossum 

Promotor Prof. mr. dr. A.J. 
Hoekema. 
Onderzoeksinstelling: Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
rechtssociologie. 
Doer Verdachten met een andere 
culturele achtergrond dan de 
Nederlandse gedragen zich op de 
terechtzitting doorgaans niet 
volgens de verwachtingen. 
Verschillen kunnen bij voorbeeld 
geconstateerd worden op de 
punten assertiviteit, beleefdheid, 
brutaliteit en het brengen van een 
beargumenteerde verdediging. Die 
verschillen leiden soms tot ergernis 
bij de procesdeelnemers. Het 
onderzoek is gecentreerd rond de 
vraag of verdachten met een Turkse 
culturele achtergrond die voor de 
rechter verschijnen, een ander idee 
van ceremonialiteit en juiste manier 
van het voeren van een rechtszit-
ting hebben dan in onze cultuur 
gebruikelijk is. 
Opzet Case study, interviews, 
literatuuronderzoek, participerende 
observatie. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikel, dissertatie. 
Swidocnummer 1994.0100. 

433 
Vergelijkende criminologie 
drH.I. Sagel-Grande 

Onderzoeksinstelling Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep criminologie. 
Doer Onderzoek naar de effectiviteit 
van verschillende instanties van de 
strafrechtspleging (politie). 
Opzet Literatuuronderzoek. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikel. 
Swidocnummer 1993.0185. 
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434 
lus civile en kis poenale 
dr Kt Sage/-Grande 

Onderzoeksinsteking Rijksuniversi-
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep buitenlands en 
internationaal privaatrecht. 
Doe Dit onderzoeksterrein omvat 
een veelheid van aspecten, die in 
verloop van tijd afhankelijk van 
actuele ontwikkelingen in het 
binnen- en buitenland zullen 
worden geconcentreerd. Een begin 
zal 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 
°erste aandachtsgebied in deze zal 
de dading zijn. 
Einddatum: Doodopend onderzoek. 
Swidocnummer 1994.0230. 

435 
De inhoudelijke afstemming 
van jeugdbescherrning en 
jeugdhulpveriening 
drs. AM. Schuijtvlot 

Promotor Prof. mr. dr. J. de 
Savornin Lohman. 
Onderzoeksinstelling Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit der 
Pedagogische en Onderwijskundige 
Wetenschappen SCO, Kohnstamm 
Instituut voor Onderzoek van 
Opyoeding en Onderwijs. 
Doet Het onderzoek richt zich op 
de vraag wat het specifieke is van 
inteiventies uitgaande van de 
gezinsvoogden. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer. 1994.0892. 

438 
De verhouding tussen 
intemationale en nationale 
gerechten bij de berechting 

438 
De doodstraf in Zuid-Afrika 
vanaf 1625 tot 1994; een 
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van intemationale misdrijven: 
rechtshulp 
mr G.K Sluiter 

Promotoren: Prof. mr. A.HJ. Swart 
en dr. H.H.G. Post. 
Instituut Universiteit Utrecht, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Studie-
en Informatiecentrum Mensenrech-
ten. 
Doet Onderzoek richt zich op de 
samenwerking tussen internationale 
straftribunalen en staten. Er zal 
onderzocht warden in hoeverre er 
een plicht tot samenwerking 
bestaat. Ook zal bezien worden 
welke vorm van samenwerking 
nadig is voor een effectief 
functionerende internationale 
strafjurisdictie. De samenwerking 
zal getoetst warden aan strafrechte-
Ifike beginselen. 
Dozer Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Jarman 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1997.0172. 

437 
De opvang van slachtofters 
van verkrachting 
dr. A. van Stork en dr. 8. Ensink 

Onderzoekslestituut Nederlands 
Instituut voor Sociaal Sexualogisch 
Onderzoek - NISSO. 
Doer: 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 wardt geboden zal onderzocht 
warden op drie terreinen: politie en 
justifle, de medische en psychoso-
ciale hulpverlening en het 
persoonlijke netwerk. 
Einddatum: 1997. 
Swidocnummer 1994.0005. 
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criminologische studie, met 
verwijzing naar tendensen in 
andere landen 

Vermaak 
Promotor Prof. mr. P.J.P. Tak. 
Onderzoeksinstituut Katholieke 
universiteit Nijmegen, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 
strafrecht. 
Doel: Het doel van de studie is cm 
een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar de thematiek rondom 
de doodstraf, met accent op de 
Zuid-Afrikaanse situatie. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1995.0025. 

439 
Vroeghulp kwetsbare jongeren 
drs. D.J.R.B.M. Verwer, drs. J. de 
Wild, drs. M.H. Glas en S. Warmer 

Instituut Nederlands Instituut voor 
Zorg en Welzijn (NIZVV), Utrecht 
Doel: In het project worden de 
perspectieven verkend van 
vernieuwingen in het lokale 
jeugdbeleid, gericht op het 
bevorderen van sociale integratie en 
het terugdringen van uitval en 
marginalisering van risicojeugd. Het 
project beperkt zich vooralsnog tot 
de leeftijdscategorie van 10-18 jaar. 
Inventariseren en analyseren van 
praktijkontwikkelingen op de 
volgende gebieden: preventie en 
vroeghulp onderwijsuitval (10-14 
jarigen); preventie en vroeghulp 
jeugdcriminaliteit; (preventie) 
wijknetwerken; samenhangend 
aanbod van zorg, welzijn, onderwijs 
en arbeidsbemiddeling; maatschap-
pelijke participatie van jongeren. 
Einddatum: December 1998. 
Swidoc-nummer 1996.0945. 

440 
Militaire bijstand bij de 
handhaving en het herstel van 
de openbare orde in 
Nederland 1840-1920 
drs. R. van der Wal 

Promotoren: Prof. dr. J.A. Righart en 
prof. dr. G. Teltler. 
Instituut Breda, Koninklijke Militaire 
Academie, Faculteit Militaire 
Bedrijfskunde, Kennis- en 
Onderzoekcentrum. 
Doel: Onderzocht worden de 
institutionele en politieke 
ontwikkelingen op het terrein van 
de militaire bijstand. Centrale 
vragen daarbij zijn: Wanneer en op 
welke gronden werd het leger/ 
marine ingezet als openbaar 
gezagsmiddel? Is er een relatie met 
de politiek-staatkundige ontwikke-
lingen? Is er een relatie met de 
ontwikkeling van het moderne 
politieapparaat? Hoe stond men in 
militaire kringen tegenover deze 
taakstelling? 
Opzet Bronnenonderzoek, 
literatuuronderzoek. 
Einddatum: Juni 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1997.0166. 

441 
Anti-witwas regelgeving in het 
Koninkrijk der Nederlanden; 
enkele civielrechtelijke 
aspecten 
drs. El Weller 

Promotor Prof. mr. S.C.J.J. 
Kortmann. 
Instituut Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Vakgroep Burgerlijk 
Recht. 
Doel: Na een korte beschrijving van 
de historie van de Europese en 
Nederlandse regelgeving zal de 
inhoud daarvan, met name de Wet 
Melding Ongebruikelijke Transacties 
(MOT), de Wet Identificatie bij 
financiele dienstverlening (WIF), de 
soortgelijke regelgeving in de 
overige delen van het Koninkrijk en 
de daaraan ten grondslag liggende 
Europese richtlijn in beschrijvende 
vorm worden weergegeven. Een 
afzonderlijke paragraaf zal worden 
gewijd aan de verplichtingen van de 



Justinele verkenningen, pg. 23, nr. 7, 1997 

vrije beroepsbeoefenaren. 
Vervolgens zal aandacht warden 
besteed aan enkele civielrechtelijke 
aspecten. Onderzoek zal onder 
meer worden verricht naar het 
antwoord op de vraag of or 
(civielrechtelijke) gevolgen zijn 
verbonden aan eon overtreding van 
de verbodsbepaling van artikel 8 
WIF, wie of welke instellingen een 
ongebruikelijke transactie moet 
melden, wat de gevolgen zijn van 
eon ongebruikelijke transactie on 
de exoneratie van artikel 15 MOT 
Een conclusie met aanbevelingen 
moet de dissertatie afsluiten. 
Einddatum: Juni 2000. 
Publicatievorm: Dissertatie. 
Swidocnummer 1997.0006. 

442 
Communicatievrijheid op het 
Internet vanuit strafrechtelijk 
perspectief 
mr L.M. Wissink 

Promotor Prot mr. G.A.!. Schuijt. 

Doet Vrijheid van meningsuiting en 
de beperkingen daarop: uitgevers 
en drukkers kunnen strafrechtelijk 
aansprakelijk gesteld warden voor 
hetgeen zij uitgeven of drukken. Ter 
voorkoming van preventieve 
censuur zijn or voor hen speciale 
vervolgingsuitsluitingsgronden in 
het !even geroepen. Op het Internet 
zijn vergelijkbare actoren to 
onderkennen. Onderzocht wordt of 
ook zij in aanmerking komen voor 
eenzelfde soon vetvolgings-
uitsluitingsgrond, dan wel of zij 
gezien moeten warden als common 
carriers, die geen boodschap aan de 
boodschap hebben. 
Opzet Bronnenonderzoek, case 
study, literatuuronderzoek. 
Einddatum: Mei 2000. 
Swidoc-nummer 1996.1117. 

Nederlands Studiecentrum 
Criminal iteit en Rechts-
handhaving 

Afgesloten onderzoek 

443 
Examining criminal organiza-
tions; possible methodologies 
J.L. Jackson, J.C.M. Herbrink en 
R.W.J. Jansen 

Transnational Organized Crime, nr. 
2, 1997, pp. 83-105 
Zie JV7, 1996. nr. 400 

Lopend onderzoek 
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444 
Valse aangiften 
dr. J.L. Jackson 

Samenwerkingsverband: CRI (mr. 
drs. P. van den Eshof; drs. E. de 
Kleuver) 
Doet Een valse aangifte is een 
onbewezen en onware verklaring 
inzake eon feit waaivan de 
aangever zegt het slachtoffer to zijn. 
In het one geval zal er sprake zijn 
van eon bewuste leugen, in het 
andere geval van eon verzonnen feit 
dat door de getuige - of het 
slachtoffer - van een misdrijf te 
goeder trouw voor waar gehouden 
wordt. Hoewel de valse verklaring 
welbekend is blijkt or toch 
betrekkelijk weinig systematisch 
onderzoek naar gedaan to sun; zelfs 
ontbreekt het inzicht in de omvang 
van het verschijnsel. 
Opzet Het eerste exploratieve 
onderzoek is afgerond en or is eon 
artikel in de laatste fase van 
voorbereiding. Dertig zedenreche-
cheurs zijn gentewiewd aan de 
hand van gestructureerde 
vragenlijsten over seksuele valse 
aangiften. Tevens zijn or vijftien 
juiste aangiften verzameld die als 
controlegroep moeten dienen. Uit 
de analyses is gebleken dat op 
basis van een aantal variabelen eon 
onderscheid gemaakt kan worden 
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tussen juiste en valse verklaringen. 
Dit zijn variabelen betreffende de 
modus operandi en de kwaliteit van 
de verklaring. Een vervolg studie is 
in voorbereiding. 
Einddatum: Juni 1998. 
Publicatievorm: Artikel. 

445 
Het proces-verbaal als een 
cognitieve taak 
dr. J.L. Jackson en M Deetman 

Samenwerkingsverband: Prof. dr. 
G.A.M. Kempen en dr. G. Wolters 
(RU Leiden). 
Doel: 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 De inhoudsanalyses van de 
mondelinge verklaringen van 
slachtoffers en de bijbehorende 
geschreven proces-verbalen 
hebben meer tijd gevergd dan 
verwacht. De analyses zijn nu klaar 
en er is een artikel in de laatste 
fase van voorbereiding. 
Einddatum: Juli 1997. 
Publicatievorm: Artikelen. 

446 
Misleiding in getuigen-
verklaringen 
dr. J.L. Jackson en K Gundolf 
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Samenwerkingsverband: 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 ander 
theoretisch begrip van de 
processen die zich afspelen bij 
misleiding door ooggetuigen. 
Eerdere resultaten van experimen-
tele studies tonen aan dat 
verzonnen verhalen vaker 
geloofwaardiger worden gevonden 
dan een juiste weergave van de 
waargenomen feiten. 
Opzet Een nieuw experimenteel 
onderzoek met kinderen is in de 
eerste helft van 1997 uitgevoerd. 
Een aantal kinderen heeft een life 
event op school meegemaakt 
(waarheid conditie). Aan de helft 
van deze kinderen is na afloop 
gevraagd om klasgenoten, die niet 
aanwezig waren bij het incident, te 
vertellen wat ze meegemaakt 
hadden (hearsay conditie). Alle 
kinderen zijn daarna geInterviewd. 
De kinderen mochten niet laten 
merken of ze tot de groep 
behoorden die het incident 
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werkelijk hadden meegemaakt of 
tot de groep die het van hun 
klasgenoten hadden gehoord. Een 
inhoudsanalyse van de verklaringen 
en van het voorafgaande overleg is 
in de laatste fase. Een beoordeling-
sexperiment over de geloofwaardig-
heid van de verklaringen is in 
voorbereiding. 
Eindatum: 1998 

Publicatievorm: Artikelen, 
voordrachten. Reeds verschenen: 
J.L. Jackson & P-A. Granhag, P-A. 
(1996). The truth of fantasy; the 
ability of banisters and laypersons to 
detect deception in children's 
testimony NSCR Rapport WD 
96-11; J.L. Jackson & P-A. Granhag 
In press), The truth of fantasy; the 
ability of barristers and laypersons to 
detect deception in children's 
testimony, in J.F. Nijboer, J.M. 
Reijntjes (red.), New trends in 
criminal investigation and evidence. 

447 

Alternatieve sancties 
dr. it. Jackson, prof dr J.A. 
Michon, drs. J.W. de Keijser 

Doet Het doel van dit project is te 
onderzoeken in hoeverre de 
verschillende theoretische 
rechtvaardigingen your straf en de 
daaruit volgende doeleinden een 
consistente empirische basis 
hebben. Er wordt in de eerste fase 
van het ondernek getracht een 
valide, theoretisch gefundeerde 
meting te bewerkstelligen van 
houdingen ten aanzien van 
uiteenlopende doeleinden van straf 
bij Nederlandse strafrechters. 
Hiertoe zijn de elementen waaruit 
de verschillende strafrecht-
theoretische invalshoeken bestaan, 
vertaald in stellingen. Aan de hand 
van de aldus geconstrueerde 
vragenlijst wordt ten eerste bepaald 
in hoeverre het gangbare 
theoretisch begrippenkader als 
consistente ideeen in de gedach-
tenwereld van magistraten terug te 
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vinden is. Ten tweede worden de 
verschillen tussen de Nederlandse 
strafrechters in de wijze waarop zij 
over zin en doelen van straf plegen 
te denken, in kaart gebracht. In de 
tweede fase van het ondetmek 
warden de bevindingen gebruikt in 
een nadere beschouwing over de 
wijze waarop strafdoelen al dan niet 
op eenduidige wijze samenhangen 
met concrete strafmodaliteiten in 
specifieke strafzaken. Hiertoe 
worden beknopte casus voorgelegd 
met het verzoek on per easus het 
belang van de verschillende 
strafdoelen aan te geven en te 
motiveren hoe dit zich verhoudt tot 
de voorkeur voor strafsoort en 
-maat. 
Opzet Voor de eerste fase van het 
onderzoek is eind 1996 een eerste 
pilot uitgevoerd onder 270 
studenten strafrecht aan verschil-
lende universiteiten in Nederland. 
De resultaten van die eerste pilot 
zijn gevalideerd door middel van 
een tweede pilot die in het begin 
van 1997 gehouden is onder bijna 
300 andere studenten strafrecht • 
aan Nederlandse universiteiten. Aan 
de hand van de resultaten van de 
twee vooronderzoeken is de 
definitieve versie van de vragenlijst 
tot stand gekomen. Deze vragenlijst 
is begin juni 1997 opgestuurd naar 
alle rechters en raadsheren in de 
strafsectoren bij de 19 rechtbanken 
en 5 hoven in Nederland. Na 
analyse van de data wordt besloten 
hoe de casus van het tweede 
deelonderzoek er uit gaan zien. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Dissertatie (drs. J.W. 
de Keijser), artikelen, congres-
bijdragen. Reeds verschenen: J.L. 
Jackson, J.W. de Keijser, J.A. 
Michon (1995), A critical look at 
research on alternatives to custody 
Federal Probation, Vol. LIX, 3,43-51; 
J.W. de Keijser (1996), Functies van 
straf in een humaan strafrecht-
systeem, Prates, 6, 127-129; J.W. de 
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Keijser (1996), Enkele kanttekenin-
gen bij theorie en praktijk van 
taakstraffen, Proces, 75(9), 165-167; 
J.W. de Keijser (1996), Het meten 
van attitudes ten aanzien van straf; 
resultaten van een onderzoek onder 
strafrechtstudenten, NSCR Rapport 
WD 96-13. 

448 	 • 
Daderprofilering bij woning- 
inbraken 	 • 
dr. J.L. Jackson, prof dr. J.A. 
Michon en drs. L van der Mee 

Samenwerkingsverband: Prof. E. 
Ratledge (University of Delaware), 
politiekorps Ho!lands Midden, 
Leiderdorp. 
Doet Het doel van dit onderzoek is 
het ontwikkelen van een prototype 
van een expertsysteem voor 
woninginbraken. Van het 
(computer)systeem dat al 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 vervolgens gebruikt 
om een computergestuurde profiler 
te maken, die de opsporingsambte-
naren behulpzaam kan zijn bij hun 
onderzoek. Dit systeem is thans in 
ontwikkeling. Als medium wordt de 
programmeertaal CLIPS gebruikt. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Voordrachten; boek: 
J.L. Jackson, D. Berberian (red.), 
Offender profiling, London, Wiley, 
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1997; artikelen, adviezen, prototype 
kennissysteem. 

449 
Daderprofilering bij berovin-
gen 
dr. R.W.J. Jansen en dr. PI van 
Koppen 

Samenwerkingsverband: Centrale 
Recherche Informatiedienst CRI, 
Zoetermeer (drs. N. van de Ven). 
Doet. 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 (a) de werkwijze van bepaalde 
(sub)groepen van daders; (b) het 
verband tussen deze profielen en 
de beschrijvingen van de dader 
door getuigen, bijvoorbeeld om de 
betrouwbaarheid daarvan vast te 
stellen; (c) de verplaatsings-
hypothese, die inhoudt dat er een 
kwantificeerbare relatie bestaat 
tussen de woonplek van de dader 
en de plaats van het misdrijf. 
Opzet Dit project maakt gebruik 
van gegevens over ongeveer 500 
roofovervallen en interviews met 50 
overvallers, die in het najaar van 
1994 verzameld door een team van 
vijf medewerkers, als onderdeel van 
het project over misdaadgeld en 
financiele sancties. De verwerking 
en analyse van dit waardevolle 
databestand vindt goede voortgang. 
Rapportage zal vanaf najaar 1995 
plaats vinden. In 1996 zullen nog 
specifieke, aanvullende gegevens 
verzameld worden. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikelen; boek: R. 
Oudshoorn, N. Vriezelaar, 
Woningovervallen 1988-1995, CRI 
Analyserapport; N. Vriezelaar, R. 
Oudshoorn, Jaarovetzicht oventallen, 
CRI analyserapport. 
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450 
Misbruik van wettelijke 
regelingen 
dr R.W.J. Jansen, prof dr. J.A. 
Michon, en dr. J.L. Jackson 

Dom'. Wettelijke regelingen en 
richtlijnen dragen bij aan een 
ordelijke samenleving. Nieuwe 
regels introduceren echter ook de 
mogelijkheden tot misbruik. Dit 
geldt in het bijzonder voor 
economische wetgeving. Een 
evaluatie van de risico's van nieuwe 
wetgeving behoort daarom pleats te 
vinden voorafgaande aan de 
introductie. Een optimale 
evaluatieprocedure is echter alleen 
mogelijk als inzicht bestaat in de 
wijze waarop 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, officier van justitie 
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 reacties zijn 
geregistreerd: uit de analyse van dit 
materiaal zal blijken op welke 
punten denkstrategieffn en keuzen 
tussen gedragsopties eventueel 
verschillen. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Artikelen, boek 
(1997). congresbijdragen. 

451 
Delinquentie en gezondheids-
risico'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 
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London), prof. R. Loeber (University 
of Pittsburgh, PA). 
Doet Net 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 relatie tussen delinquentie 
en gedragingen die een verhoogde 
kans op ongevallen en verwondin-
gen bieden. 
Opzet Net 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 te krijgen van 
eventuele specifieke omstandighe-
den waaronder en manieren 
waarop de ongevalsbetrokkenheid 
zich manifesteert. Daarvoor is onder 
meer een nieuw databestand 
gemaakt door gegevens van politie 
en medische diensten samen te 
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 ontwikkelcl waarmee de 
mate van zelfbeheersing kan 
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worden gemeten. Deze schaal is 
thans beproefd op ongeveer 
driehonderd jongeren. 
Einddatum: 1996. 
Publicatievorm: Congresbijdragen, 
artikelen, test. Reeds gepubliceerd: 
M. Junger, P. J. van Koppen e.a., 
Quantitative criminology in The 
Netherlands, Journal of quantitative 
criminology, 1996; M. Junger, R.E. 
Tremblay On press), The generability 
of deviance; the case of accidents 
and crime, Criminal justice and 
behaviour, M. Junger, A. Wiegersma, 
The relation between accidents, 
deviance and leisure time, Journal of 
criminal behaviour and mental 
health, nr. 5, 1995, pp. 144-173; M. 
Junger, G.-J. Terlouw e.a., Crime, 
accidents and social control, Journal 
of criminal behaviour and mental 
health, nr. 5, 1995, pp. 386-410; R.E. 
Tremblay, B. Boulerice e.a., Does 
low self-control during childhood 
explain the association between 
delinquency and accidents in early 
adolescents, Journal of criminal 
behaviour and mental health, nr. 5, 
1995, pp. 439-451. 

452 
Meting van geweld 
dr. M Junger en dr. K Wittebrood 

Samenwerkingsverband: Drs. J. 
Kester (CBS). 
Doet In dit onderzoek wordt de 
relatie tussen maten voor geweld in 
politiestatistieken en slachtoffer-
studies vergeleken. Deze 
databronnen zijn multipele 
indicatoren voor criminaliteit en de 
vraag is hoe valide deze indicatoren 
zijn. Als de verschillende statistie-
ken 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 zullen de volgende 
onderzoeksvragen 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 verschenen: K. Wittebrood, M. 
Junger en J. Kester (11-12 april 
1996), Het meten van geweld in 
criminaliteitsstatistieken, Paper 
gepresenteerd tijdens de 
Sociaal-Wetenschappelijke 
Studiedagen, Amsterdam. 

453 
Inbeslagname van crimineel 
vermogen 
dr. P.J. van Koppen, dr. R.WJ. 
Jansen en drs. J. Vruggink 

Samenwerkingsverband: Prof. mr. H. 
de Doelder (Faculteit Rechten, 
Erasmus Universiteit Rotterdam), 
prof. dr. D.J. Hessing (Faculteit 
Rechten, Rijksuniversiteit Leiden), 
drs. J.M. Nelen (WODC, Den Haag). 
Doet In toenemende mate raakt de 
samenleving ervan overtuigd dat 
criminelen hun door illegale 
activiteiten verkregen winsten niet 
moeten kunnen behouden: zij 
dienen op een passende wijze te 
worden 'geplukt'. Deze overtuiging 
roept een massa vragen op van 
juridische, psychologische en 
economische aard. Deze vragen 
vormen het thema van dit sterk 
multidisciplinair gerichte onderzoek. 
Opzet Een onderzoek, naar 
verschillende aspecten van 
financiele sancties, zal worden 
opgezet samen met de vakgroepen 
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Strafrecht van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR) en 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 en 
reikwijdte van Bureaus voor 
Financieel Onderzoek (WODC); 
Wettelijke mogelijkheden voor 
'kaalplukken (EUR): 'Kaalplukken' 
in andere strafrechtsystemen (EUR); 
Financiele sancties (NSCR); De rol 
van financiele instellingen bij 
criminele financiering (EUR). Voor 
de eerste twee projecten, die 
hieronder besproken worden, is het 
NSCR rechtstreeks verantwoorde-
lijk. One andere vallen toe aan EUR. 
Het tweede deelproject wordt 
onafhankelijk van de andere 
deelprojecten uitgevoerd door het 
Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Justitie 	ODC). 
Besloten is dat er nauw zal warden 
samengewerkt. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikelen, 
voordrachten, book. Door het NSCR 
worden twee van de in totaal vijf 
deelprojecten uitgevoerd1(1) 
Financiele huishouding van 
criminelen en (2) Psychologie van 
financiele straffen. Het eerste 
deelpraject sluit aan bij recente 
ontwikkelingen in de rechts-
economie en de rationale-
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 een databestand 
verkregen uit de in 1994 uitge-
voerde analyse van 700 dossiers 
van roofovervallen. Het onderzoek 
maakt gebruik van de in 1994 
verkregen gegevens uit ca. 700 
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dossiers van roofovervallen. 
Inmiddels is een aantal deel-
analyses uitgevoerd, onder meer 
over de relatie tussen het 
voorkomen en de opbrengst van 
roofovervallen en factoren ma's 
leeftijd, tijd van het jaar, tijd van de 
week en geografische spreiding. 
Een globale economische analyse 
van het nut van overvallen is 
gereed; hierover is op congressen 
gerapporteerd en een intern rapport 
is gereed. Publicatie zal pas in 
samenhang met andere resultaten 
geschieden. Het tweede deelproject 
betreffende de psychologie van 
financiele straffen heeft vertraging 
ondervonden wegens langdurige 
ziekte en vertrek van de betrokken 
Ala. Met ingang van september 
1995 is in de aldus ontstane lacune 
voorzien met de aanstelling van een 
nieuw MO. Deze heeft zich 
inmiddels in het project ingewerkt. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen, 
congresbijdragen. Reeds versche-
nen: PJ. van Koppen, AJ.W. 
Boelhouwer e.a. 09981 Leugen-
detectie in ache; het gebruik van de 
pokgraaf in de praktijk [Lie 
detection in action; the use of the 
polygraph in police practice], 
Leiden, Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 
(NSCR), (Rapport aangeboden aan 
de Minister van Justitie). 

454 
Criteria voor het gehruik van 
opsporingsmethoden 
dr Pl. van Koppen en dr. C. de 
Pout 

Doet Rechercheurs wordt op de 
rechercheschool geleerd hoe een 
onderzoek zou moeten verlopen. In 
de praktijk leapt dat nogal eons 
anders. In dit onderzoek wordt 
getracht vast te stellen in welke 
omstandigheden welke opsporings-
methoden gekozen worden en te 
onderzoeken in welke omstandig- 
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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 
verschuift de aandacht vaak naar 
diens ondervraging. Het zoeken 
naar bijkomende informatie komt 
dan op een tweede plaats. Het 
onderzoek wordt stapsgewijs 
opgebouwd. Er zijn nu drie 
deelonderzoeken gepland: 
Opsporingsmethoden bij overvallen; 
Afluisteren; Leugendetector. In het 
eerste deelonderzoek wordt het 
gehele veld van opsporings-
methoden onderzocht, maar 
beperkt tot een soort misdrijven. In 
het tweede en derde deelonderzoek 
wordt juist een opsporingsmethode 
onderzocht, zonder beperking tot 
soorten misdrijven. Het onderzoek 
beoogt theoretisch gefundeerde en 
praktisch hanteerbare richtlijnen 
voor de keuze van opsporings-
methoden te ontwikkelen. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Artikelen, 
checklijst/handleiding. Reeds 
verschenen: P.J. van Kop.pen, S.K. 
Lochun (1996), Portraying 
perpetrators; the validity of offender 
descriptions by witnesses, NSCR 
Rapport, WD 96-08; P.J. van 
Koppen, Financieel rechercheren in 
de opsporing, Justiti6le verkennin-
gen, 22e jrg., nr. 9, 1996, pp. 57-69. 

455 
Bemiddeling en dading in het 
strafrecht 
mr dr. M Malsch en drs. R.M. 
Carriere 

Samenwerkingsverband: Dr. R. 
Vermunt (RUL) 
Doel: De afgelopen decennia is de 
positie van het slachtoffer in het 
Nederlandse strafrecht in 
verschillende opzichten verbeterd. 
Dit komt voor een belangrijk deel 
door de invoering van de Wet 
Terwee, die - onder andere - de 
schadevergoedingsmaatregel 
introduceert en de mogelijkheden 
voor het slachtoffer om zich te 
voegen als benadeelde partij 
vergroot. Daarnaast zijn initiatieven 
ontwikkeld, zoals bij voorbeeld die 
met dading en bemiddeling, om 
verdachte en slachtoffer in 
onderhandeling tot een overeen-
komst tot schadevergoeding te 
laten komen. Vergoeding van 
schade kan als consequentie 
hebben dat de zaak wordt 
geseponeerd. Het hier beschreven 
onderzoek wordt in samenwerking 
met de vakgroep Sociale en 
Organisatiepsychologie van de 
Rijksuniversiteit Leiden uitgevoerd. 
Behalve op bovengenoemde 
initiatieven richt het zich op het via 
laboratoriumexperimenten, 
onderzoeken van tevredenheid met 
vergoeding van verschillende 
soorten schade, te bereiken in 
verschillende soorten onderhande-
lingen. 
Opzet Een in 1996 uitgevoerd 
experiment toonde aan dat waar 
schade moeilijk in geld is uit te 
drukken - zoals het geval is bij 
immateriele schade - het ook 
moeilijk is om te bepalen wat een 
rechtvaardige vergoeding ervan is. 
Het gevolg hiervan is dat de 
concrete effecten van dading en 
bemiddeling, ook op de langere 
termijn, moeilijk zijn te bepalen als 
(een deel van) de schade van 
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immateriele aard is. De theorie van 
Procedural justice, welke uitgaat van 
de premisse dat een zorgvuldige 
bejegening en controle door 
partijen van een procedure tot een 
grotere tevredenheid leiden, behoeft 
bij de toepassing op slachtoffers 
van misdrijven enige verrijking. Een 
vervolgexperiment, waarvan de 
voorbereiding grotendeels in 1996 
plaatsvond, legt een verband tussen 
soorten schade die door een 
slachtoffer zijn geleden. betrouw-
baarheid van de bemiddelaar, en de 
tevredenheid over vergoeding van 
de schade en de gehanteerde 
procedure. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikelen. 

456 
Het slachtoffer als getuige 
rm.  dr. M. Matsch, mr.1.8.1. van 
der Le ij en for. dr IF P4/boor 

Samenwerkingsverband. Prof. dr. 
J.J.M. van Dijk (RUL). 
Doe In dit onderzoekprogramma, 
dat in 1995 een aanvang heef 
genomen, worden participatie-
mogelijkheden van het slachtoffer 
binnen de strafrechtsprocedure aan 
een nader onderzoek onderworpen. 
Het programma betreft een 
samenwerkingsverband tussen de 
vakgroepen Criminologie en 
Strafrecht van de Rijksuniversiteit 
Leiden en het NSCR. In een 
A10-project dat deel uitmaakt van 
dit onderzoekprogramma wordt 
aandacht geschonken aan de 
wenselijkheid van regelgeving om 
negatieve gevolgen van het 
optreden in een strafrechts-
procedure te voorkomen en tevens 
de kwaliteit van de getuigen-
verklaringen te waarborgen. 
Opzet De voor dit deelonderzoek 
aangestelde A10 heeft een 
onderzoekstage gelopen bij het 
kabinet van de rechter-commissaris 
van de Rechtbank Haarlem. Aldaar 
heeft hij verhoren van (slachtoffers)- 
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getuigen bijgewoond, data 
verzameld met behulp van een 
checklist, en een voorlopige lijst van 
criteria opgesteld waaraan het 
verhoor van (slachtoffer)getuigen 
zou moeten voldoen. Dit instrument 
zal in een volgende fase van het 
onderzoek empirisch worden 
getoetst. Als verslag over dit 
afgeronde deel van het onderzoek 
is een artikel in concept gereedge-
maakt. 
Einddatum: 1999. 
Publicatievorm: Artikelen en 
proefschrift. 

457 
Forensische expertise en 
bewijsrecht 
Inn dr. M. Malsch, inn dr _IF 
Nijboer en prof. r.  J.A. Michon 

Samenwerkingsverband. Prof. T. 
Anderson (University of Miami), 
prof. W. Twining (University College 
London) en mr. J. Hielkema (EUR). 
Coot In sommige strafzaken leunen 
de rechters zwaar op de rappor-
tages van deskundigen. Niet zelden 
ontstaan er tussen de juridische en 
de vakspecialisten die als 
getuige-deskundige optreden 
misverstanden die de bijdragen van 
de laatsten nadelig bethyloeden. In 
dit project wordt onderzocht hoe 
het Nederlandse rechtssysteem 
omgaat met complexe zaken waarin 
de ingeschakelde expertise een 
belangrijke rol speelt. 
Opzet Een aantal geruchtmakende 
Nederlandse strafzaken waarin de 
bijdrage van verschillende 
deskundigen essentieel was, is 
geanalyseerd. Er is een vergelijking 
gemaakt tussen het Nederlandse en 
een beperkt aantal buitenlandse 
rechtssystemen op het gebied van 
het bewijsrecht en het gebruik van 
deskundigenrapportages. Door een 
NSCR-medewerker is in 1996 een 
aanvang gemaakt met een 
empirisch onderzoek ander 
forensisch gedragsdeskundigen en 
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onder rechters. Onderwerp van dit 
onderzoek is het gebruik van 
gedragskundige rapportage in 
zaken waarin het toerekenen aan 
en de toerekeningsvatbaarheid van 
de verdachte in het geding is. De 
vraagstelling richt zich op het 
gebruik van de rapportage door 
rechters, mogelijke knelpunten die 
hieruit voortvloeien, en de 
communicatie over de rapportage 
ter terechtzitting. Naast het 
opzetten van dit empirisch 
onderzoek is door de NSCR-
medewerker een drietal hoofdstuk-
ken geconcipieerd voor het boek 
dat door de werkgroep wordt 
geschreven. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Boek. 

458 
Biopsychosociale determinan- 
ten van afwijkend gedrag 
prof dr. J.A. Michon, drs. A.G. 
Donker en dr M. Junger 

Samenwerkingsverband: Prof. dr. F. 
Verhulst (EUR), dr. H.G. Brunner, dr. 
G. Schippers en dr. M.A.G. van 
Aken (KU N), prof. dr. C.J. ten Cate 
en prof. dr. M.H. van lJzendoorn 
(RUL), prof. dr. J.A.R.A.M. van 
Hooff, prof. dr. H. van Engeland en 
dr. W. Matthys (U U), prof. dr. W.B. 
Gunning, prof. dr. J.A. Sergeant, 
prof. dr. P.G.M. Emmelkamp en dr. 
P.C.M. Molenaar (UvA), prof. dr. J.F. 
Orlebeke en dr. D. Boomsma (VU). 
Extern: Prof. T. Moffitt en prof. A. 
Caspi (Institute for Psychiatry, 
London). 
Doel: 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 wordt gestreefd naar een 
geIntegreerde aanpak die aansluit 
bij bestaande programma's op het 
gebied van sociale geneeskunde, 
kinderpsychiatrie, fysiologische 
psychologie, ontwikkelingspsycholo-
gie en orthopedagogie. 
Opzet In 1996 is een breed 
samenwerkingsverband tot stand 
gekomen waarin onderzoeks-
groepen van - tot dusverre - een 
zevental instellingen participeren. 
Een lange-termijn onderzoek-
programma is thans in voorberei-
ding (streefdatum 1 september 
1997). Hierin ligt de nadruk op de 
organisatie en sturing van gedrag 
over de voile lengte van de 
tijdschaal-milliseconden tot jaren. 
Gekozen is daarbij voor een drietal 
invalshoeken: psychobiologische 
voorwaarden en informatieverwer-
king; affectieve en normatieve 
ontwikkeling; verwerving en 
uitvoering van complexe vaardighe-
den. In 1996 zijn door het NSCR 
enkele literatuurstudies verricht. 
Tevens is meegewerkt aan een 
Utrechts onderzoek. In samenwer-
king met prof. dr. F. Verhulst (EUR) 
wordt thans een vergelijkende 
studie verricht op basis van een 
longitudinale studie van het Sophia 
Kinderziekenhuis in Rotterdam. 
Einddatum: 2001 
Publicatievorm: Artikelen, 
congresbijdragen, conferenties, 
dissertatie. 

459 
Dynamiek van de straftoe-
meting 
prof dr J.A. Michon, drs. F Heide 
en drs. R. Timman 

Doel: 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. Deze • 
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relahe blijkt uitstekend te 
beschrijven op basis van een 
tweetal eenvoudige assumpties: 
aantal en zwaarte van misdrijven, 
net als aardbevingen, voldoen aan 
een 'schaal van Richter' on de 
neiging tot bestraffing neemt 
exponentieel toe met de zwaarte 
van het misdrijf. Dit verband laat 
zich beschrijven als V = (1e) 
(bX+c), waarin Y = log (aantal 
veroordelingen) en X = log (hoogte 
opgelegde strati De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn van belang 
voor de vergelijking van het beleid 
tussen jurisdicties (nationaal en 
internationaal) en voor het 
expliciteren van de mogelijke 
effecten van beleidsmaatregelen. 
Opzet Er warden gegevens 
bestudeerd uit misdaadstatistieken 
van verschillende landen, 
waaronder Nederland en zijn 
buurlanden. Een studio naar de 
verschillen in straftoemeting tussen 
de Nededandse argumenten is 
verricht. Verder zal nader onderzoek 
verricht warden naar de houdbaar-
heid van het model voor andere 
strallormen, met name boetes, en 
naar de consequenties van 
veNroegde en voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Artikelen, 
congresbijdragen. Reeds versche-
nen: J.A. Michon, Over de eigen 
dynamiek van straftoemeting, 
Tbdschrift voor criminologie, 1997, 
39e jrg., 1997, pp. 25-41. 

460 
Communicatie tussen politie 
en Openbaar Ministerie onder 
de nieuwe Politieweb een 
systeemanalyse 
prof dr J.A. Michon, mr. dr. M. 
Malsch en drs. M. van Dongen 

Samenwerkingsverbanct Prof.dr. U. 
Rosenthal (RUL), mr.dr. E. Muleer 
(RUL) en dr. A. Cachet (EUR). 

146 

Doet. In samenwerking met het 
Crisis Onderzoek Team (COT) van 
RUL en EUR en de vakgroep 
Bestuurskunde van RUL wordt eon 
onderzoek uitgevoerd naar de 
communicatie tussen politie en 
Openbaar Ministerie, welke op eon 
aantal aspecten is veranderd als 
gevolg van het inwerking treden 
van de nieuwe Politiewet. De 
centrale vraag in dit onderzoek is 
op welke wijze de primaire taken 
van het strafrechtsysteem 
(waaronder ook communicatie on 
samenwerking valt) worden 
beInvloed door de reorganisaties 
waaraan doze instanties blootstaan. 
Opzet In 1995 en 1996 is daartoe 
eon pilotstudy verricht near een 
aantal initiatieven die door politie 
en O.M. zelf zijn opgezet en 
uitgevoerd om hun onderlinge 
communicatie over concrete zaken 
te verbeteren en te stroomlijnen. 
Over dit inleidende onderzoek is 
een stageverslag, eon scriptie on 
eon artikel geschreven. Sinds juli 
1996 is eon bursa& aangesteld die 
het onderzoeksvoorstel verder 
uitwerkt. 
Eincidatum: 2000. 
Pubtmatievorm: Artikelen en eon 
proefschrift 

461 
Een proces-model van 
justitieel beslissen 
drs. Fl Pakes, prof dr _IA. 
Michon en dr. Ji. Jackson 

Samenwerkingsverband: Prof. dr. 
WA. Wagenaar (RU Leiden). 
Doet De laatste jaren zijn er 
verschillende modellen van het 
juridisch beslissen voorgesteld. Eon 
prominente ml speelt thans het 
stay model van Pennington on 
Hastie, dat berust op de veronder-
stetting dat beslissers trachten eon 
narratief kader te leggen op het 
bewijs, en dat juridische beslissin-
gen zijn gebaseerd op de narratieve 
representatie van de werkelijkheid. 
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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 (belas-
tende of ontlastende) informatie 
wordt geIntegreerd 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. 
Publicatievorm: Artikelen, 
congresbijdragen, dissertatie (F. J. 
Pakes). Reeds verschenen: F.J. 
Pakes (1996), Shonubi; on missing 
evidence, Expert evidence; J.A. 
Michon (1996), Cognitive reflections 
on the Shonubi case, Expert 
Evidence; F.J. Pakes (1996), A model 
of expectation-based judicial 
decision making, NSCR Rapport 
TR-96-03; F.J. Pakes, J.L. Jackson 
e.a. (1997), Scenario evaluation in 
judicial decision making, NSCR 
Rapport WD-95-03; F.J. Pakes, Van 
O.J. tot Jim T; de moeilijke weging 
van feiten en straaken, Psycholo-
gie, le jrg., 1997, pp. 22-25; F.J. 
Pakes, J.L. Jackson e.a. (1996, 30 
augustus), Dynamic decision making 
in the Dutch Criminal Justice 
System, Paper gepresenteerd op 

The 6th European Conference on 
Psychology and Law, Siena, Italy; 
F.J. Pakes, J.L. Jackson e.a. (1996, 7 
september), Prosecution in the 
Dutch criminal justice system; 
dynamic decision making, Paper 
gepresenteerd op The 9th European 
Society for Cognitive Psychology 
(ESCOP) Conference, Wijrzburg, 
Germany. 

462 
Meting en schaling van 
criminaliteit 
dr. M.J. ter Voert, dr. K 
Wittebrood en prof dr. J.A. 
Michon 

Samenwerkingsverband: Dr. P. 
Wetzels (Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen, 
Hannover), prof. dr. J.J.M. van Dijk 
(RU Leiden), prof. dr. A.J.A. Felling 
(KU Nijmegen). 
Doel: 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. De opzet 
van het onderzoek biedt enerzijds 
de mogelijkheid slachtofferschap en 
daderschap over de gehele 
levensloop te bestuderen en dit te 
relateren aan demografische en 
sociale kenmerken. Anderzijds 
bieden de gegevens de mogelijk-
heid de relatie tussen slachtoffers 
en daders te bestuderen in de 
context van algemene normen en 
opvattingen over misdaad, 
veiligheid, politie en justitie. De 
opzet is zodanig dat de uitkomsten 
tot gefundeerde praktische 
aanbevelingen inzake de 
beInvloeding van normen, 
opvattingen en attituden jegens 
criminaliteit kunnen leiden. 
Opzet Na een voorbereidingsfase in 
1994-95 is een pilotstudie van circa 
100 respondenten gevolgd (herfst 
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1995). In de eerste maanden van 
1996 is een grater proefonderzoek 
van ±600 respondenten gehouden. 
Het hoofdonderzoek is in de tweede 
helft van 1996 gehouden en bevat 
informatie van 2.951 respondenten. 
De derde fase, analyse en 
rapportage van de resultaten is 
gepland voor 1997 en 1998. 
Einddatum: Winter 1998. 
Publicatievorm: Databestand, 
artikelen, book 09971 congres-
bijdragen. 
Reeds verschenen: M.J. ter Wert (30 
augustus 1996), Compliance with 
the law at different ages, Paper 
gepresenteerd op The 6th European 
Conference on Psychology and Law, 
Siena, Italy. 

Pieter Haan Centrum Psychiatri-
sche observatiekliniek 

Lopend onderzoek 

463 
Forensisch seksuologisch 
onderzoek 
drs. R.V HeydeIs 

PromotorProf. dr. HJ.C. van Marie. 
Doer De behandeling van de 
zedendelinquent behoeft extra 
aandacht. Deze groep heeft een 
langere behandeling in een 
tbs-instituut nodig en recidiveert 
vaker, dan de groep (gewoon) 
agressieve delinquenten. 
Verschillende nauwkeurig 
toegespitste behandelings-
programme's voor verschillende 
(persoonlijkheids-)stoornissen is 
eon voorwaarde voor een geslaagde 
therapie, wat onder andere wil 
zeggen geen recidive. Uit eerder 
onderzoek 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 worden of deze en 

andere verschillen wederom 
gevonden kunnen warden. Ook zal 
gekeken warden of subgroepen, 
zoals pedofielen en verkrachters 
hierin verschillen. 
Opzet Empirisch onderzoek, 
afname van psychologische tests en 
vragenlijsten bij zowel zedendelin-
quenten als andere delinquenten, 
over de periode van twee jaar. 
Participeren is op vrijwillige basis. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Rapport, artikelen 
en eon dissertate. 

Politie Den Haag 

Afgesloten onderzoek 
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464 
Rapportage gewelds-
incidenten 
drs. M.G. van den Broek 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 427 

465 
Fenomeenonderzoek 
georganiseerde/zware 
milieucriminaliteit 
mr PM. van der Ruh en drs. 
SAM. Hohackers 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 428 

466 
Leefbaarheidsonderzoek 
wijkgerichte politiezorg en de 
institutionele context 
drs. J. van Gaalen 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 429 

467 
Wijkleefbaarheidsonderzoeken 
Haaglanden 
drs. J. van Gaalen, drs. 0. 
Huurdeman, drs. J. van den Brook 
drs. H. Los en drs. DJ Witmer 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1997 
Zie JV7, 1996, or. 430 
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468 
Vernieuwen in het proces van 
opsporen en vervolgen; een 
tussentijdse evaluatie van de 
projecten Case-screening en 
Haaglanden Aanhouden en 
Uitreiken 
R. Straathof 

Den Haag, Politie Haaglanden, 1997 
Zie JV7, 1996, nr. 433 

Lopend onderzoek 

469 
Herhaald slachtofferschap bij 
woninginbraak in de regio 
Haaglanden 
G.B.A. Arends 

Doel/probleemstelling: Inzicht te 
verkrijgen in het voorkomen van 
herhaald slachtofferschap bij 
woninginbraak. 
Opzet Kwantitatieve analyse op 
basis van HKS-gegevens . 
Publicatievorm: Rapport. 
Einddatum: Medio 1997. 

470 
Ontwerp en argumentatie 
ir. R.A.J. van der BO 

Samenwerkingsverband: Reg iopolitie 
Haaglanden en TU Delft (prof. Si. 
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. 
Publicatievorm: Dissertatie. 

471 
Geweldsbeheersing een 
probleem? 
drs. J.H.G. van den Broek 

Doel/probleemstelling Inzicht te 
verkrijgen in de beleving van 
geweld in de politiepraktijk (en 
zaken die daar mee samenhangen 
als opleiding, rol leidinggevenden 
enzovoort) bij het personeel van de 
algemene ploegen. 
Opzet Gestructureerde interviews 
onder 85 medewerkers van politie 
Haaglanden. 
Einddatum: 1997. 
Publicatievorm: Interne publicatie, 
rapport. 

472 
Veiligheidsbeeld Haaglanden 
deel 1: Criminele Kaart, 
trendanalyse '93-'96 
deel 2: Beschrijving organisa-
tie en georganiseerde (zware) 
criminaliteit 
drs. J.H.G. van den Broek, drs. R. 
Hesseling en drs. M. B van der 
Steuijt 

Doet Het jaarlijks volgen van de 
prioritaire delicten en het 
ontdekken van verborgen trends 
binnen de regio Haaglanden 
alsmede het volgen van de 
ontwikkelingen op het vlak van de 
organisatie en georganiseerde 
(zware) criminaliteit. 
Opzet Kwantitatieve analyse op 
basis van HKS-gegevens, 
politiemonitor, FMS-gegevens. 
Einddatum: Medio 1997. 
Publicatievorm: Twee rapporten. 

473 

Jeugdcriminaliteit in 
Haaglanden 
drs. P.M.G. Gruter, drs. C.H.M. van 
Oosterwijk en dr. H. Young 

Doel/probleemstelling Het 
verkrijgen van inzicht in aard en 
omvang van de jeugdcriminaliteit in 
regio Haaglanden. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan zowel 
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individuele jeugdige daders 
(aantallen, soorten delicten, 
persoonlijke kenmerken, ontwikke-
ling criminele carrieres) als 
jeugdgroepen (aard, omvang, 
delictvormen, etniciteit) en 
trendmatige ontwikkelingen binnen 
de jeugdcriminaliteit. Doe van het 
onderzoek is het bieden van 
aanknopingspunten voor een 
gecombineerde persoons- en 
groepsgerichte aanpak van de 
jeugdcriminaliteit, waarbij er sprake 
is van nauwe samenwerking tussen 
strategische partners op preventief 
en repressief gebied. 
Opzet: Zowel kwalitatief als 
kwantitatief onderzoek, interviews 
met jonge daders niet criminele 
jongeren uit risicogroepen, 
jeugdrechercheurs, wijkagenten en 
analyse van HKS-gegevens. 
Einddatum: 1998. 
Publicatievorm: Diverse rapportages. 

474 
Toekomstgerichte Omgevings- 
verkenning Politie Haaglanden 
drs. D.J. Wjmer en drs. H. Los 

Clod Het verzamelen van actuele 
informatie omtrent maatschappe-
lijke ontwikkelingen die op enigerlei 
wijze van invloed zijn op de vraag 
naar veiligheidszorg in een 
permanent proces. Naast informatie 
ten behoeve van het strategisch 
beleid kunnen basis-analyses op 
verschillende terreinen instrumen-
teal zijn ten behoeve van diverse 
onderzoeken. 
Opzet Verzamelen van beleids-
relevante informatie op een vijftal 
beleidsvelden; inschatten van 
toekomstige ontwikkelingen op die 
velden en mogelijke effecten op 
terrein van de veiligheidszorg. 
Einddatum: Onbepaald. 
Pubficatievorm: Twee-jaarlijkse 
werkdocumenten, tussentijdse 
notities. 

Regiopolitie Friesland 

Afgesloten onderzoek 

475 
En profil 1997 
drs. FAG. Kets, drs. J. de Vries en 
W Kemper 

Leeuwarden, Regiopolitie Friesland, 
1997 
In de rapportage wordt op grond 
van een enquete (11.017 respon-
denten) onder de bevolking in 
Friesland en met behulp van 
verschillende ondersteunende 
analyses op gemeentelijk niveau 
verslag gedaan over onveiligheids-
gevoelens, slachtofferschap, overlast 
en de waardering van de polifie. De 
resultaten van het omgevings-
ondeimek zijn ook gerelateerd aan 
de kenmerken van gemeenten en 
de door politie genomen maatrege-
len waardoor het uiteindelijk 
mogelijk werd om richtinggevende 
conclusies en aanbevelingen te 
formuleren. 
Met eerder in JV opgenomen 
geweest. 

476 
Laatste ronde 
drs. .1 de Vries, J.H. Dillerop, J. de 
Vrij en 	Ballast 

Leeuwarden, Regiopolitie Friesland. 
1996 
Laatste Ronde is een deel-
rapportage van het landelijk 
onderzoek naar de verwevenheid 
van horeca en criminaliteit. Het 
geeft inzicht in de aard en omvang 
van drugs, prostitutie en vrouwen-
handel, heling, overlast, geweld en 
vuurwapens, protectie en afpersing, 
gokken en financiering en fraude in 
de horeca. Net  benodigde inzicht 
hiervoor is onder meer verkregen 
door middel van 176 gehouden 
interviews, dossieronderzoek, 
uitgebreide analyse van politie-
bestanden en een literatuurstudie. 
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Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 

Lopend onderzoek 

477 
Jeugd, criminaliteit en 
politiele samenwerkings-
scenario's in Friesland 
C.A. van Meurs 

Begeleiding D.J.G.M. de Boer 
(Regionaal Bureau Jeugd- en 
Zedenzaken), dr. H. van Goor en dr. 
J.A. Nijboer (RU Groningen). 
Probleemstelling Wat is de aard en 
omvang van de jeugdcriminaliteit in 
Friesland? welke verwachtingen zijn 
er van de professionele omgeving 
ten aanzien van de rd l van de 
politie bij de beheersing van 
jeugdproblematiek en jeugd-
criminaliteit? 
Opzet Door middel van analyse van 
cijfermateriaal en gebruik van 
andere (lokale) gegevens zal 
worden geprobeerd om de aard en 
omvang van de jeugdcriminaliteit in 
Friesland in kaart te brengen. Bij de 
aanpak van de jeugdproblematiek 
speelt samenwerking met 
maatschappelijke organisaties een 
belangrijke rol. Om haar rol beter te 
kunnen vervullen wordt aan de 
hand van interviews geInventari-
seerd wat de professionele 
omgeving verwacht van de politie 
die zich bezighoudt met jeugd. 
Tevens komt de mogelijke invulling 
van de samenwerkingsverbanden 
aan de orde. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

478 
De ml van CID-informatie in 
het rechercheproces 
CA. van Meurs 

Begeleiders: Prof. dr. H.G. van de 
Bunt (VU Amsterdam), dr. H. van 
Goor (RU Groningen), drs. J. de 
Vries en C. de Jong. 

Probleemstelling: Welke invloed 
heeft CID-informatie op de 
verschillende fasen in het 
recherche-onderzoek en welke 
waarde heeft zij op het eindresul-
taat? 
Opzet Aan de hand van twee 
case-studies wordt onderzocht 
welke CID-informatie betrekking 
heeft op het betreffende recherche-
onderzoek en welk deel daarvan 
uiteindelijk voor dit onderzoek is 
gebruikt Aan de hand van 
dossieranalyse en interviews wordt 
getracht het verloop van het 
recherche-onderzoek in beeld te 
krijgen, hoeveel CID-informatie ter 
beschikking stond van de 
onderzoeken en welk deel 
uiteindelijk bruikbaar bleek te zijn. 
Einddatum: Januari 1998. 
Publicatievorm: Rapport en 
eindscriptie. 

Regioplan onderzoek, advies & 
informatie BV 

Afgesloten onderzoek 

479 
Evaluatie 'Na Kaminda pa 
Unitur' 
drs. S. Boorsma en drs. M. Goeijer 

Zie JV7, 1996, nr. 444 

480 
Deskundigheidsbevordering 
criminaliteitspreventie; 
onderzoek naar de mogelijk-
heden voor een landelijk 
aanbod 
D. van der Werf en A.L van der 
Vegt 

Amsterdam, Regioplan Onderwijs 
en Arbeidsmarkt, 1997 
Niet eerder in JV opgenomen 
geweest. 
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Lopend onderzoek 

481 
Evaluatie inburgeringsbeleid 
drs. N. van den Berg, drs. E. T. 
Visser en drs. AM Gout 

Samenwerkingsverband Regioplan 
Onderwijs & Arbeidsmarkt. 
Supervisoren: Dr. R.C. van Geuns 
(ROA') 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). 
Duel: 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 
mogehjk 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 doze 
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 
enguetering gemeenten en 
projectorganisaties, bestands-
analyse, dossieranalyse, interviews 
met vertegenwoordigers van 
genneenten. projectorganisaties, 
educatieve instellingen en andere 

betrokken instellingen, face-to-face-
interviews met deelnemers en 
uitvallers. 
Einddatum: Tweede helft 1997. 
Publicatievorm: Tussenrapporten, 
eindrapport 

482 
Evaluatie ovedastbeleid 
drugsverslaafden 
dr at Biter 

Supervisor. Drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Duel In Nederland loopt het 
draagvlak voor het drugsbeleid 
gevaar door de overlast die burgers 
ondervinden in de von m van 
criminaliteit, straatprostitutie, 
rondslingerende spuiten. verloede-
ring van de openbare route, en 
dergelijke. 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 !Oen. 
Enerzijds wordt eon gedifferentieerd 
aanbod van zorgvoorzieningen 
gecreaerd in die gemeenten waar 
de overlast van drugsverslaafden 
het meest voelbaar is. Anderzijds 
worden de mogelijkheden binnen 
de strafrechtsketen om eon 'dwang-
en drangbeleid' to 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-
neer' voorzieningen en projecten 
die in het kader van het overlast-
beleid tot stand zijn gekomen, 
interviews. 
Einddatum: Maart 1999. 
Publicatievorm: Rapport. 
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483 
Gemeentelijk meetinstrument 
overlast drugsverslaafden 
drs. Chr. Biter en drs. B. van 
Gestel 

Supervisor Drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever: Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Doe!: 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. 
Onderzoeksmethoden: Bestuderen 
van bestaande registraties in 
gemeenten, zodat zoveel mogelijk 
aangesloten kan worden op de 
bestaande praktijk. 
Einddatum: April 1998. 
Publikatievorm: Vragenlijst aan de 
hand waarvan gemeenten kunnen 
rapporteren over de vorderingen in 
het overlastbeleid. Er is een 
tussenrapport verschenen onder de 
titel Gemeentelijk meetinstrument 
overlast drugsverslaafden. 

484 

Hondenhandel; sectorstruc- 
tuur, regulering en handhaving 
drs. S. Dijk en drs. S. van Rossum 

Supervisor Drs. G.H.J. Homburg. 
Doet De bedrijfsmatige omgang 
met honden (fokken, handelen) 
onttrekt zich voor een deel aan de 
regulerende maatregelen die in het 
Honden- en Kattenbesluit 1981 zijn 

vastgelegd. Er zijn signalen dat er in 
de (deels illegale) branche 
misstanden voorkomen, die het 
welzijn van de honden schaden. 
Door het Ministerie van LNV wordt 
gewerkt aan een nieuw bonden- en 
kattenbesluit, gebaseerd op de 
Gezondheids- en Welzijnswet voor 
dieren. LNV heeft hiervoor behoefte 
aan inzicht in de omvang, structuur 
en organisatie van de honden-
handel, zowel het niet-
vergunningplichtige deel (de 
hobbyisten) als het vergunning-
plichtige deel (waaronder legale, 
met vergunning, en illegale 
handelaren en fokkers). Tevens 
moet er inzicht komen in de 
mogelijkheden om de nieuwe 
regelgeving door middel van 
flankerend beleid te ondersteunen, 
bij voorbeeld met voorlichting, een 
systematiek voor identificatie en 
registratie, erkenningsregelingen en 
handhaving. 
Opzet Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in verschillende regio's 
in Nederland, zowel regio's waar 
illegale handel veelvuldig voorkomt 
als rustiger regio's. Per regio wordt 
met behulp van diverse registraties 
en bestanden een zo volledig 
mogelijk beeld van de sector 
opgebouwd, dat dient als 
steekproefkader. Hieruit worden 
handelaren getrokken voor 
telefonische en face-to-face-
interviews. Tevens wordt een 
telefonische enquete onder 
consumenten/hondenbezitters 
gehouden. 
Einddatum: Oktober 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

485 

Evaluatie intramurale 
motivatiecentra 
drs. B. van Gestel 

Supervisor. Drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever. Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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Doet In het kader van het 
overlastbeleid drugsverslaafden 
worden verspreid door het land 
'intramurale motivatiecentra' (IMC's) 
opgericht. In doze centre wordt 
verslaafden een moor gestructu-
reerd leefpatroon bijgebracht, 
waardoor zij vatbaar worden voor 
vervolgbehandeling. Tot nu toe is or 
eon IMC, in Amsterdam. Gebleken 
is dat eon IMC eon belangrijke 
schakel is in de keten van 
voorzieningen die samen het 
overlastbeleid dragon. De instroom 
in de IMC's is voor eon belangrijk 
deel afkomstig van politie on 
justitie. De uitstroom gaat veelal 
richting verslavingsklinieken. 
Evaluatie moot duidelijk maken in 
welke vorm de IMC's eon meer 
permanente pleats in het 
voorzieningenpakket voor 
verslaafden kunnen krijgen. 
Onderzoeksmethoden: Client-
registratiesysteem, gesprekken met 
clienten, medewerkers van IMC's 
en andere instellingen. 
Einddatum: Juli 1998. 
Publicatievorm: Rapport. 

486 
Bestrijding drugsoverlast op 
eigen kracht 
drs. H. de Haas 

Supervisor Drs. R. Noyon. 
Opdrachtgever. Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn on Sport. 
Doet De rijksoverheid subsidieert 
de bestrijding van overlast door 
drugsverslaafden in 26 gemeenten 
in Nederland. Om na te gaan wat 
de invloed van doze subsidiering is 
op de overlastbestrijding on de 
effectiviteit ervan, wordt in dit 
onderzoek in eon vijftal gemeenten 
die goon subsidie ontvangen 
nagegaan hoe de overlast-
bestrijding zich daar ontwikkelt. De 
vraag is of instanties uit de hook 

van de zorgverlening en justitie 
elkaar weten to vinden in eon 
gemeenschappelijke aanpak, wie de 
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regie voert. welke projecten van de 
grond komen, in hoeverre de 
doelgroep van problematische 
verslaafden wordt bereikt, en wat 
de burgers daar uiteindelijk van 
merken. 
Ondetzoeksmethoden: Bestuderen 
van poliFieregistraties en beleids-
stukken, interviews met betrokke-
nen. 
Einddatum: December 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

487 
Wetgevingskwaliteit, 
administratieve helasting en 
autonomie van de uitvoering 
drs. Al. Huisholf, dts. ET Visser en 
prof. dr. R. van der Veen 

Supervisoren: Dr. B.C. van Geuns 
(Regioplan) on prof. dr. R. van der 
Veen (Faculteit Bestuurskunde 
Universiteit Twente) 
0pdrachtgever Ministerie van 
Sociale Zaken on Werkgelegenheid. 
Doe/: In verschillende onderzoeken 
is gewezen op het bestaan van 
(sons forse) discrepanties tussen 
&e'en on feitelijke resultaten van 
sociaal beleid. Voor eon aantal 
wetten on regelingen (TBA, 
verhaalsparagraaf ABW, sancties en 
richtlijnen passende arbeid WW, 
partner- on middelentoets AOW, 
WSW; WABW/WAV on WBEAA) 
wordt onderzocht in hoeverre de 
daaraan ten grondslag liggende 
doelstellingen warden verwezenlijkt 
en welke doelstellingen niet worden 
gerealiseerd. Er worden verklarin-
gen gezocht on or wordt nagegaan 
welke van doze verklaringen binnen 
de invloedssfeer van de overheid 
liggen. Daarnaast wordt onderzocht 
welke rol de verschillende partijen 
spelen, die bij de totstandkoming, 
uitvoering en/of toezicht zijn 
betrokken. Het onderzoek moot 
leiden tot criteria voor eon betere 
kwaliteit van sociale wetgeving in 
termen van doeltreffendheid, 
uitvoerbaarheid on haalbaarheid. 
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Opzet: Secundaire analyse/ 
literatuurstudie, korte schriftelijke 
enquete onder partijen betrokken 
bij de totstandkoming en uitvoering 
en/of toezicht op sociaal beleid, 
case-studies, groepsgesprekken 
met vertegenwoordigers van 
betrokken partijen. 
Einddatum: September 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

488 
Handhaving inschrijf-
verplichting studenten 
drs. J. van Leenders 

Supervisor: Drs. M. Hulshof. 
Opdrachtgever: Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen. 
Doel: Het Ministerie van OCenW 
overweegt een inschrijfverplichting 
in te voeren in verband met de 
studiefinanciering. Daarbij zouden 
de adresgegevens in de gemeente-
lijke bevolkingsregistratie gekoppeld 
worden aan de bestanden van de 
studiefinanciering. De vraag is nu 
welke gevolgen dit heeft voor de 
kamermarkt van studerenden. 
lmmers, uit financiele overwegingen 
verbieden kamerverhuurders 
studenten nogal eens cm zich op 
hun studieadres in te schrijven. De 
reactie van de kamerverhuurders op 
de inschrijfverplichting zou dan ook 
wel eens kunnen zijn dat veel 
kamers aan de markt onttrokken 
worden of in prijs stijgen. Het 
onderzoek moet duidelijk maken in 
hoeverre dit het geval zal zijn. 
Ondeizoeksmethoden: Enquete 
onder 3000 studerenden in tien 
steden, interviews. 
Einddatum: November 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

489 
Bewoningscontrole huursubsi-
die 
drs. J. van Leenders 

Supervisor: Drs. M. Hulshof. 

Opdrachtgever: Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. 
Doel: Wanneer iemand individuele 
huursubsidie aanvraagt, wordt het 
aanvraagformulier gecontroleerd 
door de gemeente. De gemeenten 
zijn wettelijk verplicht na te gaan of 
de bewoningsgegevens op het 
aanvraagformuller wel kloppen met 
de gegevens in de Gemeentelijke 
Bevolkings Administratie. De woon-
en huishoudsituatie is immers van 
invloed op het recht en de hoogte 
van de huursubsidie. Onrechtmatig 
gebruik van de huursubsidie berust 
dan ook dikwijls op foutieve opgave 
van het woonadres. Het onderzoek 
betreft naar de manier waarop 
gemeenten de bewoningscontrole 
uitvoeren. Nagegaan wordt in welke 
mate 'strategisch woongedrag' van 
aanvragers van huursubsidie zich 
voordoet en of de huidige manier 
waarop gemeenten controleren 
aanleiding geeft tot problemen en 
of maatregelen mogelijk en nodig 
zijn om die problemen op te lossen. 
Onderzoeksmethode: Enquete onder 
alle gemeenten van Nederland, 
interviews met gemeente-
ambtenaren. 
Einddatum: Augustus 1997. 
Publicatievorm: Rapport. 

490 
Monitor inburgeringsbeleid 
drs. E.C.J. van Rooijen 

Supervisor. Drs. P.J. Krooneman. 
OpdrachtgeverMinisterie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen (mede namens de Ministeries 
van Binnenlandse zaken en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
Doe l: Sinds 1 januari 1996 worden 
tussen gemeenten en nieuwkomers 
'inburgeringscontracten' afgesloten 
waarin ondermeer afspraken 
worden gemaakt over opleidings-
trajecten. In dit kader voert 
Regioplan Onderwijs en Arbeids-
markt in opdracht van het 
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ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen een 'monitor' uit 
met vier meetmomenten in 1996 en 
twee in 1997. Aan alle gemeenten 
in Nededand wordt gevraagd 
hoeveel nieuwkomers zich in de 
gemeente gevestigd hebben, met 
hoeveel nieuwkomers een afspraak 
is gemaakt over een opleidings-
traject, hoeveel nieuwkomers 
hiermee begonnen zijn en hoeveel 
nieuwkomers het traject inmiddels 
hebben afgerond. Oak wordt de 
gemeenten gevraagd naar 
prognoses voor het gehele 
kalenderjaar. 
Opzet Monitor; telefonische 
dataverzameling. 
Einddatum: Januari 1998, 
Publicatievorm: Periodieke 
rapportages. 

491 
Evaluatie project preventie 
kleine criminaliteit 
drs. AL. van der Vegt 

Supervisor Drs. P.J. Krooneman. 
Instating Regioplan Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. 
Opdrachtgever Ministerie van 
Justitie, DCP. 
Doe!: Eind jaren zeventig heeft zich 
onder jongeren een shjging van het 
criminaliteitsniveau ingezet. Een 
groot deel van de groei die 
sindsdien is opgetreden valt onder 
de noemer veel voorkomende 
criminaliteit. Door het grate aantal 
van dergelijke misdrijven is het niet 
mogelijk alle daders te straffen. Een 
repressieve aanpak is dour, terwid 
daders slechts voor een gering deel 
van recidive weerhouden worden. 
Naast repressie is daarom tien jaar 
geleden een substantieel 
preventiebeleid ingezet. Passend in 
dit preventiebeleid zijn maatregelen 
en projecten gericht op scholen. In 
dit kader is bij wijze van experiment 
in het schooljaar 1995-1996 door 
het Haags Centrum voor Onderwijs-
begeleiding een meerjarig 

• 
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scholingsproject gestart voor 
onderwijzers en leraren van scholen 
in Den Haag. Doel van het project 
is te komen tot een positieve 
beinvloeding van het gedrag van 
leerlingen en eon 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 enqu8tes, een 
tussentijdse meting door middel van 
interviews met teamleden en 
leerlingen, schriftelijke 1-metingen 
en nametingen. Er worden twee 
cohorten samengesteld en gevolgd. 
Einddatum: November 1998. 
Publicatievorm: Rapporten 
Cnulmetingen, tussenmetingen, 
eindrapport). 

492 
Oneigenlijk gebruik Algemene 
Bijstandswet 
drs. M Visser 

Supervisor Drs. R.C. van Waveren. 
float Dit onderzoek, in opdracht 
van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, moet 
leiden tot vergroting van kennis 
over de wijze waarop beslissingen 
tot stand komen in situaties waarin 
sprake is (of kan zijn) van 
gebruikersruimte in de Algemene 
Bijstandswet. Met de term 
gebruikersruimte wordt gedoeld op 
de ruimte die de wet aan 
aanvragers en ontvangers van een 
bijstandsuitkering biedt om - legaal 
- bepaalde voordelen te behalen. 
Het onderzoek richt zich met name 
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op oneigenlijk gebruik, dat wil 
zeggen benutting van gebruikers-
ruimte op een wijze die in strijd is 
met de geest van de wet. Het 
onderzoek moet de problematiek in 
kaart brengen op de terreinen 
sollicitatieplicht, eigen vermogen, 
eigen inkomsten en het volgen van 
opleidingen. Het is niet de 
bedoeling om vast te stellen wat de 
precieze omvang van het 
oneigenlijk gebruik is. 
Opzet Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door bestudering van 
divers schriftelijk materiaal, 
dossieronderzoek, observatie bij 
negen gemeentelijke sociale 
diensten en interviews met 
uitvoerders. 
Einddatum: September 1997. 
Pubkatievorm: Rapport. 

Sociaal Cultureel Planbureau 

Lopend onderzoek 

493 
Ontwikkeling en aanpak van 
de jeugddelinquentie 
drs. C.J. Maas-de Waal 

Doel: De wijze waarop afwijkend 
gedrag van jongeren wordt 
benaderd is sterk in ontwikkeling: 
het ontstaan van Halt-bureaus, 
alternatieve sancties en initiatieven 
op het terrein van de reclasserings-
hulp. Onder invloed van de 
bevolkingssamenstelling zal de 
omvang van de jeugddelinquentie 
vermoedelijk afnemen; het karakter 
van het afwijkend gedrag zal 
mogelijk veranderen. Doel van het 
onderzoek is deze ontwikkelingen 
op elkaar te betrekken. 
Opzet Een analyse van bestaand 
materiaal, aangevuld met empirisch 
onderzoek op lokale schaal. 
Einddatum: Eind 1997. 
Publicatievorm: Onderdeel van 
SCP-Cahier: Rapportage Jeugd). 

494 
Politie, gemeente en 
criminaliteit 
drs. C.J. Maas-de Waal en prof dr. 
W de Haan 

Doel: Aan gemeenten wordt in het 
veiligheidsbeleid meer en meer een 
sleutelrol toebedacht. Een 
samenhangende aanpak vereist een 
intensieve samenwerking tussen 
instanties en een goede informatie-
voorziening over verschillende 
aspecten van lokale veiligheids-
problematiek. Rond dit thema is een 
pilot-onderzoek opgezet. In dit 
onderzoek wordt nagegaan hoe het 
veiligheidsbeleid in de praktijk vorm 
krijgt en uitwerkt, zowel wat betreft 
de bestuurlijke en organisatorische 
aspecten (beleidsplannen, 
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 staat de 
relatie van objectieve en subjectieve 
veiligheid en omgevingskenmerken 
centraal. 
Publicatievorm: Onderzoekverslag of 
SCP-cahier. 
Einddatum: Het eerste deel van het 
onderzoek is afgerond. In 
september 1997 verschijnt: dr. W.J. 
de Haan, Evaluatie integraal 
veiligheidsbeleid; een verkennende 
studie in Amsterdam en Rotterdam. 
In het kader van het tweede deel 
van het onderzoek verscheen in juli 
1997: 'Slachtofferrisico, 
onveiligheidsgevoelens en 
leefomgeving' in: Sociale en 
Culturele Verkenningen 1997. Het 
tweede deel van het project loopt 
verder. In samenwerking met het 
WODC en het CBS worden twee 
hoofdstukken (2 en 4) 'Geregis-
treerde onveiligheid' en 
'Onveiligheidsbeleving' geschreven 
voor de Integrale Veiligheids- 
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rapportage 1998 op basis van onder 
andere de Politiemonitor Bevolking 
1997. 

495 
Economisch model politie en 
justitie 
drs. 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 2005. 
Doet Het vervaardigen van 
ramingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het beroep op en 
de produktie van politic, recht-
spraak en gevangeniswezen tot het 
jaar 2005. Daartoe zal een model 
worden geformuleerd en geschat, 
waarin criminaliteit, de reacties van 
politic en justitie en de inzet van 
middelen daarbij met elkaar in 
verband warden gebracht. 
Opzet Op basis van eigen 
empirisch onderzoek en dat van 
anderen wordt geprobeerd om 
inzichten over effecten van 
demografische, sociaal- 
economische en beleidsmatige 
factoren. 
Einddatum: Begin 1998. 
PubfikatievomE SCP-cahier. 

496 
Sociaal en Culture& Rapport 
1998 
Verschfilende auteurs 

Doet Een samenhangende 
beschrijving te geven van de 
situatie op het sociale en culturele 
terrain alsmede van de te 
verwachten ontwikkelingen. 
Opzet Evenals in andere jaren zal 
er weer een hoof dstuk warden 
gewijd aan actuele ontwikkelingen 
op het terrein van criminaliteit en 
justitie. 
Einddatum: 1998. 
Publikatievorm: Sociaal en Cultureel 
Rapport 1998. 

ilimbos-instituut 

Lopend onderzoek 
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497 
Juridische aspecten van 
dwangtoepassing in de 
psychiatrie 
ME C.J. van de Klippe 

Promotor prof. mr. J.K.M. Gevers, 
Universiteit van Amsterdam, 
juridische faculteit. Het onderzoek 
wordt mogelijk gemaakt door 
financiele steun van de Stichting 
voor Recht en Openbaar Bestuur 
(Reob), welke deel uitmaakt van de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk onderzoek 
(NWO). 
Doet Het ondetmek betreft een 
analyse van de juridische aspecten 
van psychiatrische dwang(behande-
ling), met name in het kader van 
een onvrijwillig verblijf in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Hoofd-
vraag van het onderzoek is, of deze 
controversiele kwestie in het 
Nederlands recht adequaat 
geregeld is. Beoogd wordt het 
geldend recht ten aanzien van daze 
kwestie te verhelderen en 
aanbevelingen te doen voar 
verbetering van de huidige 
wetgeving terzake. 
Opzet Interviews met behulp van 
een semi-gestructureerde 
vragenlijst, af te nemen aan ± 30 
psychiaters/psychologen: 
literatuuronderzoek en literatuur-
analyse; rechtsvergelijking. 
Einddatum: Eind 1997. 
Pubhkatievorm: Dissertatie. 
tussentijdse artikelen. 
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Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete 
titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze 
titels zijn cursief weergegeven. De nummers achter de titels en 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 	 276 

Aangifte 	 307, 444 
Aanhouden en uitreiken 	 468 
Aanmeldcentrum Schiphol 	 55 
Aansprakelijkheid 	 174, 191 
Aansprakelijkheid van de medepleger van 

strafbare feiten 	 296 
Aanwenden, intrekken en afstand doen van 

rechtsmiddelen in strafzaken 	 277 
Aard en omvang van de geregistreerde 

telefonische meldingen bij de politie 
Rotterdam-Rijnmond 	 307 

Abolitionisme als strafrechtstheorie; theoretische 
beschouwingen over het abolitionisme van 
L.H.C. Hulsman 	 207 

Accountantscontrole; fraude en meldplicht 	 20 
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau 	 151 
Achtergronden van daders van seksueel geweld; 

onderzoek naar achtergrondvariabelen van 
daders van seksueel geweld 	 410 

Actuele strafrechtelijke ontwikkelingen 	 141 
Administratieve geldboete 	 95 
Adolescenten 	 148 

Adolescentie 	 425 
Adoptie 	 63 
Advies Kwaliteitsverbetering jeugdtoezichtteams 	 347 
Advocatuur 	 17, 193 
Afdoening jeugdstrafzaken ... in de goede 

richting? De praktijk van de afdoening van 
jeugdstrafzaken bij politie Amsterdam- 
Amstelland en parket Amsterdam 	 363 

Afdoening van strafbare feiten 	 287 
Afluisteren 	 184 
Afstammingsrecht 	 63 
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Afvaltransporten (Bestuudijke handhaving, Cie. 
Michiels) 	 86 

Anvijkend gedrag 	 278, 460 

Agressie 	 157, 289 

Algemene Bijstandswet 	 492 

Algemene leerstukken materieel strafrecht 	 140 

Alkmaar 	 327 

Allochtone delinquenten 	 176 

Allochtone jeugddelinguenten 	 251, 342, 348 

Allochtone jongeren 	 348 

Allochtonen 	 161, 253 
Allochtonen en verslavingszorg; een onderzoek 

naar bereik en effectiviteit van de verslavings- 
zorg voor allochtonen 	 351 

Allochtonencriminaliteit 	 7, 19 
Aftematieve beleidsinstrumen ten 	 25 

Alternatieve jeugdstraf 	 76, 403 
Altematieve sancties 	 447 

Altematieve straf 	 144, 281 
Ambtenaren 	 191,302 

Ambulante en klinische studio; een studie over 
de relatie tussen perverse object relatie- 
patronen en de mate van coverte en overte 
agressie en/of geweldpleging 	 289 

Amsterdam 	 750, 323, 326, 344, 363, 364, 372 

Amsterdam-Amstelland 	 329, 341 
Angst voor criminaliteit 	 756, 759, 357, 368, 372, 373, 378 
Anti-misbruikrecht in het internationaal 

belastingrecht met betrekking tot buitenlandse 
basisvennootschappen 	 417 

Anti-witwas regelgeving in het Koninkrijk der 
Nederlanden; enkele civielrechtelijke aspecten 	 441 

Anti-witwasmaatregelen; van melding tot en met 
ontneming 	 228 

Arbeid als straf 	 256 

Arbeidsomstandighedenwet (Bestuurlijke 
handhaving, Cie Michiels) 	 101 

Arbeidsomstandigheden 	 757 
Arbeidstraining 	 5 

Arnhem 	 18 

Arrestantenzorg regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland 	 329 

Aruba 	 3 

Asielprocedure 	 42, 55 

Aspecten van voorwaanielijke straffen 	 163 

Audiovisuele media 	 2 

Audit Thermometer kwaliteitszorg blj de politie 	 333 

Auteursrecht 	 295 

Automatisering 	 383 
AWB 	 45, 46, 60, 67 

Belie verbreed 	 17 
Bankwezen 	 58 
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psychiatrie 	 497 
Juridische vormgeving van confiscatie-sancties 

in de rechtsstaat 	 242 
Justitie 	 495 
Just/tie in de Outfit 	 26 
Justitieel beslissen 	 467 
Justitieel ketenbeheer in een zelfregulerende 

samenleving 	 317 
Justitieel systeem en maatschappelgke 

ontwikkelingen 	 317e 
Justittele behandelinrichting 	 6, 379 
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Justitiele behandelinrichtingen; populatie, 
behandeling en follow-up 	 23 

Justitiele jeugdinrichting 	 415 

Justitiele keten 	 317b, 317c, 317d, 317e 
Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher 

Strafurteile wegen nationalsozialistischer 
Tcitungsverbrechten 1945-... 	 111 

JWG 	 365 

Kamperen binnen de perken 	 336 

Kansspelautomaten 	 354 

Kansspelen 	 258, 353 

Kartelrecht 	 190 

Kennismanagement in de 
rechtshandhavingspraktijk 	 332 

Kennissysteem 	 368 

Kernproblemen in de forensische psychiatrie 	 173 

Ketenbeheer 	 317 

Keuren van keuren gekeurd 	 339 

lqnderbescherming 	 411 

Kinderbescherming en het ingrijpen van de 
overheid in het gezinsleven; een rechts- 
vergelijkend onderzoek naar de grondslagen, 
de doeleinden en de grenzen van het ingrijpen 
van (de) overheid(sorganen) 	 401 

Kinderdoding 	 298 

Kinderen 	 12, 405 

Klachten over pot/tie 	 334 

Klachtvereiste 	 92 

Klachtzaken 	 398 

Kleine criminaliteit 	 491 

Kleurrijke aanpak; allochtone jongeren en 
criminaliteit: een uitwerking van mogelijke 
oplossingen 	 342 

Knelpunten in de productwetgeving 	 43 

Knelpunten in marktwerking en regelgeving 	 44 

Koerden 	 270, 271 

Kort geding 	 279 

Korte vrijheidsstraf 	 136 

Kosten 	 51, 102 

Kracht van gewijsde 	 284 

Kwalitatieve evaluatie van objectieve en 
subjectieve veiligheid binnen 15 pilotbedrijven 
binnen de modebranche 	 156 

Kwaliteit 	 364, 367 

Kwaliteit(sverbetering) slachtofferhulp 	 430 

Kwaliteitsverbetering 	 347 

Kwaliteitszorg 	 64, 317b, 317d, 333 

Laatste ronde 	 476 

Landelijke monitor Sociale Veiligheid in het 
openbaar vervoer 1997 	 373 

Lange-termijnontwikkelingen in de Nederlandse 
strafrechtgeschiedenis 	 409 
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Lastige maten; overlastveroorzakers in de 
Groningse binnenstad 	 384 

Lee/barn-held 	 378 
Leefbaarheidsonderzoek wijkgerichte politiezorg 

en de institutionele context 	 466 
Leer-/Handboek materieel strafrecht 	 280 
Leerlingenonderzoek 	 345 
Leerplichtwet (Bestuudijke handhaving, Cie. 

Michiels) 	 100 
Leerstuk aanvullen van de rechtsgronden in het 

recht (burgerlijk procesrecht, bestuurs- 
procesrecht, strafrecht) 	 404 

Legalisatie van drugs 	 387 
Leges 	 353 
Levensmiddelenrecht 	 243 
Lex Mulder in uitvoering 	 95 
Locus delicti in het Internationale strafrecht 	 269 
Lokaal preventief jeugdbeleid 	 369 
Luchivaart 	 78, 782 
Maatregelen in het bean° van het onderzoek in 

strafzaken en de rechtspositie van de 
verdachte 	 255 

Machtenscheiding 	 302 
Macroniveau 	 151 
Management 	 82 
Mannen, vrouwen, misdeed en moraal 	 107 
Marktwerking 	 44 
Marokkanen 	 251 
Mater/eel recht 	 280 
Mater/eel stralrecht 	 140, 170 
Mathematische modellering van de justitiele 

keten 	 317c 
Medepleger 	 296 
Medeplichtigheid; een onderzoek naar de 

achtergrond en toepassing van art. 48 van het 
Wetboek van Strafrecht 	 113 

Media 	 2, 306 
Mediatie 	 230 
Medische tuchtrechtspraak 	 56 
Meisjes en criminaliteit 	 35 
Me/al 	 288 
Meldenswaardig? Implementatie van de Wet 

melding ongebruikelijke transacties binnen 
financiele instellingen 	 58 

Melding ongebruikelijke transactie 	 58, 228 
Meldingsprocedure 	 70 
Meldkamer 	 307 
Meldplicht 	 20 
Mensenrechten 	 153, 214, 192, 205, 219, 274, 436 
Met de leges als inzet; een onderzoek near de 

werkzaamheden in relatie tot aanwezigheids- 
vergunningen voor speelautomaten en naar de 
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leges die daar voor gemeenten tegenover 
staan 	 353 

Met Nederland vergeleken; een internationale 
vergelijking van penitentiaire capaciteit, 
strafoplegging en pogingen om de omvang van 
de gevangenisbevolking terug te dringen 	 11 

Methoden voor dark number schattingen bij 
slachtofferloze de-licten 	 237 

Meting en schaling van criminaliteit 	 462 
Meting van geweld 	 452 
Mid-term review grote-stedenbeleid G-4 

(veiligheid) 	 74 

Midden-Oosten 	 316 
Milieu 	 67 
Milieucriminaliteit 	 245, 465 
Milieucriminaliteit; risico's van alternatieve 

beleidsinstrumenten 	 25 
Milieudelicten 	 186, 189, 291, 413 
Milieurecht 	 90 

Milieustrafrecht 	 189, 194 
Milieuverontreiniging 	 191 
Militaire bijstand bij de handhaving en het 

herstel van de openbare orde in Nederland 
1840-1920 	 440 

Minderjarige zedendelinquenten en de (effectivi- 
teit van) juridische interventie 	 121 

Minderjarigen 	 223, 249 
Ministeriele regelingen 	 52 
Misbruik van voorwetenschap bij 

effectentransacties 	 408 
Misbruik van wettelijke regelingen 	 450 
Misdaad- en daderanalyse in Nijmegen 	 120 
Misdaadanalisten en misdaadanalyse; de situatie 

anno 1996 	 13 
Misleiding in getuigenverklaringen 	 446 
Modebranche 	 156 

Model 	 317c 
Moeders en de eer van het vaderschap; 

emancipatie-effectrapportage Wetsvoorstel 
herziening van het afstammingsrecht alsmede 
van de regeling van adoptie 	 63 

Moederschap 	 179 
Mogelijkheden van HKS benut voor het O.M. 	 349 
Monitor inburgeringsbeleid 	 490 
Monitor recidive 	 40 
Monitor sociale veiligheid 	 357 

Monitor strafrechtspleging 	 41 
Monitoren van drugsoverlast in de 25 gemeenten 

waar projecten lopen van de Stuurgroep 
Vermindering Overlast (SVO) 	 391 

Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving 
(aanvullend onderzoek) 	 77 
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Moraal 	 707 
Molivatiecentra 	 485 
Narijping 	 290 
Naturalisatie 	 321 
Nederlandse Ant/lien 	 3 
Nederlandse Spoorwegen 	 358 
Neigbourhood justice 	 26 
Nemo tenetur-beginsel in het Nederlands 

strafprocesrecht 	 294 
Nieuwe beheersrol van het O.M. 	 9 
Nijmegen 	 70, 720 
Noords intemationaal strafrecht 	 110 
Norgerhaven 	 5 
Norrnedng en beheersing van politiegeweld 	 212 
Normovertredend gedrag 	 304 
Object/eve veiligheid 	 756 
Officieren van Just/tie 	 326 
Oisterwijk 	 55 
Omgevingsverkenning 	 474 
Onder schot; vuulwapengebruik van de politie in 

Nederland (1978-1995) 	 68 
Onder voolwaarde; een onderzoek naar de 

voorwaardelijke veroordeling en andere 
voorwaardelijke modaliteiten 	 196 

Ondergrondse organisaties in vergelijkend 
perspectief 	 62, 418 

Onderhandelen in strafzaken; enkele europese 
vormen van versnelde afdoening van 
strafzaken met behulp van onderhandelen 	 126 

Onderhouds- en zorgverplichtingen in primaire 
relaties 	 301 

Ondememing, strafrecht en mensenrechten 	 205 
Ondernemingen 	 116 
Ondernemingsrecht 	 132 
Ondenoek naar de huidige praktijk van het 

gerechtelijk vooronderzoek; naar aanleiding 
van het wetsvoorstel 'Herziening Gerechtelijk 
vooronderzoek' 	 198 

Onderzoek van telecommunicatie ten behoove 
van justitidle doeleinden 	 184 

Onderzoeks- en opvangcentra 	 55 
Onderzoeksmethode 	 310 
Oneigenlijk gebruik Algemene Bijstandswet 	 492 
Ongelijke behandeling 	 266 
Ongeregistreerde criminaliteit 	 237 
Onrechtmatig optreden van de overheid 	 225 
Onrechtvaardige behandeling 	 305 
Ontneming van vermogen 	 83 
Ontnemingswetgeving 	 38 
Ontstaan van criminaliteit; eon methodologische 

studio over onderzoeken naar de oorzaken van 
criminaliteit 	 215 
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Ontwerp en argumentatie 	 470 
Ontwikkelen en evalueren van een instrument ter 

beoordeling van klachtzaken bij de Raad voor 
de Kinderbescherming 	 398 

Ontwikkeling en aanpak van de 
jeugddelinquentie 	 493 

Ontwikkeling van ander recht ten aanzien van 
pornografie 	 426 

Ontwikkeling van bindingen bij conformistische 
en delinquente adolescenten 	 148 

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de 
jeugdbescherming 	 33 

Onveiligheid 	 159, 234 
Onveiligheid in het openbaar vervoer 1996; 

resultaten van de landelijke monitor sociale 
veiligheid 1996, vierde meting onder reizigers 
en personeel in het openbaar venmer 	 357 

Onveiligheidsgevoelens 	 232 
Onvrijwillige opname 	 16 
OOM (Outputmodel Openbaar Ministerie) 	 331 
Oost-Europa 	 316 
Openbaar Ministerie 	 9, 49, 108, 123, 323, 330, 331, 349, 460 
Openbaar vervoer 	156, 357, 358, 361, 362, 368, 372, 373, 374, 375, 376 
Openbaarheid 	 272 
Openbare lichamen 	 247 
Openbare orde 	 440 
Opiumzaken 	 214 
Oplegging en uitvoering van reparatoire- en 

bedrijfssancties voor milieudelicten, in relatie 
tot rechten van derden en de bestuurlijke 
overheid 	 189 

Opleiding 	 358 
Opleiding en examens Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar in het openbaar vervoer 	 374 
Opsporingsbevoegdheid 	 358, 374 
Opsporingsmethoden 	 202 454 
Opsporingsonderzoek 	 313 
Opstellen van integrale wijkveiligheidsplannen in 

de stad Groningen 	 393 
Opstelplaatsen voor kansspelautomaten: 'van nat 

en droog naar hoog en laag'; onderzoek naar 
en advies over het onderscheid tussen hoog- 
en laagdrempelige inrichtingen in het kader 
van het opstellen van kansspelautomaten, 
vervaardigd in opdracht van de ministeries van 
VWS en BiZa 	 354 

Opvang van slachtoffers van verkrachting 	 437 
Opvang- en adviescentrum 	 385, 390 
Opvoedingssystemen 	 428 
Qrdeverstoring 	 440  
Organisatie en effectiviteit van het Besturings-

model Rechtshulp 	 88 
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Organisatiecriminallteit 	 783, 258 
Organisatiecriminaliteit; aard, ernst, omvang en 

aanpak 	 117 
Oslo 	 61 
Ouderdoding als ultiem delict 	 252 
Ouderen 	 360 
Outputmodel 	 331 
OV80V-bedrifven 	 358 
Over criminaliteit en kattekwaad bij 7- Um 

11-jarigen 	 12 
Overbelasting en prioritering bij de politie 	 317a 
Overheid en slachtoffers; verschuiving in de 

machtsverhouding tussen het openbaar 
ministerie als houder van het vervolgings- 
monopolie en slachtoffers van delicten in 
veranderende (multi-)culturele contexten 	 108 

Overheidscriminaliteit als specimen van 
organisatie criminaliteit 	 183 

Overlast 	 78, 338, 384, 385, 397, 392, 482 483, 486 
Overlegmodel in de asielprocedure; een 

onderzoek naar de werking van het overleg- 	- 
model in het aanmeldcentrum Schiphol en de 
onderzoeks- en opvangcentra Oistenvijk en 
Schalkhaar 	 55 

Overmacht 	 419 
Overmacht in het stelsel van 

strafuitsluitingsgronden 	 109 
Overvallers 	 423 
Parketpolitie in perspectief 	 322 
Participatie van jongeren in 

criminaliteitspreventieprojecten 	 371 
Partnerdoding 	 103 
Pannerdoding door vrouwen 	 431 
Pedagogiek van Pro Juventute; ouders, kinderen 

en maatregelen tot kinderbescherming in 
Nederland, 1896-1928 	 411 

Pen/tent/air recht 	 265 
Penitentiaire capaciteit 	 17 
Performance of dogs in identifying humans by 

scent 	 166 
Periodieke meting van waardering dienstverle- 

ning door klanten veldorganisaties DPJ&R 	 64 
Personeel 	 357, 376 
Persoonlijke levenssfeer 	 300 
Persoonlijkheid 	 278 
Persoonlifitheldsonderzoek in het strafrecht 	 275 
Perverse object relatiepatronen 	 289 
Pesten 	 762 
Pilot 	 156 
Pilots financieel rechercheren 	 37 
Pleats van de buitengewoon opsporingsambte- 

naren (BOA) en hun opsporingsbevoegdheden 
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in het bedrijfsproces van de vervoersbedrijven; 
een onderzoek naar de wijze van examinering, 
verschillen in effectiviteit en opleidings-
trajecten in opdracht van de NS, VSN Groep 
en OVBOV-bedrijven 	 358 

Platte/and 	 388 
Politie 	 319, 341 
Politie 	 68, 178, 377a, 333, 420, 394, 460, 466, 474, 495 
Politie en het probleem van de criminaliteit van 

Marokkaanse jongens 	 251 
Politie en Internet 	 382 
Politie, gemeente en criminaliteit 	 494 
Politie opleiding officieren van justitie 

Amsterdam 	 326 
Politie-publiek 	 79, 210, 377 
Politiebeleid 	 308, 317a 
Politieel tuchtrecht in theorie en praktijk 	 125 
Politiegeweld 	 212 
Politiehond 	 166 
Politiek besmette jeugd 	 429 
Politiek-ambtelijke betrekkingen en het beginsel 

van de machtenscheiding 	 302 
Politieklachtenregelingen 	 334 
Politiele informatievoorziening 	 318 
Politiele preventie 	 364 
• samenwerking 	 477 
Politiemonitor 	 308 
Politiemonitor bevolking 1997 	 79 
Politiepraktijk 	 380 
Politiesepot 	 363 
Politiesurveillanten 	 160, 350 
Politiewet 	 80, 460 
Pomografie 	 426 
Positie van de deskundige in het strafproces, 

rechtsvergelijkend bezien 	 171 
Positie van minderjarigen op het terrein van de 

geestelijke gezondheidszorg 	 249 
Positie van vrouwen in de asielprocedure 	 42 
Preventie 	 153, 355, 480, 491 
Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad 	 208 
Preventie van slachtofferschap onder buiten- 

landse bezoekers 	 154 
Preventiebeleid 	 308, 369 
Preventieproject 	 29, 361, 371 
Prioritering 	 317a 
Privaatrecht 	 216 
Privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten van 

bestuursorganen en openbare lichamen 	 247 
Privacy 	 300 

Pro Juventute 	 411 
Proces verbaal als een cognitieve taak 	 445 
Proces-model van justitieel beslissen 	 461 
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Procesbegeleiding ZM 2000 	 87 
Productiviteit 	 3774 377d 
Productverantwoording Bureaus voor Rechtshulp 	 320 
Productwetgeving 	 43, 69 
Programma-ontwikkeling voor 

opvoedingssystemen 	 428 
Prostitutie 	 78, 97, 769, 389 
Psychiatric 	 497 
Psychiatrische pattenten 	 772 
Psychiatrische rapportage 	 175 
Psychiatrische ziekenhuizen 	 16 
Psychisch gestoorde delinquenten 	 772 
Psychische overmacht 	 479 
Psychologische rapportage 	 263 
Psychopathie en narijping 	 290 
Publiek domein 	 104 
Publlekrechtelijke bedralsorganisatie 	 244 
Quick scan ontwikkeling in aantal coffeeshops in 

Nederland 	 47 
Rand voor de Kinderbescherming 	 398 
Raadkamerprocedure in strafzaken 	 145 
Race, ethnicity and criminal justice; an 

international perspective 	 161 
Racislisch go weld 	 253 
Racistisch geweld in Nederland; aard en 

omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen 	 8 
Rapportage geweldsincidenten 	 464 
Ras en criminaliteit 	 767 
Rationele keuzebenadering en de rot van sociale 

relaties, samenwerkingsverbanden en 
netwerken hij het plegen van delicten 	 315 

Reactie op victimisatie van huitenlandse 
toeristen; de Amsterdam Tourist Assistance 
Service (ATAS) 	 150 

Recherche 	 32 
• Rechercheproces 	 718, 478 
Recherchewerk; Automatisering naar Menselijke 

Maat (RAMM) 	 383 
Recht van de verdachte geen bewijs tegen 

zichzelf te leveren 	 412 
Rechtbank 	 323 
Rechters 	 172, 254 
Rechtsbescherrning in het bestuursstrafrecht 	 227 
Rechtsbescherming onder druk 	 180 
Rechtsbescherming tegen bestraffing 	 115 
Rechtsbetrekking als gemeenschappelijke 

noemer van bestuursrecht, strafrecht en 
privaatmcht; theorie, methode en praktijk van 
geIntegreerde rechtswetenschap 	 216 

Rechtsbijstand 	 37 
Rechtsfilosolie 	 234 
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Rechtsgevolg van vormverzuim binnen het 
strafproces 	 224 

• Rechtsgronden 	 404 
Rechtshandhaving 	 51, 238, 332 
Rechtshandhaving door de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie 	 244 
Rechtshulp 	 31, 88, 320 
Rechtsmacht inzake (internationale) fiscale 

delicten in Europees perspectief 	 406 
Rechtsmiddelen 	 138 
Rechtsmiddelen 	 277, 193 
Rechtspersoon 	 417 
Rechtspersoon in het strafproces; een onderzoek 

naar de procesrechtelijke aspecten van de 
strafbaarheid van rechtspersonen 	 167 

Rechtspositie 	 179, 255, 265, 412 
Rechtspositie jeugdigen in 

jeugdbeschermingsinrichtingen 	 268 
Rechtspositie van psychiatrische patienten, van 

psychisch gestoorde delinquenten en van 
verstandelijk gehandicapten 	 172 

Rechtspsychologie 	 232 
Rechtssociologie 	 234 
Rechtsvergelijkend ondeizoek 	 401 
Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving 	 69 
Rechtsvergelijking 	 53, 66, 75, 171, 192, 248, 303 
Rechtsvergelijking personen vennootschap 	 89 
Rechtsverhouding ouder(s)-kind-derde, in het 

bijzonder ten aanzien van het recht op 
informatie en het recht op privacy 	 300 

Rechtsvinding 	 124 
Rechtswetenschap 	 216 
Rechtszaal 	 105 
Recidive 	 40 
Recidivepatronen Halt-jongeren Amsterdam 	 344 
Reclassering van politiek besmette jeugd in 

Nederland, 1945-1950 	 429 
Recreatiecriminaliteit 	 336, 337 
Regelgeving & controle op de Amsterdamse 

beurs; een criminologische analyse 	 181 
Regime 	 24 
Regionale politie 	 420 
Regiopolitie 	 329 
Reintegratieproject 	 5 
Reintegrative shaming en de Halt-afdoening 	 164 
Reizigers 	 357 
Reliability of the International Self-Report 

Delinquency Instrument (ISRD) 	 310 
Residentiele jeugdzorg 	 415 
Resocialisatie 	 5, 188 
Resocialisatie; visies van gedetineerden en 

inrichtingspersoneel op de voorbereiding van 
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de terugkeer in de samenleving 	 188 
Resultaten van het Project lntensivering 

Fraudebestrijding 	 54 
Richtlijn 	 170 
RIchtlijnen doorgelicht 	 65 
Rijbevoegdheid 	 297 
Risico-inventarisatie 	 376 
Risicobeheersing 	 231 
Rol van CID-informatie in het rechercheproces 	 478 
Rol van het kort geding in strafzaken 	 279 
Rolrechter 	 254 
Rotterdam 	 209, 222 359, 386 
Rotterdam-Rijnmond 	 15 
Ruimtelijk bestuursrecht 	 90 
Ruimteleke ordening 	 67 
Samenwerking 	 3176 
Samenwerking OM en ZM rechtbank Amsterdam 	 323 
Samenwerking parketten Haarlem en Alkmaar 	 327 
Samenwerking tussen gemeenten bij handhaving 

van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht 
(Bestuurlijke handhaving, Cie Michiels) 	 90 

Sanctionering ten aanzien van de rijvaardigheid 
en de rijbevoegdheid als stelsel van regels 	 297 

Schadevergoeding voor ondergane voorlopige 
hechtenis indien de zaak eindigt zonder 
oplegging van straf of maatregel 	 217 

Scha&hear 	 55 
Scheepvaart 	 260 
Schiphol 	 55 
Scholieren 	 128 
School en criminal/left 	 128, 345 
Schooladoptie in Rotterdam-Rijnmond; 

interimverslag van een evaluatieonderzoek 	 15 
Schoolvoorlichting 	 364 
Seksueel geweld 	 223, 267, 394, 410 
Seksuele del/den 	 152 
Seksuologisch onderzoek 	 463 

Sepot 	 363 
Sfeerovergang 	 407 
Shaming 	 764 
Slachtoffer als getuige 	 456 
Slachtofferhulp 	 150, 430 
Slachtofferhulp zonder omwegen 	 158 
Slachtofferloze delicten 	 237 
Slachtoffers 	 108, 150, 152 157, 276, 394, 437 
Slachtoffers van geweldsmisdrijven in de 

detailhandel; een onderzoek naar de kwaliteit 
van de opvang 	 367 

Slachtoffers van seksuele delicten; intemationaal 
vergelijkend onderzoek inzake seksuele 
victimisaties 	 152 

Slachtofferschap 	 154, 304, 469 
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Snelrecht 	 129 
Sociaal bereik van dak- en thuislozen 	 229 
Sociaal en Cultureel Rapport 1998 	 496 
Sociale omstandigheden 	 315 
Sociale veiligheid 	 368, 372, 378 
Sociale veiligheid in Europa; tussen risico- 

beheersing en structurele politiek 	 231 
Sociale zekerheidsfraude 	 492 
Softdrugs 	 387 
Sorteerproef 	 93 
Souteneurschap 	 169 
Specialistische deskundigheid bij de recherche 	 32 
Speelautomaten 	 353, 354 
Spijkerkwartier 	 18 
Stabiliteit en verandering van crimineel gedrag 

tijdens de adolescentie 	 425 
Stadswacht 	 149, 160, 366 
Standplaatsen 	 67 
Stelselmatige delinquenten 	 30 
Stra f 	 115,256 
Straf(proces)recht 	 416 
Strafbaarheid 	 170 
Strafbaarheid rechtspersonen 	 167 
Strafbaarstelling 	 413 
Strafbaarstelling van en beleid aangaande 

exploitatie van prostitutie 	 169 
Strafbaarstelling van misbruik van 

voorwetenschap 	 286, 422 
Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen; 

een vergelijkend onderzoek 	 146 
Strafbeleving onder allochtone jongeren 	 348 
Straffen 	 199, 297 
Strafkarakter van alternatieve sancties in 

criminologisch perspectief 	 144 
Strafmaten tweede lijn 	 197 
Strafoplegging 	 11, 283 
Strafproces 	 145, 161, 167, 171, 193, 224, 250, 255, 276 
Strafprocesrecht 	 122, 203, 288, 294 
Strafrecht 	113, 122, 140, 141, 203, 205, 216, 273, 275, 276, 280, 295, 304, 

400, 404, 416, 442, 455 
Strafrecht en seksueel misbruik van minderjari- 

gen; een onderzoek naar (on)mogelijkheden 	 223 
Strafrechtelijk bewijsrecht, i.h.b. forensische 

expertise 	 175 
Strafrechtelijk ondernemingsrecht 	 132 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij rampen met 

dodelijke slachtoffers 	 174 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtena- 

ren voor milieuverontreiniging 	 191 
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Strafrechtelijke opvang verslaafden Rotterdam; 
de evaluatie van de interimvoorziening 	 222 

Strafrechtelijke rolrechter 	 254 
Strafrechtelijke sancties 	 199 
Strafrechtelijke sanctionering van milieudelicten 

in een bestuurlijk kader 	 291 
Strafrechter 	 112, 274 
Strafrechtgeschiedenis 	 402 409 
Strafrechtspleging 	 41, 176 
Strafrechtstheorie 	 207 
Straftenuitvoedegging 	 112 
Straftoemeting 	 97, 161, 459 
Strafuitsluitingsgronden 	 109 
Strafurtvoering 	 283 
Strafvordelijke regaling van het vooronderzoek 	 99 
Strafvordering 	 739, 200, 203, 288 
Strafvorderlijke dwangmiddelen in bijzondere 

wetten 	 130 
Strafvorderlijke rechtsvinding 	 124 
Strafwetgeving 	 427 
Stralzaken 	114, 726, 787, 193, 795, 255, 272 277, 279, 292, 293, 414 
Studenten 	 488 
Sturen en verantwoorden in de politiepraktijk 	 380 
Sturing van de politic door het O.M. 	 123 
Subject/eve veiligheid 	 156 
Subsidiebeschikkingen 	 60 
Stiicide-risico 	 85 
Surveillance op maat 	 350 
SVO 	 391 
SVO-projecten 	 386 
Taakstraffen 	 76, 403 
Tackle the tag; evaluatie van het Grafittiproject 

Den Haag CS 	 362 
Tafel van Elf veer rechtshandhaving en naleving 	 238 
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