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Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de redactie van Justitiele verkenningen een overzicht van Nederlands wetenschappelijk onderzoek - althans voor zover bekend (gemaakt) aan de redactie - op justitieel terrein. Een nauwkeurige inhoudelijke afbakening
van het beschreven onderzoek is moeilijk te geven, daarvoor is het
te gevarieerd van aard. Zo treft men onderzoek aan op het gebied
van strafrecht, crirninologie en de justitiele pralctijk, maar ook op
het gebied van personen- en familierecht, wetgeving en kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet uitsluitend) betreft het
onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karalcter. Wegens dit
afbakeningsprobleerri 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 onderzoek zoals dat op de Afdeling Onderzoek van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (het WODC doet onderzoek
en verzorgt documentatie binnen het Ministerie van Justitie en
houdt zich onder meer bezig met evaluatie-onderzoek van beleid)
wordt uitgevoerd. Daarna volgt onderzoek dat door het WODC
wordt gefinancierd en dat extern wordt uitgevoerd (Afdeling Extern
Wetenschappelijke Betrelddngen).
In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoeksprogramma's aan van valcgroepen van de Nederlandse universiteiten, die voor dit onderzoelcnummer relevant onderzoek uitvoeren.
Hierbij zijn ook de afgesloten onderzoeken opgenomen. Ter beperking 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, 1997. 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 verschillende particuliere onderzoeksbureaus.

JustIngle verkenningen, Jig. 24, nr. 7, 1998

De 551 onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of paragraaf alfabetisch gerangschikt naar de eerst genoemde onderzoeker. Er is een index toegevoegd die, in alfabetische volgorde en vet
afgedrukt, de complete titels van de onderzoeken bevat. Daarnaast
zijn in dezelfde index kenmerkende woorden en begrippen uit
deze titels cursief weergegeven. De nummers achter de titels en
titelwoorden verwftzen naar de betreffende nummers van de onderzoeken. Ten slotte treft men een alfabetisch register op naam
van onderzoeker en een adressenlijst aan.
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Ministerie van Justitie,
Wetenschappelijk onderzoek- en
documentatiecentrum

Afdeling Onderzoek
Afgesloten onderzoek
1
Stalking; slachtoffers, daders
en maatregelen tegen deze
vorm van belagen

drs. N.J. Baas
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, WODC-Onderzoeksnotitie
nr. 1, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
2
Het effect van voorlichting op
school

drs.IV.J. Baas
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 4, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
3
Eind goed, al goed? De
leefsituatie van jongeren een
jaar na hun vertrek uit een
justitiele behandelinrichting

drs. L. Boendermaker
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 167, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 23
4
Ondernemend milieubeleid;
risico's van alternatieve
regulering

drs. All Eshuis, mr. P de Graaf,
drs. R.F Kouwenberg en drs. J.W
van Wetten

7

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 25
5
Duur en volume; ontwikkeling
van de onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf tussen 1985 en
1995, feiten en verklaringen

drs. M. Grapendaal, PP Groen en
W van der Heide
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 163, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
6
'Netwerk als vangnet'? Een
procesomschrijving van
preventieprojecten gericht op
een integrale aanpak van
jeugdcriminaliteit

drs. W.M. Kleiman en N.
Kuyvenhoven
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 165, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 29
7
Kiezen voor een kans;
evaluatie van hardekernprojecten

drs. M.W. Kleiman en drs. G.J.
Terlouw
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 166, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 30
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8
Organisatie van de recherchefunctie; een inventarisatie in
de 25 politiekorpsen
drs. M Kruissink, drs. C Verwers
en ml. N Dijkhoff
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, WODC-Onderzoeksnotitie
nr. 2,1998
Zie JV7, 1997, nr. 32
9
lnstroom en capaciteit in de
tbs-sector; geregistreerde
gegevens en inzichten van
deskundigen
drs. Ed Leuw
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 168, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 34
10
Criminaliteit en etnische
minderheden; een criminologische analyse
drs. Ed Leuw
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, K51, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
11
Meisjescriminaliteit in
Nederland
drs. N.M. Mertens, drs. M
Grapendaat en B.J.W DocterSchamhardt
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 169, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 35
12
Het vermogen te ontnemen;
eindrapport
mr. drs. J.M. Helen, drs. V Sabee,
R. Aidala, C.FM. van der Meij en
drs. RF. Kouwenberg
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr.•170, 1998
Zie1V7, 1997, nr. 38
•

13
Elektronisch toezicht in
Nederland; uitkomsten van het
experiment
drs. E.G Spaans en drs. C
•
Verwers
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 164, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 39
14
Ontwikkeling van de
jeugdcriminaliteit periode
1980-1996
drs. E.G Spaans, dr. PH. van der
Laan, Essers, J.J.A. Essers
en drs. GLAM. Huijbregts
Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC (nog te verschijnen)
Zie JV7, 1997, nr. 33
15
Prognose sanctiecapaciteit;
herijking methodieken
Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit
Den Haag, ministerie van Justitie,
1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Onderzoeksvragen: op grond van
welke informatiesystemen kan
actuele en betrouwbare informatie
over de onherroepelijke straftoemeting beschikbaar komen? Welke
prognosesystematiek is op het
terrein van sanctiecapaciteit
volgens wetenschappelijke inzichten
geeigend en in de praktijk
bruikbaar? Hoe kan de taakverdeling van de bij de prognose
betrokken partijen mede in verband
met de onderscheiding van beleid
en uitvoering viorden geexpliciteerd?
16
Prognose sanctieczipaciteit;
actualisering 1998-2002
Werkgroep Prognose sanctiecapaciteit
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Den Haag, ministerie van Justitie,
1998
•
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Bij de behandeling in de Tweede
Kamer van de beleidsnota In juiste
verhouding is toegezegd voortaan
jaarlijks prognoses op te stellen. In
dit rapport wordt met de jaarlijkse
rapportage gestart en wordt
volgens de inzichten van het
Herijkingsrapport van de werkgroep
gewerkt. Hoe groot is de behoefte
aan sanctiecapaciteit van 1998 tot
2002 op de volgende terreinen:
strafrechtelijke capaciteit
gevangeniswezen, vreemdelingenbewaring, tbs-inrichtingen, justitiele
jeugdinrichtingen, taakstraffen en
Halt-afdoeningen.
Lopend onderzoek
17
Strafrechtelijke opvang
verslaafden; effecten van het
onder strafrechtelijke druk
plaatsen van verslaafde
delinquenten in behandelvoorzieningen

drs. N.J. Baas
Aanleiding: Aanleiding tot deze
literatuurverkenning vormt de
indiening van het wetsvoorstel
Strafrechtelijk Opvang Verslaafden
(SOV). Het wetsvoorstel is bedoeld
voor de aanpak van een groep vaak
langdurig verslaafden die hun
verslaving combineren met
voortdurend en hardnekkig
crimineel gedrag dat veel overlast
veroorzaakt. De problematiek van
de betrokkenen vloeit in de eerste
plaats voort uit hun verslaving.
Deze druggebruikers kunnen niet
op eigen kracht gaan werken aan
persoonlijk herstel en maatschappelijke . (re)integratie. Het ontbreekt
hun ook aan motivatie om gebruik
te maken van en bat te hebben bij
de bestaande zorgvoorzieningen.
Met de huidige strafrechtelijke

voorzieningen heeft men te weing
vat op deze groep. De huidige
strafrechtelijke interventies bij
druggebruikende delinquenten zijn
gericht op het uitoefenen van drang
om te kiezen voor op die interventie
aansluitende zorgvoorzieningen.
Deze voorzieningen worden door de
groep waar het hier am gaat echter
in beperkte mate benut, omdat 'de
stok achter de deur' te kort is. De
gepleegde strafbare feiten
rechtvaardigen in de regel geen
langdurige (onvoorwaardelijke)
gevangenisstraf. Door deze,
omstandigheden gaat van de
strafrechtelijke interventies
onvoldoende drang uit om deze
delinquenten te bewegen om zich op vrijwillige basis - in het kader
van een schorsing van de
voorlopige hechtenis te laten
opnemen in een afkickkliniek en de
behandeling aldaar te voltooien.
Aan de hand van de literatuur
wordt nagegaan wat de ervaringen
zijn met een onvrijwillige plaatsing
in en behandelvoorzieningyan
crimineel zeer actieve druggebruikers.
Einddatum: Eind 1998.
18
Motieven voor
milieucriminaliteit/Zaak van
het Jaar (overheden)

drs. E.A.I.M. van den Berg en drs.
R.F. Kouwenberg
Feitelijk betreft het hier twee
onderzoeken, waarbij het onderzoek
Zaak van het jaar deels onderdeel
uitmaakt van Motieven voor
Een parallel
onderzoek naar dezelfde problematiek bij particulieren c.q. beelrijven
wordt parallel uitgevoerd door de
VU.
Doe!: Een beschrijving geven van
de aard van milieudelicten gepleegd
door overheden alsook verklaringen
te geven voor de mate waarin
milieuregelgeving door overheden
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wordt nageleefd; een bijdrage
leveren aan eon passende en
doeltreffende handhaving van
milieuwet- en -regelgeving.
Daarnaast geldt voor het onderzoek
Zaak van het fear als doel to
evalueren hoe de strafrechtelijke
handhaving in eon geval van
milieuovertredend gedrag is
verlopen.
Onderzoeksvragen: Voor Motto von
voor milieucriminaliteit geldt ars
hoofdyraag: Waarom plegen
overheidsorganisaties en
particuliere bedrijven milieucriminaliteit? Specifieke vragen zijn:
Wat is de aard van milieuregelovertredend gedrag van overheidsorganisaties en particuliere
bedrijven? Welke motieven liggen
ten grondslag aan milieuregelovertredend gedrag van overheidsorganisaties en particuliere
bedrijven (bij voorbeeld berekening,
feilbaarheid en/of moraliteit)? Welke
gelegenheidsfactoren zijn van
invloed op milieuregelavertredend
gedrag van overheidsorganisaties
en parficuliere bedrijven? Welke
relevante verschillen doen zich voor
tussen een overheidsorgaan en een
private onderneming wat betreft de
motieven en gelegenheden voor
milieuregelovertreding? Welke
bring kan uit de analyse worden
getrokken voor de uitvoering en
handhaving van regelgeving en
beleid en year de strafrechtelijke
handhaving in het bijzonde0 Voor
het onderzoek Zaak van het fear
golden dezelfde vragen. Als
aanvullende vragen zijn geformuleerd: Op welke wijze is strafrechtelijk handhaving verlopen? Is de
wijze van (strafrechtelijke)
handhaving eon passende reactie is
geweest?
Opzet: Het onderzoek naar
Mat/even voor
kent, naast voorbereidend
literatuuronderzoek, twee
onderzoeksmethoden: het afnemen

10
van interviews en casestudies. In
totaal zullen dertig gesprekken
warden gevoerd en zes cases
warden bestudeerd. De gesprekken
zullen gevoerd worden met
personen die werkzaam zijn binnen
overheden, zoals burgemeesters,
wethouders, milieucoordinatoren en
diensthoofden). De casestudies
zullen worden uitgevoerd aan de
hand van literatuurstudie,
dossieronderzoek (politiele, justitiele
en bestuurlijke informatie, interne
en externe informatie over
betreffende organisaties) en enkele
gesprekken met sleutelpersonen,
zoals teamleiders (politie), officieren
van Justitie, bestuurNke handhavers, vergunningverleners on
eventueel verdachten. Eon van de
zes cases uit het onderzoek
Motto von voor milieucriminaliteit
vormt [evens eon 'zaak van het jaar1
In het kader van het onderzoek
Zaak van het jaar zal doze cases .
veel grondiger worden bestudeerd.
Einddatum: Zomer 1999.
Publicatievorm: WODC-rapporten,
artikelen.
19
Geweldscriminaliteit
jeugdigen
drs. LW Blees, dr. MW Bol, M.
Brouwers, drs. G.J. Terrouw, drs. C
Verwers, R. Aidala en drs. G.
Huijbregts
ProbleemstelEng en onderzoekwagon: Het onderzoek bestaat uit
drie delen. Het eerste deel geeft
eon beeld van de aard on omvang
van geweldscriminaliteit ander
jongeren in Nederland, on de
ontwikkelingen daarin. In het
tweede deel wordt ingegaan op de
achtergronden van doze geweldscriminaliteit. Het laatste deel dient
ter illustratie c.q. onderbouwing van
de beide voorgaande delen, en
betreft eon verslag van interviews
die warden gehouden met jeugdige

WODC

plegers van geweldsdelicten en met
een aantal zogeheten sleutelfiguren.
Onderzoekmethoden: De beschrijving van aard en omvang wordt
gebaseerd op CBS-gegevens en
self-reportcijfers en heeft
betrekking op de periode 1985 tot
en met 1996. Een antwoord op de
vraag naar de achtergronden van
geweldscriminaliteit onder jongeren
wordt gezocht door middel van een
uitgebreide literatuurstudie. Hierbij
wordt uitgegaan van een
(ontwikkelings)psychologisch
theoretisch kader; de nadruk ligt op
fysiek geweld. Voor de interviews
worden ongeveer tien jeugdige
geweldplegers benaderd, alsmede
tien sleutelfiguren, waaronder een
kinderrechter, een jeugd-officier van
justitie, een politieman, leraren uit
het middelbaar onderwijs,
gedragsdeskundigen en jongerenwerkers. Het onderzoek moet
resulteren in aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek en voor
toekomstig beleid, zowel repressief
als preventief.
Einddatum: Januari 1999.
Publicatievorm: Rapport.
20
Ernstscores
mr. drs. C. Cozijn, drs. G. Beijers,
A.A.M. Essers en drs. F Heide
Aanleiding: Vanaf het begin van de
jaren tachtig worden er allerlei
nieuwe strafrechtelijke interventies
ontwikkeld die zouden moeten
dienen als alternatief voor reeds
bestaande interventies. Het gaat
hierbij zowel om nieuwe,
andersoortige sancties, als om
veranderingen in de wijze van
tenuitvoerlegging van deze sancties.
Veelal worden hierbij voorwaarden
gesteld betreffende de ernst van
het gepleegde feit en de persoon
en omstandigheden van de
verdachte. Als voorbeeld moge
dienen de taakstraf, die alleen mag
worden opgelegd als alternatief

•1

voor een korte onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van ten hoogste zes
maanden. Bovendien moet de
verdachte bekennen en er zelf een
aanbod doen. Om te kunnen
nagaan of de taakstraf inderdaad
als alternatief voor een korte
vrijheidsstraf is opgelegd, zou
moeten worden nagegaan of die
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ook
zou zijn opgelegd als het alternatief
niet ter beschikking was geweest.
Bij verschillende door het WODC
uitgevoerde evaluatieonderzoeken
betreffende nieuwe interventies zijn
deze en vergelijkbare vragen
voorwerp van studie geweest. Om
ze te beantwoorden is gezocht naar
een objectieve, althans geobjectiveerde, vaststelling van de ernst
van de zaak, uit te drukken in een
getal om aan de hand daarvan te
kunnen 'voorspellen' welke sanctie
in zaken van vergelijkbare ernst zou
zijn toegepast. Er is daarbij in de
loop van de tijd een zekere
standaardisatie opgetreden in de
wijze van vaststellen van deze
'ernstscore'. Hierbij werd gebruik
gemaakt van factoren als het type
delict dat primair werd telastegelegd, het aantal gepleegde feiten,
de omvang van eventuele
toegebrachte schade en/of letsel en
de mate van recidive van de
verdachte. Deze factoren zijn op
relatief eenvoudige wijze uit de
strafdossiers over te nemen.
Doe!: De wijze waarop deze
factoren werden gemeten en
gewogen was, hoewel de score als
resultante daarvan in verschillende
onderzoeken zijn bruikbaarheid
bewezen heeft, toch min of meer
intuYtief tot stand gekomen. Dit
besef leidde uiteindelijk tot de
vraag of een kritische toetsing van
het instrument zou moeten leiden
tot aanpassen daarvan. Het gaat
daarbij zowel om het vaststellen van
het discriminerend vermogen van
de in de huidige ernstscore
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gebruikte elementen, als on no te
gaan of het discriminerend
vermogen kan worden vergroot
door de elementen anders te meten
en/of de ondedinge gewichten bij
het bepalen van de totaalscore te
veranderen. Uiteindelijk komt ook
de vraag aan de orde of, rekening
houdend met het uitgangspunt dat
de elementen eenvoudig uit de
dossiers moeten zijn over te nemen,
endue elementen moeten warden
toegevoegd on het discriminerend
vermogen (verde° te verhogen.
Publicatievorm: De rappodage van
de bevindingen van het project zal
geschieden in de von m enkele
tijdschriftartikelen.
21
Evaluatie Versneld Regime
dig. RJ.J Eshuis, R. Aidala en mr.
N Dijkhoff
Doe!: Sinds januari 1996 is het bij
wijze van experiment in acht
arrondissementen mogelijk te
procederen binnen het zogenaamde
'versneld regime'. Dit is een
modelprocedure voor civiele
handelszaken, ontworpen door een
commissie samengesteld uit leden
van de belie 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 duidehjk maken in
hoeverre (elementen uit) de
experimentele procedure bijdragen
aan het verbeteren van doorlooptijden. Ook sal aandacht worden
geschonken aan initiatieven die
door rechtbanken elders in het land
zijn ontwikkeld om doorlooptijden in
handelszaken te verbeteren.
Upset: Doorlooptijden in civiele
procedures worden opgevat ars een
resultante van interorganisahonele
processen, met de rechtbanken en
de advocatuur als centrale actoren.
Kwantitatieve gegevens (resultaten)
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sullen in beeld warden gebracht op
basis van de registraties van
rechtbanken, waarbij zowel
bestaande als speciaal voor dit
onderzoek opgebouwde databestanden worden gebruikt
Kwalitatieve gegevens worden
verzameld via analyse van literatuur
en documenten, alsmede interviews
en enquetes onder de betrokken
professionals.
Einddatum: Eon tussenrapportage is
verschenen in april 1997. Het
eindrapport zal in december 1998
yerschijnen.
Publicatievorm: WODC-rapport.
22
Evaluatie van vier JIB- experimenten (Justitie in de
Boort)
dm. At Grapendaal en dig. F
Luykx
Doe!: 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?
Bewerkstelligt JIB eon positiever
imago van Justitie?
°pact: Registratie van activiteiten,
klantonderzoek, buurtonderzoek,
planevaluatie.
Einddatum: Juni 1999.
Pubacatievorm: Rapport artikel(en).
23
Modellering capaciteit veer de
uitvoering van sancties
minderjarigen en maatregelen
van kinderbescherming
dig. W van der Heide, dig. G.
Huifbregts, F Luykxs, dm. R
Steinmann en dr F van Tulder
Doe!: Via de opstelling van
verklaringsmodellen meer inzicht
geven in de determinanten en de to
verwachten ontwikkeling van de
benodigde capaciteit voor de
uitvoering van sancties minderjarigen en maatregelen van kinderbescherming op macro-niveau..
•
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Probleemstelling: In hoeverre
kunnen verklaringsmodellen worden
ontwikkeld en geschat voor het
beroep op justitiele jeugdvoorzieningen en jeugdbescherming, te weten de justitiele
jeugdinrichtingen, taakstraffen
minderjarigen, Halt en instellingen
voor voogdij en gezinsvoogdij? In
dit kader zullen jeugdcriminaliteit
en de reacties daarop van het
strafrechtelijk systeem alsmede de
vrijwillige jeugdhulpverlening
expliciet aan de orde komen.
Toelichting onderzoeksvragen: Voor
gevangeniswezen en taakstraffen
meerderjarigen is reeds door het
SCP een verklaringsmodel
ontwikkeld. Voor de justitiele
jeugdinrichtingen, taakstraffen
minderjarigen, Halt, tbs-inrichtingen
en vreemdelingenbewaring is dat
nog niet het geval. Voor de sectoren
tbs en vreemdelingenbewaring
zullen op een later tijdstip
verklaringsmodellen worden
ontwikkeld.
Einddatum: Het model is op 15
september 1998 gereed (en wordt
vanaf dit tijdstip gebruikt voor de
actualisatie prognose 1999-2003).
De rapportage is 15 oktober 1998
gereed.
Publicatievorm: WODC-rapport met
beschrijving en schatting van
verklaringsmodellen van de
genoemde voorzieningen.
24
Internationaal onderzoek naar
self-report jeugddelinquentie

dr. J. Junger-Tas en drs. G.J.
Terlouw
Samenwerkingsverband: Deze, door
het WODC geInitieerde, studie
wordt uitgevoerd in samenwerking
met universiteiten en onderzoekscentra in een aantal Europese
landen, Canada en Amerika.
.
Doe!: Met het verkrijgen van
vergelijkbare self-report gegevens
inzake het voorkomen van

jeugddelinquentie in de diverse
deelnemende landen wordt
generaliserend gesproken beoogd:
de beperkingen in de bestaande
officiele criminaliteitscijfers te
reduceren door het ontwikkelen van
een betrouwbaar self-report
meetinstrument, waarmee
aanvullende en internationaal
gezien vergelijkbare informatie
ingewonnen kan worden; de
wetenschappelijke kennis over de
reele omvang, het ontstaan en de
ontwikkeling van criminaliteit te
vergroten, hetgeen een stimulans
voor de sociale wetenschap zou
betekenen en inzicht kan geven in
het implementeren van effectievere
straffen in reactie op crimineel
gedrag; beleidsmakers op de
hoogte te stellen van deze nieuwe
(bron van) gegevens inzake
criminaliteit, die een belangrijke
factor kan worden bij het plannen,
opzetten en evalueren van
maatregelen ter preventie van
criminaliteit op zowel lokaal,
nationaal als internationaal niveau.
Opzet In 1990 vond in diverse
landen een pilot-enquete plaats,
bedoeld om zicht te krijgen op
eventuele problemen omtrent het
meetinstrument, een vragenlijst, te
testen. Dit instrument is ontwikkeld
door het WODC; suggesties van
deelnemende instituten zijn hierin
verwerkt. De vragenlijst is in diverse
talen beschikbaar. In principe wordt
het meetinstrument onveranderd
door de deelnemende instituten
overgenomen; het is evenwel zo
opgezet dat het als een basisinstrument kan fungeren, waaraan
deelnemers met enige restricties
eigen items kunnen toevoegen. Het
hoofdonderzoek werd in 1992 en
1993 uitgevoerd onder (per
deelnemend land) 800 A 1000
respondenten van 14-21 jaar.

Einddaium eerste fase hoofdonderzoek: Juni 1994.
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Publicatievorm: Internationale
publicatie in boekvorm, bevattende
een beschrijving van de eerste
resultaten uit de dertien deelnemende landen en een globaal
vergelijkend overzicht: Delinquent
be
among young people in the
Western World; first results of the
international self-report delinquency
study Internationale artikelen.
Einddatum tweede fase hoofdonderzoek: Eerste helft 1999.
Verwachte publicatievorm:
Internationale publicatie in
boekvorm, met resultaten van
directe vergelijkingen tussen
verschillende landen. Deze analyses
warden uitgevoerd op een
gegevensverzameling waarin de
informatie van alle deelnemende
landen zijn gecombineerd en zijn
toegesneden op diverse terreinen,
zoals macro-variabelen, minderheden, druggebruik en delictgedrag.
Internationale artikelen.
25
Criminaliteitsbeeld georganiseerde misdaad
dc ER Kleemans, drs. EA.I.M. van
den Berg, M. Brouwers, drs.
Kouwenberg, G. Paul/des en mr
N. Dijkhoff
Supewisie: Prof. dr. H.G. van de
Bunt
Achtergrond: De aanleiding tot dit
onderzoek wordt gevormd door een
geconstateerd tekort aan
empirische kennis over de
georganiseerde criminaliteit in
Nederland. Mede naar aanleiding
van de conclusies van de
Parlementaire Enquetecommissie
Opsporingsmethoden heeft de
minister van Justitie besloten am
het informatiebeleid met betrekking
tot de georganiseerde criminaliteit
te herzien. Toegezegd is daarom
aan de Tweede Kamer am
tweejaarlijks te rapporteren over de
aard van de georganiseerde
criminal iteit in Nederland en te
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signaleren ontwikkelingen. Dit
onderzoek vormt de concrete
invulling van deze toezegging.
Probleemstelling: Het betreft een
periodiek (tweejaarlijks) onderzoek
op het gebied van de georganiseerde criminaliteit met als centrale
probleemstelling: Wet is de aard
van de georganiseerde criminaliteit
in Nederland en welke ontwikkelingen zijn daarin to onderkennenT
Opzet: De eerste rapportage wordt
in januari 1999 verwacht en zal zijn
gebaseerd op analyses van recent
afgeronde opsporingsonderzoeken,
aangevuld en geactualiseerd met
behulp van ander andere
wetenschappelijke literatuur,
fenomeenonderzoeken, verkennende opsporingsonderzoeken,
zaakoverschrijdende analyses,
regionale en landehjke misdeedanalyses en interviews met experts
en sleutelpersonen.
Einddatum: Tweejaarlijkse
rapportage aver de aard van de
georganiseerde criminaliteit in
Nederland en te signaleren
ontwikkelingen. De eerste
rapportage wordt in januari . 1999
verwacht
26
Meervoudig gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand
dr. Klijn, drs. G. Beijers, G.
Paul/des, drs. J. van der Schaaf
Doe!: Een van de maatregelen die
de Staatssecretaris van Justitie ter
wijziging van enkele elementen van
de thans vigerende Wet op de
rechtsbijstand in hear brief van 10
juni 1997 aan de Tweede Kamer
heeft aangekondigd betreft een
verruiming van de zogenaamde
anticumulatieregeling. Mans
behelst deze regeling de mogelijk-•
heid rechtzoekenden die binnen
een kort tijdsbestek een of
meermalen een beroep op
rechtsbijstand moeten doen slechts
eenmaal de eigen bijdrage te laten
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betalen. In verband daarmee is het
WODC (in maart 1998) verzocht
onderzoek te verrichten dat inzicht
geeft in het patroon (omvang en
aard) van het huidige meervoudig
gebruik van gesubsidieerde
rechtsbijstand en met name het
daaruit voortvloeiende beroep op de
anticumulatie-regeling. Daarnaast
dient een aantal verruimingsvarianten te worden gepresenteerd
en de kosten daarvan te geraamd.
Opzet: Statistische analyse van
beschikbare automatische
registratiegegevens aangeleverd
door de Stichting Iris. Het betreft
hier gegevens over het beroep op
gesubsidieerde rechtsbijstand door
een groep rechtzoekenden die in
1996 voor de eerste maal een
beroep op de rechtsbijstand deden.
Het betand omvat 141.000
bezoekers die binnen de periode
van waarneming - 1 jaar na hun
eerste verzoek - in totaal 211.000
verzoeken om subsidie indienden.
Einddatum: Augustus 1998.
Publicatievorm: WODC-notitie.
27
Evaluatie Wet Rechtsbijstand
dr. K!/n, G. Paulides en drs. J. van
der Schaaf
Doe!: Naar aanleiding van het in
1995 verschenen rapport Met recht
bijstand, 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: het bepalen
van de omvang van de vermindering in het gebruik van rechtsbijstand en de mate waarin
verschillende factoren daaraan
bijdragen; nagaan in welke mate er
sprake is van onvoorziene gevolgen;
en, indien dat laatste het geval is,
aangeven van eventuele aankno-

15
pingspunten voor bijstelling van het
beleid.
Opzet: De voor deze studie
benodigde gegevens zijn afkomstig
uit verschillende bronnen. Het
betreft: statistische analyses van de
landelijke registratie; vergelijkende
analyses van bevolkingsonderzoeken (verricht door het CBS en het
Sociaal en Cultureel Planbureau);
dossieronderzoek van aanvragen tot
toevoeging bij twee Raden voor
rechtsbijstand; telefonische enquete
onder aanvragers van rechtsbijstand; mondelinge interviews met
beroepshalve betrokkenen.
Einddatum: Het rapport zal in
feburari 1999 worden gepubliceerd.
Publicatievorm: WODC-rapport;
artikelen in vakbladen. Inmiddels
zijn drie interimrapportages
verschenen: A. Klijn, G. Paulides en
J. van der Schaaf, 'Rechtsbijstand:
krimpende markten', 1996; J. van
der Schaaf, A. Klijn en G. Paulides,
'De rechtsbijstand afgeprijsd', 1997;
A. Klijn, J. van der Schaaf en G.
Paulides, 'Rechtsbijstand: kiezen of
moeten', 1997.
28
Effectiviteit bijzondere
opsporingsmethoden
drs. M Kruissink, drs. M.G.J.
Kockelkoren, mr. EMI
Beenakkers, mr. A.M. van Hoorn,
mr. J.L.M. Boek, G. Paulides en
mr. PAM. Verrest
Achtergrond: Uit het werk van de
Parlementaire Enquetecommissie
Opsporingsmethoden (Commissie
Van Traa) is gebleken dat er in de
afgelopen jaren een wildgroei is
ontstaan aan opsporingsmethoden.
Het ontbreken van wettelijke regels
voor een aantal van die methoden,
een gebrekkige organisatie en
onduidelijke gezagsverhoudingen
hebben naar het oordeel van de
commissie geleid tot een crisis in
de opsporing. Om hier verandering
in te brengen, zijn inmiddels diverse
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'wetgevingstrajecten' en•beleidsmaatregelen voorgesteld. Zo zijn de
enquetecommissie en het kabinet
van mening dat de inzet van
bijzondere opsporingsmethoden
vooraf getoetst moet warden aan
enkele objectieve criteria zoals
proportionaliteit, subsidiariteit,
controleerbaarheid, doel, risico's en
effectiviteit. In dit verbancl is de
vraag opgekomen naar de
effectiviteit van bijzondere
opsporingsmethoden. Daarover
bleek weinig bekend te zijn.
Probleemstelling: Naar aanleiding
van het bovenstaande heeft de
voormalige Directie Strafrechtelijke
Handhaving (DSH) van het
ministerie van Justitie het WODC
opdracht gegeven on het gebruik
en de effectiviteit van bijzondere
opsporingsmethoden in beeld te
brengen. In dit onderzoek staan
derhalve twee punten centraal: ten
eerste het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden in de praktijk
(in welk type zaken warden .
bijzondere methoden ingezet hoe,
waarom en in welke fase van de
opsporing wordt besloten tot de
inzet van deze methoden, hoe ziet
de uitvoering eruit, enzovoort). Ten
tweede de vraag in hoeverre
bijzondere opsporingsmethoden
effectief zijn (lees: in hoeverre'
dragen doze methoden bij aan de
opsporing, vervolging en berechting).
Opzet: Het gebruik van bijzondere
opsporingsmethoden in de praktijk
wordt onderzocht door de inzet van
bijzondere opsporingsmethoden in
de periode 1995-1997 te bestuderen aan de hand van dossiers. De
effectiviteitsvraag is inmiddels
ingeperkt tot de methode infiltratie.
On deze te beantwoorden warden•
did zaken uit•1996 onderzocht
waarin infiltrafie is toegepast. Oat •
gebeurt door dossierstudie en
interviews met bij die zaak
betrokken actoren (officier van

16

justifie, !eider van rechercheteam,
eventueel rechter).
Einddatum: Augustus 1999.
Publicatievorm: De onderzoeksresultaten warden in een van de
rapportenreeksen van het WODC
gepubliceerd en eventueel in eon of
meer tijdschriftartikelen.
29
Recidive van exterbeschikkinggestelden
drs. Ed. Leuw en dr. J. Smit
Doe!: Het onderzoek is eon vervolg
op eerdere recidivestudies van
ex-terbeschikkinggestelden.
Recidive wordt bestudeerd van een
nieuwe cohorte van wie de tbs in
de jaren 1989 tot en met 1993 is
beffindigd. Daamaast wordt oak de
langere termijn recidive van de drie
vorige cohorten exterbeschikkinggestelden in kaart
gebracht Tenslotte wordt getracht
eon beeld te krijgen van het proces
van recidiveren in het geval van
'ernstige (sexueel) geweldsrecidive.
Opzet Analyse van Justitiele
Documentatie, dossieranalyse,
interviews met enkele betrokkenen.
Enddatum: April 1999.
Publicatievorm: Rapport.
30
•
Scholenadoptieproject II
dm. G.J. Tertouw en P Kamphorst
Inleiding:Schooladoptie behelst het
overdragen van kennis,' waarden en
normen door politiemensen -adoptie-agenten - aan scholieren
via lessen op basisscholen. Tevens
is het de bedoeling de contacten
tussen politie, de leerlingen, leraren
ouders en andere betrokkenen te
versterken. Het onderzoek
i.
Schooladoptie II draait om.het in
kaart brengen en evalueren van het
laatstgenoemde aspect, oak wel het
'adoptiedeel' genoemd. De
•
toevoeging
duidt aan dat het
gaat om een vervolgonderzoek. Het
eerste deel is inmiddels afgerond
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en richtte zich met name op de
organisatie van het project en op
de adoptielessen.
Doe!: Het doel van het onderzoek
schooladoptie II is het geven van
een beschrijving van het 'adoptie'aspect van het scholenadoptieproject: de activiteiten die er buiten
de adoptielessen door de
adoptie-agenten worden ondernomen om contact te onderhouden
met de schooljeugd, docenten,
schooldirectie en ouders.

Onderzoeksvragen: Welke
activiteiten ontplooien adoptieagenten in het kader van
schooladoptie, naast het geven van
de lessen? Wat merken leerlingen,
scholen en ouders van deze
activiteiten en hoe oordelen zij
daarover?
Opzet: In vier districten in de regio
Rotterdam-Rijnmond zijn vier
scholen geselecteerd waar het
project volgens de projectleiding
goed loopt. Daar wordt informatie
verzameld bij degenen die via de
betrokken scholen direct met het
project te maken hebben, zoals
adoptie-agenten, projectcoordinatoren, leerlingen, leerkrachten,
directie en ouders. Ook worden
enkele schooladoptielessen
bijgewoond. Verder wordt indien
nodig gesproken met eventuele
andere partners van het scholenadoptieproject in het betreffende
district, zoals bij voorbeeld het
Halt-bureau.
Einddatum: Maart 1999.
Publicatievorm.: Rapport, artikel.
31
Actualisering prognose
sanctiecapaciteit; 1999- 2003

dr. F van Tulder, drs. P.L.M.
Steinmann, drs. W van der Heide,
drs. G.L.A.M. Huijbregts en drs. F
Luykx
Aanleiding: Bij de behandeling in de
Tweede Kamer van de beleidsnota
In juiste verhouding is toegezegd

voortaan jaarlijks prognoses op te
stellen. In dit rapport wordt een
vervolg gegeven op de in 1998 voor
het eerst uitgebrachte jaarlijkse
rapportage.
Onderzoeksvragen: Hoe groot is in
de periode 1999-2003 de verwachte
capaciteitsbehoefte als gevolg van
autonome maatschappelijke
ontwikkelingen en de (weerslag
hiervan op) ontwikkelingen in
criminaliteit; de doorwerking van
deze factoren als gevolg van de
reactie van het justitiele apparaat
(pakkans, strafkans, strafmaat). Bij
dit laatste dienen ook de effecten
van nieuw ingezet beleid en
wetsvoorstellen te worden
verdisconteerd.
Opzet: Voor het gevangeniswezen
en de taakstraffen meerderjarigen
beschikt het WODC over een door
het SCP ontwikkeld verklaringsmodel. Voor de sector justitiele
jeugdvoorzieningen is het
voornemen dit jaar een verklaringsmodel te ontwikkelen (zie hiervor
nr. 23). Voor de overige terreinen
(tbs-inrichtingen, vreemdelingenbewaring) en voor de bepaling van
de actuele capaciteitsbehoefte van
het gevangeniswezen en de
justiti6le jeugdinrichtingen wordt
gesteund op analyses van de DJI
en de IND.
32
Recidivemonitor

drs. B.S.J. Wartna, M Brouwers,
drs. F. Heide, drs. G. Beijers en mr.
drs. C. Cozijn
Aanleiding: Hoewel er binnen veel
WODC-projecten recidiveonderzoek 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.
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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 W000-reeks.
33
WODC-strafrechtsmonitor
(SRM)
drs. B.S.J. Wartna, A.A.M. Essers,
drs. F Heide, drs. G. Beijers, E.J.M.
Barendse-Hoornweg, B.J.W
Docter-Schamhardt en car drs. C
Cozijn
Annie/ding: In de afgelopen jaren is
door de meeste diensten die zieh
bezighouden met de rechtshandhaving en de strafrechtspleging voorzien in
administratieve beheers- en
managementinformaUesystemen.
Samen met de al bestaande
statistieken vormen doze een rijke
bron voor het monitoren van de
strafrechtelijke keten. De beperking
van doze systemen is gelegen in
het feit dat vooral kwantitatieve
gegevens worden verzameld; over
eon beperkt aantal kenmerken zijn
van alle personen en/of zaken
gestandaardiseerde gegevens
beschikbaar. Aan structureel en
regelmatige veRamelde kwalitatieve
informatie op deze terreinen
ontbreekt het echter. De SRM moet
in deze lacune gaan voorzien.
Opzet Jaarlijks wordt van een
steekproef van circa duizend
afgedane misdrijfzaken de dossiers
aan de hand van een deels
gestructureerde vragenlijst
geanalyseerd. De steekproef zal
voor een derde deel bestaan uit
door het O.M. afgedane zaken en
voor de rest uit door de rechtbank
afgedane zaken. Minder frequent
voorkomende misdrijven zullen een
grotere steekproeffractie krijgen
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dan de moor frequent voorkomende
delicten.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publicatievorm: Artikelen, notities,
WODC-rapport.
34
Positie van vrouwen in de
asielprocedure
drs. J. van We (ten en car N.
Dijkhoff
Doet Vrouwen die asiel zoeken
blijken regelmatig slachtoffer to zijn
van seksueel geweld in etnische of
politieke conflicten en van (de
gevolgen van) vrouwonderdrukkende sociale gewoonten
in het land van herkomst. Veelal
hebben zij te vrezen voor veivolging
omdat zij zich hebben verzet tegen
doze vrouwonderdrukkende
gewoonten of omdat zij ondersteunende 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 vluchtnnotieven van vrouwen onvoldoende
wordt her- en erkend en
aannemelijk gemaakt dat vrouwen
daardoor minder kans hebben op
eon vluchtelingenstatus dan
mannen. Op basis van gegevens uit
het databestand dat is aangelegd in
het kader van eerder door het
WODC verricht onderzoek, blijkt dat
vrouwen feitelijk eon 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 bevel onder andere
gegevens over demografisehe
achtergronden en vluchtmotieven
van asielzoekers en over beslissingen die zijn genomen inzake de
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asielverzoeken. Doel van de
secundaire analyse is een beeld te
schetsen van vrouwelijke
asielzoekers, na te gaan welke
specifieke vluchtmotieven zij
noemen en in hoeverre er
verbanden bestaan tussen
demografische achtergronden,
vluchtmotieven en uiteindelijke
beslissingen naar aanleiding van
asielverzoeken. In de tweede fase
van het onderzoek worden
interviews gehouden met contacten beslisambtenaren van de
Immigratie en 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 te
verkrijgen voor het formuleren van
hypothesen (verklaringen voor het
kansverschil). De derde fase van
het onderzoek zal bestaan uit een
toetsing van de hypothesen door
aan beslisambtenaren te vragen
aan de hand van casus een
beslissing te nemen (een
beschikking met toelichting te
schrijven). Elke casus kent twee
varianten. Beide varianten zijn
vrijwel identiek aan elkaar
behoudens een variabele. Eventuele
verschillen in beslissingen en de
toelichting hierop, kunnen inzicht
verschaffen in de invloed van
bepaalde variabelen.
Einddatum: 1998.
•

Utrecht, Universiteit Utrecht,
Instituut voor Staats- en Bestuursrecht, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 86
36
Stad en regels

prof dr. CPA. Bartels
Amersfoort, Bureau Bartels BV,
1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
37
De dunne draad tussen
doorgaan en stoppen; een
kwalitatief orienterend
onderzoek naar criminaliteitsbevorderende en -remmende
factoren bij allochtone
jongeren

di. B.M.W.A. Beke, di. H.B.
Ferwerda m.m.v. A.Ph. van Wijk en
IV.M. Gerretsen
Arnhem/Middelburg, Advies- en
Onderzoeksgroep Beke, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
38
Onderzoek evaluatie
kernteams

drs. J.P Bink, IA. van Buren, W
Faber en P Kloprogge
Zutphen, Intervent, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

Publicatievorm: Rapport.

39
Samen sterk met maatwerk

Afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

A.B. Blomberg m.m.v. F.C.M.A.
Michiels

Afgesloten onderzoek

Amsterdam, Vrije Universiteit, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 90

35
Handhaving milieuregelgeving
afvalstoffen

40
Evaluatie Besturingsmodel
Rechtsbijstand

G.H. Addink, Ch. Backes m.m.v. N.
Teesing, EJ. de Valk en A.
Veldkamp

A. Bu/der, A. van der Wal, F.L.
Leeuw en H.D. Flap
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Utrecht, Universiteit Utrecht,
Vakgroep sociologie, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 88

Delft, Rand Europe. 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

41
Legal issues arising on the
electronic highway; an
international survey of six
areas
J. Cave, E Frinking, L. van Dorp,
A. Lotstra en C. Wagner
Delft, Rand Europe, 1977
Zie JV7, 1997, nr. 75

46
Instrumentenonhvikkeling
uitvoeringsproblemen
dc RC. van Geuns
Amsterdam, Regioplan, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

42
Handhaven op niveau
Commissie bestuursrechtekke en
privaatrechtelijke handhaving
Deventer, W.E.J. Tieenk Willink, 1998
Met eerder in JV opgenomen
geweest.
43
Handhaving jegens overheden; rapport voor de
commissie Bestuursrechtelijke
en Privaatrechtelijke
Handhaving
Prof mr. m. G. Drupsteen, mr.
SD.M. de Leeuw, mr R. Snijhorst
en mw mr. PH van der Tang-van
Loenen
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden,
Vakgroep stoats- en bestuursrecht,
1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
44
Beter dan zitten jongeren
over taakstraffen
M. Eggermont is.m. M. Chorus
's-Hertogenbosch, Onderzoeksburo
Perspektief, 1997
Zie1V7, 1997, nr. 76
45
Intemationaal Onderzoek near
Muziekauteursrechten
E Frinking, L. van Corp en J
Kahan

47 .
Onderzoek Oosterparkbuurt
prof. dr W de Haan
Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1998
Niel eerder in JV opgenomen
geweest.
48
Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet
mr. Haze windus, dr. J.M.
Wilthagen mm.v mw mt. E
Grimmthck
Amsterdam, Hugo Sinzheimer
Instituut, 1997
Zie1V7, 1997, nr. 101
49
Handhaving van het
bouwvergunningvereiste
lag. M.G.F. Hille, mr. J.E Ho/fink
en rut F.J.M. Janssen
Utrecht, Universiteit Utrecht, OW/
Milieu en Infrastructuur BV, 1997
Zie JV7, 1997, or. 84
50
Netiquette of Wetiquette;
zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk.
Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde
Staten
,
S van der Hof,
Koops, R. van
Kralingen, C. Prins en E
Schreuders
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Tilburg, Katholieke Universiteit
Brabant, Centrum voor recht,
bestuur en informatie, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 75
51
Het gerechtelijk vooronderzoek in de praktijk; enkele
aspecten

mr. R. Honig
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Sectie strafrecht, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 162, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
56
Evaluatie Politiewet 1993
(breedte onderzoek)

L. Gunter Moor, I. Bakker en G.
Brummelkamp
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Instituut voor toegepaste
sociale wetenschappen, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 80

52
Evaluatie experimenten
conflictbemiddeling

57
Elektronisch gecontroleerde
beperkte bewegingsvrijheid

C.L.B. Kocken en N.F. van Manen

J.G.H. van Oortmerssen, EM
Kerling, W.L.J.M. de Graaf, IS.
Lam,

Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, Paul Scholten lnstituut,
1998.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
53
Handhaving Leerplichtwet
1969

M. Laemers, B. Vermeulen, J. van
Kuijk en N. van Kessel
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Instituut voor toegepaste
sociale wetenschappen, 1997
Zie JV7,1997, nr. 100
54
Internationale vergelijking van
kosten van detentie

drs. MG. Lijesen (red)
Den Haag, lnstituut Onderzoek van
Overheidsuitgaven, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
55
Criminal victimisation in
eleven industrialised
countries; key findings from
the 1996 International Crime
Victims Survey

P Mayhew en J.J.M. van Dijk

A.C.J. Verheijen, R.J. Versluis en J.C.
van der Wolk
KPN Risicom, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
58
Computer-ondersteuning bij
straftoemeting

LW Oskamp
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden,
1998
Zie JV7, 1997, nr. 97
59
Kansen voor conflictbemiddeling

E. Plant, M 7hieme en M Verberk
Den Haag, B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BV, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
•
lnzicht leveren op basis waarvan
het platform ADR de minister kan
adviseren over toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van
conflictbemiddeling.
•
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60
Inventarisatie strafmaxima en
strafmaat
Prof mr. Th.A. de Roos en prof
mt. J. de Hu//u
Leiden/Tilburg, Rijksuniversiteit
Leiden/Katholieke Universiteit
Brabant, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Historisch onderzoek naar Wetbeek
van StrafrechtNVet Economische
Delicten, Wegen Verkeerswet Wet
Wapens en Munitie, Milieudelicten
en Opiumwet.
61
Evaluatie Politiewet 1993
(diepte onderzoek)
prof. dr. U Rosenthal prof dr.
G.JN. Bruinsma, mr. dr ER.
Muller, drs. El van der Torre en
mw drs.W. de Vries (red.)
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden,
Crisis Onderzoek Team, 1998
Twente, Universiteit Twente,
Internationaal Politie Instituut
Twente, 1998
Rotterdam, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Vakgroep Strafrecht en
Criminologie, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
62
Lekken of verstrekken? De
informele informatieuitwisseling tussen
opsporingsinstanties en
derden
A. van Ruth en L.G. Moor
Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, Instituut voor Toegepaste
Societe Wetenschappen, 1997
Zie JV7. 1997, or. 81
63
Notities over straftoemeting
en eon databank
A. Schmidt

22
Leiden, Rijks Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Afdeling recht en informatica, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 97
64
Verkenning dnigsbeleid in
Nederland; feiten, opinies en
scenario's
mr. R.F Schreuder en mw drs.
V.M.F. Broex (red)
Zoetermeer, Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg, 1998
Zie N7, 1997, nr. 98
65
Economische visie op de
ontwikkeling van criminaliteit
prof dr. J.J.M. Theeuwes
Amsterdam, Universiteit Amsterdam,
Stichting voor Economisch
Onderzoek, 1998
Niet eerder in N opgenomen
geweest.
Actueel beeld verkrijgen van de
invloed van Justitiebeleid op
criminaliteit.
66
Het gezin: hoeksteen van de
samenleving? (commentaar)
prof dc F.C. Verhulst, dr HIM
Versluis-den Bieman en drs.
N.C.M. Balmus
Rotterdam, Erasmus Universteit
Rotterdam/Sophia Kinderziekenhuis,
Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, 1997
Niel eerder in N opgenomen
geweest.
•
67
Persecution by third parties
B. Vermeulen, Th. Spijkerboer, K
Zwaan en R. Femhout
Nijmegen, Katholieke Universiteit
van Nijmegen, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
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68
Effectiviteit van de sorteerproef
EI.M.T van der Westen - Baptist
Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 93
69
Onderzoek verhouding
0.M.-Ministerie van Justitie
prof dr.
Zwart en prof dr.
W.L. Buitelaar
Zutphen/Amsterdam, Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Economische Wetenschappen en
Econometrie, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
70
Landelijke rapportage
Politiemonitor Bevolking,
meting 1997
Den Haag, B&A Groep
Beleidsonderzoek & Advies By,
1997
Hilversum, Intomart BV, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 79
71
Politiemonitor Bevolking,
meting 1997, Tabellenrapport
Den Haag, B&A Groep Beleidsonderzoek & Advies BV, 1997
Hilversum, Intomart BV, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 79
72
Politiemonitor Bevolking,
meting 1997, 25 regiorapporten
Den Haag B&A Groep Beleidsonderzoek & Advies BV, 1997
Hilversum, Intomart BV, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 79
73
Onderzoek `vergunningverlening bij bedrijfsvestiging'
Heerenveen, Oranjewoud BV, 1998

Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
74
Marktonderzoek bibobadviezen
Bussum, Marktplan adviesgroep,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
75
Ontslagvergoedingen via RDA
en Kantonrechter
Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, Hugo Sinzheimer
Instituut, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Evaluatie van de ontslagvergoedingenpraktijk bij de
kantonrechter en de regionaal
directeur arbeidsvoorzieningen.
Lopend onderzoek
76
Het rendement van strafrechtelijk onderzoek
Supervisor: Dr. M.V.C. Aalders.
Instelling: Centrum voor Milieu recht.
Doe!: Inzicht krijgen in de
doelstellingen die voorafgaand aan
het strafrechtelijk onderzoek zijn
gesteld, in preventie-maatregelen
die - eventueel - zijn genomen, in
de mate van samenwerking met
anderen tijdens het strafrechtelijk
onderzoek, in de normschendingen
op milieugebied die wel, en niet ten
laste worden gelegd (selectiecriteria), in de beslismomenten, in het
leereffect vanuit de strafrechtelijke
vervolging versus de veroordeling
alsook tot welke advisering/
verbetering dit heeft geleid ten
aanzien van het verantwoordelijk
bestuur.
Opzet: Procesevaluatie, kwalitatief
onderzoek.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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77
Evaluatie van de wet
houdende mentorschap ten
behoeve van meerderjarigen
Supervisor Mr. K. Blankman.
Instelling: Vrije Universiteit
Amsterdam.
Doe!: Evaluatie van de Wet
Houdende mentorschap t.b.v.
meerderjarigen.
Opzet Literatuuronderzoek,
interviews, enquete.
Einddatum: November 1998.
Publicatievorm: Rapport.

Rijksuniversiteit
Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Samenwerkingsverband: WODC,
Rijksuniversiteit Groningen,
Nederiandse Organisatie voor
Wetenschappelijk onderzoek.
Doe!: Inzicht krijgen in de toename
van geweldsdelicten bij jongeren en
welke mechanismen hierachter
zitten.
•
Ogre: Observaties, interviews.
Einddatum: Mei 1999.
Publicatievorm: Rapport. •

78
Sober regime
Supervisor Drs. J.M. Dingemans.
Instelling: Buro Dingemans.
Doe!: Inzicht in (on-)mogelijkheden
nieuwe regimevormen.
Opzet Interview, enquete.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.

81
Gevolgen van ontneming van
vermogen voor daders
Supervisor: Prof. dr. DJ. Hessing.
Instelling: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Social° en
Economische Wetenschappen.
Doe!: Inzicht krijgen in welke
invloed de ontnemingsmaatregel
heeft op criminelen en op de
inrichting van hun !even.
Opzet Interviews.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport

79
Vorming van Europees asielen migratierecht
Supervisor Prot mr. R. Fernhout.
Installing: Katholieke Universiteit
Nijmegen, Rijksuniversiteit Leiden.
Samenwerkingsverband: katholieke
Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Leiden.
Doer: Beschrijving van de wijze en
mate van harmonisatie van
immigratierecht en asielrecht, de
consequenties van de gekozen
vorm van hartnonisatie voor de
kwaliteit van het gevormde recht en
de effectiviteit van de uitvoering, de
bescherming van de belanden van
de lidstaten en de bescherming van
de rechten van individuen. •
,
Opzet Literetuuronderzoeff,
interviews.
.
Einddatum: December 1998.
Pubficatievorm: Rapport.
80
Jongeren en geweld
Supervisor: Prof. dr. W.J.M. de Haan.

82
Herkenning van sulcide-risico
in detentie
Supervisor Prof. dr. Kerkhot
Installing: Vrije Universiteit
Amsterdam, Vakgroep klinische
psychologie.
Doe!: Ontwikkeling screeningsinstrument voor de vroegtijdige,
herkenning van suIcide-gevaarlijke
•
gedetineerden.
Opzet Dossieronderzoek,
interviews, enquete.
Einddatum: Oktober 1998.
,
Publicatievorm: Rapport.
83
Video-confrontatie; reductie
van loze alarmen .
Supervisor Dr. .1.H. Kerstholt.
Rechereheschool/TNO
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Samenwerkingsverband:
Rechercheschool/TNO.
Doe!: Verkeerde indentificaties
d.m.v. de videoconfrontatie
verminderen.
Opzet: Experimenteel.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
84

Haalbaarheidsstudie
registratie SES, etniciteit en
alcoholgebruik in relatie tot
ongevalsietsel
Supendsor Mw. ir. S. Mulder.
Instelling: Stichting Consument en
Veiligheid.
Doe!: Onderzoek ter bepaling van
de haalbaarheid: enerzijds een
standaard operationalisatie van
SES, etniciteit en alcoholgebruik
voor toepassing in LIS; anderzijds
het berekenen van incidenties van
letsels en ongevallen naar SES en
etniciteit.
Opzet Proefregistraties, testmetingen.
Einddatum: Januari 1999.
Publicatievorm: Rapport.
85
Terugkeerbeleid
Supervisor: Dr. Ph.J. Muus.
Instelling: Universiteit Utrecht,
Faculteit der Sociale Wetenschappen, European Research Centre on
Migration and Ethnic Relations
(Ercomer).
Doe!: Inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van een effectief terugkeerbeleid.
Onder terugkeerbeleid wordt
verstaan, datgene wai de
Nederlandse overheid doet om
buitenlanders zonder geldige
verblijfstitel te bewegen vrijwillig
naar hun land van herkomst terug
te keren.
Opzet: Literatuurstudie, interviews.
Einddatum: Januari 1999.
Publicatievorm: Rapport.

86
Integrale hulpverlening
straatprostituees
Supervisor: Mw. drs. S. Nieborg.
Instelling: Verwey-Jonker Instituut.
Doe!: Nagaan op welke wijze een
landelijke aanpak van de problemen
van straatprostituees het beste.
vorm kan krijgen.
Opzet Interviews, rondetafelgesprekken.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Rapport.
87

Functioneren van het
klachtvereiste in de
zedelijkheidswetgeving (derde
deel)
Supervisor: Mw. drs. S.M.A. Nieborg.
Instelling: Verwey-Jonker Instituut.
Doe!: Tot een oordeel komen of het
klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving moet worden aangepast.
Opzet: Interview, literatuurstudie.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Rapport.
88
Communicatie in de kinderbescherming
Supervisor: dr. C. van Nijnatten.
Instelling: Universiteit Utrecht,
Vakgroep Algemene Sociale
Wetenschappen.
Doe!: Wetenschappelijke onderbouwing van de professionalisering van
de communicatieve praktijk in de
gezinsvoogdij. Het opsporen en in
kaart brengen van effectieve en
minder effectieve communicatiepatronen in de uitvoering van de
ots; ondersteuning van professionele vaardigheden door het in
verband brengen van taken van
gezinsvoogden en feitelijke
interactiepatronen tussen
gezinsvoogden en clienten;
methodiekontwikkeling door een
betere afstemming van opvattingen
en intenties van gezinsvoogden
over gespreksvoering en de
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feitelijke interactie die zij hebben
met (specifieke groepen) clienten.
Opzet: Gespreksanalyses.
Einddatum: Juli 2000.
Publicatievorm: Rapport.
89
Forensische accountancy
Supervisor: Mr. M. Pheiffer.
Instelling: Rijksuniversiteit Leiden.
Doe: Promotie-onderzoek naar de
forensische accountancy in een
aantal landen.
Opzet Internationaal vergelijkend
ondermek.
Einddatum: December 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
90
Werking artikel 11.2 Wpr voor
politie
Supervisor: Mw. prof. mr. J.E.J. Prins.
Instelling: Katholieke Universiteit
Nijmegen, ITS, Katholieke
Universiteit Brabant, CRBI.
Samenwerkingsverband: Katholieke
Universiteit Nijmegen, Katholieke
Universiteit Brabant.
Doe/: Belemmering artikel 11.2 Wpr
voor politie bij opsporing.
Opzet Feitenonderzoek, interviews.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Rapport.
91
Vertaling Corpus lorus Civilis
Supervisor: Prof. mr. J. de Ruiter.
Instelling: Universiteit Utrecht,
Instituut voor Rechtsgeschiedenis.
Doe/: Het vervaardigen van een
vertaling uit het Latijn van de
Romeins juridische wetenschapstraditie, voorzover deze nog kenbaar
is uit bewaard gebleven tragmenten
van werken van klassieke Romeinse
juristen alsmede uit het Corpus lulls
Civilis.
Opzet Simultaanvertaling.
Einddatum: November 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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92
Verschuivingen in perspectieb
de positie van de jeugdbescherming en haar clienten
binnen de jeugdzorg
Supetvisor: Prof. dr. J. de Savornin
Lohman
Installing: Universiteit van
Amsterdam, SCO-Kohnstamm
Instituut.
Doe!: Duidelijkheid krijgen over de
wijze waarop de jeugdbescherming
participeert in de bureau's
jeugdzorg-in-oprichting.
Opzet Literatuurstudie, enguete,
interviews, case-studie, paneldiscussie.
Einddatum: November 1998.
Publicatievorm: Rapport.
93
Voorprocedures in het civiel
recht
Supervisor: Prof. mr. Ni. Scheltema.
Installing: Rijksuniversiteit
Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Doe!: Ontwikkel'ing van een theorie
over rechtsbescherming in
asymetrische verhoudingen onder
voorwaarde van beperking van de
belasting van de rechterlijke macht
en meerwaarde van de nieuwe
procedure.
Opzet Literatuuronderzoek,
dossieronderzoek.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
94
Strafvordelijke regeling van
het vooronderzoek
Supervisor: Mr. E.F. Stamhuis
Instelling: Rijksuniversiteit
Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Doe/: Normering van opsporingsmethoden, waaronder het
(strafrechtelijk) vooronderzoek.
Opzet Literatuuronderzoek.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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95
Psychisch gestoorde
gedetineerden
Supervisor: Drs. E.T. Visser..
Instelling: Regioplan.
Doe!: Zicht krijgen op mogelijke
aanknopingspunten voor een
voorzieningsaanbod dat crimineelpreventief werkt.
Opzet: Dossieronderzoek,
interviews.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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Universiteit van Amsterdam
Criminologisch Instituut Bonger

Amsterdam, Thesis Publishers, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 106

Afgesloten onderzoek

Lopend onderzoek

96
Criminele investeringen in
onroerend goed in de regio
Amsterdam-Amstelland
M. Hog I! Loot, M Plantinga, M.
Scholtes en DJ. Korf
Amsterdam, Politie AmsterdamAmstelland/Universiteit van
Amsterdam, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Een beeld wordt geschetst van de
aard en omvang van criminele
investeringen in onroerend goed in
de regio Amsterdam-Amstelland, de
daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten en de actoren die
hierbij direct en indirect betrokken
zijn.

99
De totstandkoming van het
publieke domein op de
elektronische snelweg en de
rol van de digitale steden
hierbij
mr DD. van Diemen
Promotoc Prof. dr. E. Lissenberg.
Samenwerkingsverband: Paul
Scholten Instituut van de
Universiteit van Amsterdam.
Doe!: Het onderzoek wil verkennen
hoe het recht op communicatie- en
informaUevrijheid 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 grate 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: Find 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.

97
Dilemmas in the courtroom; a
study of violent crime in the
Netherlands
dr M.L. Komter
Hillsdale (New Jersey), Lawrence
Erlbaum Associates, te verschijnen
in 1998 , •
Zie 1V7, 1997, nr. 105
98
•
Urban drug problems and the
general public; exposure,
opinions and policy preferences in 11 European cities
DJ Korf, R. Bless en N.
Nottelman
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100
Overheid en slachtoffers;
verschuiving in de machtsverhouding tussen het openbaar
ministerie als houder van het
venrolgingsmonopolie en
slachtoffers van delicten in
veranderende (multi-)culturele
contexten
D.P. van Dijk
Promotor: Prof. dr. E. Lissenberg.
Doe!: Het doel 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 achtergronden?
Opzet Literatuuronderzoek,
dossieronderzoek, interviews.
Einddatum: Eind 2001.
Publicatievorm: Artikelen en
dissertatie.
101
Mannen, vrouwen, misdaad en
moraal
prof dr. E. Lissenberg
Doe!: 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
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, bronnenstudie.
Einddatum: Eind 2001.
Publicatievorm: Boek.
Universiteit van Amsterdam
Seminarium voor strafrecht en
strafrechtspleging Van Hamel
Lopend onderzoek
102
Overmacht in het stelsel van
strafuitsluitingsgronden
mr. drs. MM Dolman
Promotor: Prof. mr. S.A.M. Stolwijk.
Doe!: Doel van het onderzoek is
een dogmatische plaatsbepaling
van de strafuitsluitingsgrond
overmacht. Daartoe zal in de eerste
plaats de rechtspraak terzake
worden onderzocht en een
typologie van de casus worden
opgesteld. Vervolgens zal worden
onderzocht in hoeverre de
zogenaamde subjectieve overmacht
zich verhoudt tot de overige
strafuitsluitingsgronden en
anderzijds de objectieve overmacht
tot de andere rechtvaardigingsgronden. Centrale vraag•is: is
overmacht een eigen-aardige
strafuitsluitingsgrond?
Publicatievorm: Dissertatie.
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103
Noords intemationaal
strafrecht
ml. drs. CF. Mulder
Promo for: Prof. mr. C.F. Rae,- en
prof. mr.H.J. Swart.
Doe!: Het promotie-onderzoek
betreft een beschrijving en een
analyse van het Noordse
internationale strafrecht. De nadruk
ligt daarbij op het internationale
strafrecht van Denemarken,
Noorwegen en .Iisland. In het
onderzoek komen zowel
rechtsmachtproblemen als
internationale rechtshulprelaties
aan hod. Wat de internationale
rechtshulp betreft komen zowel de
relaties tussen de Noordse landen
ondeding als de relaties met derde
staten aan de orde. Het onderzoek
moet een antwoord trachten te
vinden op de vragen hoe de
regelingen van de betrokken landen
er uit zien en of dergelijke
regelingen ook voor niet Noordse
staten een aantrekkelijk altematief
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 tilt 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 functionadssen die
in de regelingen aangewezen zijn
om daze uit te voeren. zoals de
politie, het O.M. en het Ministede
van Justitie.
Einddatum: 1999.

Publicatievorm: Dissertatie.
104
Justiz und NS-Verbrechen,
Sammlung deutscher
Strafurteile wegen nationalsozialistischer Totungsserbrechten 1945-...
mr. CF. Rater 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 (misdruven tegen de
menselijkheid).
Opzet Bronnenpublicatie; databank;
artikelen.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Volledige,
geannoteerde en van registers
voorziene uitgave in boekvorm van
de terzake van nafionaalsocialistische levensdelicten door
West- en Oostduitse rechters sinds
1945 gewezen vonnissen. Publicatie
van deze vonnissen middels
CD-ROM tezamen met een full-text
retrieval software programme 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 ontsluiting van deze
eerste serie vonnissen geschiedt
middels een CD-ROM, die in 1998
verschenen is. Ook alle Westduitse
vonnissen na•1966 zijn inmiddels in
de computer ingebracht. Deze
vonnissen warden, na redactie, in
de periode 1998-2005 gepubliceerd,
eerst in boekvorm (ca. 25 delen) en
uiteindelijk ook op CD-ROM. Op
soortehjke wijze zullen ook de
Oostduitse vonnissen vanaf 1999
worden gepubliceerd. Omvang
ongeveer tien delen.
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105
De verantwoordelijkheid van
de strafrechter voor de
tenuitvoerlegging
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 opgedragen aan het O.M. overeenkomstig
door de minister van Justitie te
stellen richtlijnen. In de praktijk
draagt het O.M. de verantwoordelijkheid voor het oproepen en doen
opnemen van tot vrijheidsstraf
veroordeelden, terwijI de verdeling
van de gedetineerden over de
penitentiaire inrichtingen en de
verdere executie onder verantwoordelijkheid van het ministerie
geschiedt. Een rechterlijk advies
omtrent de tenuitvoerlegging bindt
het O.M. en het Ministerie van
Justitie niet (HR 9 april 1974, NJ
1974, 244). Binnen de door de wet
gegeven voorschriften heeft de
rechter een grote vrijheid in de
straftoemeting. Tengevolge van
ingrijpende wijzigingen in het
penitentiair beleid en de penitentiaire omstandigheden heeft de
rechter evenwel steeds minder zicht
op de 'inhoud' van de door hem
opgelegde sanctie. De veronderstelling van de wetgever dat de
zwaarte van de straf steeds gelijk
zou zijn, ongeacht de plaats waar
deze zou worden ten uitvoer
gelegd, gaat daardoor thans niet
meer op. Onderzocht zal worden
welke factoren, die niet voor
.
iedereen gelijk zijn, de tenuitvoerlegging beInvloeden en of ons
wettelijk systeem de ruimte biedt
aan de rechter die de straf heeft
opgelegd, onder omstandigheden
een heroverweging vragen.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
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106
Medeplichtigheid; een
onderzoek naar de achtergrond en toepassing van art.
48 van het Wetboek van
Strafrecht
mr. W.J. Spek
Promotor: Prof. mr. S.A.M. Stolwijk.
Doe!: In de strafrechtelijke literatuur
wordt er van uitgegaan dat de
grens tussen medeplichtigheid als
zelfstandige deelnemingsvorm en
andere vormen van deelneming niet
scherp is. Voor zover te traceren is
zijn die grenzen ook in de loop van
de tijd gaan verschuiven. Daarmee
zou de reikwijdte van de medeplichtigheid inmiddels een geheel
andere zijn dan de wetgever in
oorsprong voor ogen had. Deze en
andere veronderstellingen rond
medeplichtigheid op hun
werkelijkheidsgehalte toetsen is
doel van het onderzoek..
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
107
Toelaatbaarheid van uit het
buitenland afkomstig
bewijsmateriaal in Nederlandse strafzaken
mr. .1.1! Taekema
Promotoren: Prof. mr.H.J. Swart en
prof. mr. C.F. Rater.
Doe!: Staten .werken steeds nauwer
samen bij de opsporing, vervolging
en berechting van strafbare feiten.
Hierdoor wordt de Nederlandse
rechter in toenemende mate
geconfronteerd met uit het
buitenland afkomstig bewijsmateriaal. Alvorens de Techter
dergelijk materiaal voor het bewijs
kan gebruiken, zal hij het op,een
aantal punten .moeten beoordelen.
Daarbij komen vragen, over de
betrouwbaarheid van het materiaal
aan de orde, alsmede vragen
omtrent de rechtmatigheid van de
bewijsgaring en die van de
rechtshulpverlening als zodanig. Tot
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op heden bestaat er nauwelijks
inzicht in de criteria die de rechter
bij 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 slant 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.
Publicatievorm: Dissertatie.
109
Rechtsbescherming tegen
bestraffing
um P.C. Wiewel
Promotoren: Prof. mr. SAM. Stolwijk
en prof. mr. G.J.M. Corstens.
DoeMprobleemsteNng: In het
anderzoek zal een vergelijking
warden 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 eon
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 to vervolgen burger
in een wezenlijk andere positie
wordt gebracht. Het onderzoek
spitst zich toe op beleidstoetsing,
bewijslast en straftoemeting. De
vergelijking strekt iich uit over
beboeting en veivolging op de

terreinen van de belastingen, de
saciale zekerheid en het verkeer.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep criminologie
Afgesloten onderzoek
109
Zicht op organisatiecriminaliteit; eon literatuuronderzoek
mr. W Huisman en dr. E
Niemeijer
Den Haag, SDU, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 117
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
110
Criminaliteit in Nijmegen; eon
beschrijving van aard, omvang
en spreiding van criminatiteit,
met speciale aandacht voor
berovingen
drs. .1 van Wijngaarden en di E
Boerman
Amsterdam, VU. Vakgroep
criminologie, Publikatiereeks nr. 5,
1997
Zie JV7. 1997, nr. 120
Lopend onderzoek
111
Contrasten in regelnaleving
door ondememingen
mt. W Huisman
Promotor: Prof. dr. H.G. van de Bunt.
Doe!: 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
regelnaleving. In de talrijke
theoretische publicaties over het
optreden van organisatiecriminaliteit
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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, regelovertredingen en conformisme, in
samenhang te bestuderen. Om deze
reden zal de aandacht in dit
onderzoek warden gevestigd op de
beide uitersten van het continuum.
Aan de ene kant de ondernemingen
die de wettelijke regels notoir
overtreden, aan de andere kant
degenen die de wettelijke regels en
vergunningsvoorwaarden naar letter
en strekking volgen. De hoofdvraag
van het onderzoek luidt: Hoe kan
de variatie in de naleving van
wettelijke regels door ondernemingen warden verklaard? Deze
hoofdvraag wordt geconcretiseerd
in de volgende onderzoeksvragen:
Wat is de spreiding naar de aard en
de frequentie van de (geconstateerde) regelovertredingen op het
terrein van de milieuwetgeving
binnen de twee in dit onderzoek
betrokken bedrijfstakken? In
hoeverre is de geconstateerde
spreiding in milieu-overtredingen
ook op andere terreinen van
regelgeving van toepassing? Zijn de
verschillen in regelconformisme aan
verschillen in bedrijfskenmerken toe
te schrijven?
Opzet: In de eerste plaats zal
gekeken worden wat de aard en de
spreiding is van de regelovertredingen op het terrein van de
milieuwetgeving door bedrijven
binnen twee bedrijfstakken. Daartoe
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
worden van bedrijven die op grote
schaal regels overtraden en
bedrijven die zich geheel conform
de regels gedroegen. Ten tweede
zal worden gekeken in hoeverre de
geConstateerde spreiding in
milieu-overtredingen 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 te schrijven. In ieder geval zal
hierbij de wijze van besluitvorming
(open-gesloten), de organisatiestructuur (interne controle), de
organisatiecultuur (normen en
waarden en moreel bewustzijn), de
bedrijfsinterne milieuzorg en de
financieel-economische situatie van
de ondernemingen warden
betrokken.
Einddatum: September 1999.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen._

112
Informatiestromen van de
RCID - recherche(proces)
drs. P.M.A. Meesters
Promotoren: Prof. dr. H.G. van de
Bunt en prof. mr. H.W.K. Kaspersen.
Doel: Doel van het onderzoek is am
een inzicht te geven in het
informatieproces en het product
van de Regionale Criminele
Inlichtingen Diensten (RCID) in
Nederland. Hoe verloopt het
RCID-proces van inwinnen,
opslaan, analyseren en verstrekken?
Waaruit bestaat het product van de
RCID en wat is de opbrengst
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(meerwaarde)? Hoe wordt dit
proces gecontroleerd en gestuurd?
Ten aanzien van eerste twee yragen
wordt met name de relatie tussen
de ROD en de overige politiemensen bestudeerd. Deze overige
politiemensen zijn dan de agenten
van de basispolitiezorg alsook de:
rechercheurs-binnen RBTs en afdelingen zware georganiseerde
criminaliteit. Er zal worden•gekeken
near wat de zij vragen en krijgen
van de RCID.•Hoe het product van
het RCID-werk door hen wordt
beoordeeld en omgekeerd hoe de
RCID-ers vinden dal zij met hun
product omgaan. Ten aanzien yan
de laatste vraag zal er naast
aandacht voor de directe
ffinverantwoordeffike.00k aandacht
zijn voor de ROD-Officier van•
Justitie. Bij de bestudering van het
informatieproces zal tevens
aandacht worden geschonken aan
de rol die de informatietechnologie
speelt hinnen dit proces. Dit
vanwege de verwachtittgen
•
(communicatie, analyse. doeimatigheld en doeltreffendheid) die er zijn
ten aanzien van de informatietechnologie. Overigens geeft het
automatiseren van politieregisters
ongekende mogelijkheden voor het
opslaan en het koppelen van
.
bestanden. Vandaar dater binnen
het onderzoek een accent,zal liggen
op de attitude van RCID-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.,
•
• •,
.
Probleernstelang:, Hoe verloopt het
gegevensverwerkend,p.roces yan de
RCID, welke bijdrage ilevert de ;
RCID aan het rechercheproces en••
hoe is ffit,proces to verklaren? ,
Opzet: Bij een•tweetal RCID-en in
Nederland zal doorj middel van ,een
case-study een.beschffiving 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 criminaliteff Verder
zal de inhouci van de binnen de .
CID aanwezige registraties.
betreffende subjecten in ka.art
worden gebracht. Tevens zal een
aantal recherche-onderzoeken .
nader worden, bekeken en worden
beschreven on zo de inzet van
criminele inlichtingen.in2ichtelijk te
maken. Daarnaast zullen er •
interviews worden gehouden. met
CID-officieren van .justitie. ;
Einddatum: Oktober 1938..
Publicatievorm: Dissertatie,
.
artikelen.
113
•
Criminaliteitsbeeld en
criminatheitsbeeldanalyse
drs. P.M.A. Meesters en Jr. E.

Niemeijer • Doe: Het ontwikkelen van een ,
methode.voor het maken en
uitvoeren van een criminaliteitsbeeld en criminaEteitsbeeldenalyse
voor politieregio's. • , .•
Opzet: In.samenwerking met een
politieregio wordt de methode .
ditgeveerd., •
Einddatum:Eerste rapportage
,
oktober 1990,
;.,
Publicatievorm: Interne rapportage,
artikele.n.,
114
De toepassing en functie van
grebe,
•, . 1
.• „
.
mr
Vos.. ;
Promotor: ProLdr., I-1.G. van dc Bunt
in samenwerking met dr..S.,van;
; ,
, , Th r .
Ruller.
Doer: Jaarlijks worden gemiddeld ,
5500 gratierequesterj . ffigediend.,,- ,
Gewoonlijk ; wordtdeffivan 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 gratieverzoeker. Doordat de gratieverzoeker geen recht op gratie kan
laten gelden, gaat er in gratieverlening onvermijdelijk een element van
gunstbetoon schuil. Hoewel de
gratiepraktijk daardoor enigszins op
gespannen voet verkeert met
moderne rechtsopvattingen, wordt
er nauwelijks getwijfeld aan de
wenselijkheid van het gratieinstituut. Het onderzoek is er in de
eerste pleats op gericht de tot nu
toe voor buitenstaanders
onbekende gratiepraktijk in kaart te
brengen. Er wordt geprobeerd
antwoord te krijgen op de volgende
vragen: wat houden de gratieverzoeken in, welke redenen worden
daarin aangevoerd, hoe verloopt de
adviesprocedure en op welke
gronden worden verzoeken at dan
niet ingewilligd? Aan de hand van
de verzamelde gegevens wordt
nagegaan welke functies gratie
vervult voor de strafrechtspleging.
Ook wordt de werking van de
hedendaagse Nederlandse
gratiepraktijk vergeleken met •
andere middelen waarmee
strafvonnissen worden gematigd of
tenietgedaan (VI, revisie) en met de
gratiepraktijk in enige aridere
WeSteuropese landen. •
Opzet: Bestudering van gratiedossiers van de afgelopen jaren.
Daarin bevinden zich de gratieverzoeken, de adviezen van politie,
officier van justitie en rechter ; de
commentaren daarop van de
minister' en de gemotiveerde
beslissingen.
Aanvullend archiefonderzoek;
interviews; liteeatuurstudie.
Einddatum: 1998.
•
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.

Vrije Universiteit Amsterdam
Vakgroep strafrechtswetenschappen
Afgesloten onderzoek

115
Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht; de
strafrechtelijke aanpak van
minderjarige plegers van
seksuele delicten
mr drs. M.N.A. Boelrijk
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 121

116
Strafvorderlijke rechtsvinding
mr drs. N. Rozemond
Arnhem;.Gouda Quint, 1998 (diss.)
Zie JV7, 1997, nr. 124
Lopend onderzoek'

117
Beginselen van strafvorderlijke
wetgeving
mr. R:J. Bokhorst
•
Promotor: Prof. mr. T.M. Schalken.
Doe!: Doel van het onderzoek is om
op basis van recente ontwikkelingen . in strafvorderlijke wetgeving tot
een inventarisatie van uitgangspunten en beginselen te komen die kan
worden vergeleken met de
formulering van uitgangspunten
zoals die aah 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
a6tuele debat wat onder doel en
strekking van het wetboek dient te
worden verstaan.
Probleemstelling: De laatste jaren is
met grote voortvarendheid
wetgevirig op het terrein van
strafvordering tot stand gebracht.
Daarbijvindt vooral een orientatie
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op de noden van de praktijk plaats,
vertaald in de belangen van
opsporing en vervolging. Vanzelfsprekend warden 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 goon stabiele basis
voor de rechtsontwikkeling, noch
voor de wetgever die te vaak met
vage noties genoegen neemt, noch
voor de rechter die vanwege die
vage noties de ratio van het
wetboek wisselend interpreteert.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Dissertatie en
tijdschriftpublicaties.
118
De rechterlijke straftoemetingsbeslissing en
computerondersteuning
um MIA. Duker
Begeleiders/promotores: Prof. mr.
T.M. Schalken, prof. mr. H.W.K.
Kaspersen en prof. mr . Oskamp.
Doel: Het inzichtelijk maken van de
wijze waarop een rechter tot zijn of
haar strafmaatbeslissing komt. Dit
met als doel na te gaan of voor dit
besluitvormingsproces een
kennissysteem gemaakt kan
worden en aan welke eisen eon
dergelijk systeem moot voldoen.
Opzet: Aan de hand van de
literatuur en een analyse van de
praktijk zal een zo compleet
mogelijk beeld geschapen moeten
worden van de rechterlijke
straftoemetingsbeslissing. Ten
eerste is daarbij van belang de
wettelijke voorschriften te
bestuderen. De straftoemetingsbeslissing is echter een stork
discretionaire bevoegdheid, die dos

door moor factoren dan wettelijke
regelgeving vorm krijgt. Onderzocht
zal worden welke die factoren zijn
en wat hun invloed is. Zij kunnen
zijn gericht op het gehele
delictenarsenaal danwel uitsluitend
van toepassing zijn op specifieke
delicten. Vervolgens zal nagegaan
warden in hoeverre bestaande of
gaande het onderzoek ontworpen
ondersteunende methoden voor
straftoemeting (databanken,
afspraken, richtlijnen, wetten,
sociologisch onderzoek enzovoort)
onderdeel kunnen vormen van een
kennissysteem ter ondersteuning
van de rechter bij straftoemeting.
Het onderzoek zal ook criteria en
eisen voor zo'n systeem formuleren.
Einddaturn: Maart 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Vrije Universiteit Amsterdam
Centrum voor
Politiewetenschappen
Lopend onderzoek
119
Sturing van de politie door het
O.M.
mr. S.W. Mut
Duel: Naast de klassieke gezags- '
bevoegdheid die het O.M. als hoofd
van de opsporing bezit, krijgt het
O.M. met ingang van de nieuwe
politiewet ook de bevoegdheid .
mede.te beslissen over het beheer.
Doel van het onderzoek is het
beantwoorden van de vraag hoe
gezag en beheer zich binnen de .
leidinggevende activiteiten van het
O.M. tot elkaar verhouden en op
welke wijze het meest effectief aan
de politie leiding kan warden
gegeven.
Probleemstelling: Met behulp van
welke bestuurskundige en
juridische instrumenten kan het
O.M. sawing geven aan de
strafrechtelijke rechtshandhaving
door de politie?
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Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
120
De positie en het functioneren
van de rijksrecherche in het
Nederlandse politiebestel
mr Nieuwendijk
Promotoren: Prof. dr. H.G. van de
Bunt en prof. mr. T.M. Schalken.
Doe!: Doelstelling van het
onderzoek is meer inzicht te
verschaffen in een instituut dat een
belangrijke rol speelt in het
waarborgen van de integriteit van
de overheid.
Probleem- en vraagstelling: Hoe
vervult de rijksrecherche zijn
specifieke functie en taak? Met
welk soon zaken is de rijksrecherche belast en wie beslist
feitelijk en op basis van welke
overwegingen over de inschakeling
van de rijksrecherche? Welke
opsporingsmethoden.worden door
de rijksrecherche gebruikt en hoe
gaat zij te werk bij haar onderzoeken? Wat gebeurt er met de
resultaten van rijksrechercheonderzoek; wie beslist in de praktijk
over de afdoening en wie trekt de
consequenties uit het onderzoek?
Hoe is de relatie tussen de
rijksrecherche en andere instanties
die onderzoek doen op het terrein
van integriteit van politie en
bestuur? Hoe wordt aan de
essentiele waarden onpartijdigheid
en onafhankelijkheid in de praktijk
vorm gegeven; welke knelpunten
doen zich in de praktijk voor ter
realisering hiervan? Wat is, gezien
de huidige situatie, de beste
positionering van de rijksrecherche?
Opzet: Het onderzoek behelst
theoretisch auridisch-normatief) en
grotendeels empirisch onderzoek.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
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121
Politieel tuchtrecht in theorie
en praktijk
mr M. van der Steeg
Promotoren: Prof. dr. J. Naeye, prof.
mr. 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 politieorganisatie een doelmatig
instrument om normafwijkend
gedrag van de politie te beinvloeden?
Opzet: Het onderzoek behelst
theoretisch en empirisch onderzoek.
Ter beantwoording van elke vraag
zal zowel informatie worden
betrokken uit recht, rechtspraak en
literatuur als uit de empirie, de
werkelijkheid.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
122
•
Politiewerk in gevaarsituaties
drs. J.S. Timmer
Begeleider: Prof. dr. J: Naeye.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Politiewetenschappen. Het
onderzoek wordt gedaan in
opdracht van de ministeries van
Binnenlandse zaken en Justitie,
alsmede de.Koninklijke Marechaussee en de Spoorwegpolitie.
Doel: Het doel van onderzoek is
kennis te vervverven over situaties
van geweldsgebruik (of dreiging
daarmee) van burgers tegen de
politie; sociale en organisatorische
mechanismen die. deze gevaarsituaties genereren en beInvloeden;
behandelingsstrategieen en
-perspectieven voor politie-optreden
in gevaarsituaties. Het onderzoek
beoogt deze kennis in te bedden in
de theorievorming over riskant
politiewerk en wordt afgesloten met
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aanbevelingen met betrekking tot
opleiding en beleid ter voorkoming
van gevaarsituaties. Het optreden
van de politie in gevaarsituaties
verloopt sonns onbevredigend. Voor
de betrokken politieambtenaren,
voor de betrokken burgers of voor
het bevoegd gezag - verantwoordelijk voor de uitoefening van
geweldsbevoegdheden - kunnen
daardoor problemen ontstaan. •
Eerder onderzoek heeft laten zien
dat er meer inzicht nodig is in de
processen die geweldsincidenten
doen ontstaan. De politieambtenaar blijkt behoefte te
hebben aan meer en andere
handelingsmodellen voor het veilig
optreden op straat. Dit blijkt onder
meer uit de aanhoudende roep om
meer en andere geweldsmiddelen.
Opzet Het onderzoek bestaat uit de
volgende onderdelen: inventarisatie
van gevaarsituaties in 1996 en
1997; studie van een beperkt aantal
gedocumenteerde kenmerkende
gevallen uit 1997 en actuele
gevallen uit 1998: interviews met
burgers en politie-ambtenaren over
gedocumenteerde en recente •
gevaarsituaties; groepsinterviews
met unvaerenden, leiding- - en .
onderwijsgevenden ertwetenschappers ter verdieping van de nr. • ,
onderzoeksbevindingen en
-aanbevelingen. Niet alleen
gevaarsituaties waarin de politie
geweld heeft gebruik zijn voor dit
onderzoek interessant Ook van
conflicten die zonder of met een •
minimum aan.politieel geweldsgebruik tot een goad einde zijni .
.
gebracht is veel te leren. •
Einddatum: December 1998. ..1
Publicatievorm: Interne rapportage.

• Politieel geweldsgebruik 1996
en 1997
• )
drs.1 Timmer
Sege/eider Prof.

'
Naeye.

Samenwerkingsverband: Centrum
voor Politiewetenschappen in
opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Justitie.
Deal: Ingevolge artikel 17
Ambtsinstructie 1994 behoort het
ministerie van .Binnenlandse Zaken
te worden geInfornieerd.over de
aanwending.van politieel geweld
wanneer door het politieel
geweldsgebruik letsel is ontstaan
van meerdan geringe betekenis
(medische zorg noodzakelijk) en
wanneer er sprake is geweest van
politieel vuurwapengebruik (dreigen
en schieten). Made naar aanleiding
van de conclusies en aanbevelingen
in studie Onder schot heeft-de
Tweede Kamer (20 november 1997)
verzocht periodiek te warden
geinformeerd over het politieel
geweldsgebruik. De ministeries van
Binnenlandse Zaken en Justitie
hebben het Centrum voor
Politiewetenschappen VU verzocht
ten behoeve van deze rapportage
een analyse te verrichten van de
.
meldingen van politieel geweldsgebruikvan de jaren 1996 en 1997.
Opzet De basis voor dit onder7oek
wordt gevormd door de meldingen
van politieel geweldsgebruik die zijn
ingestuurd near de Directie Politie
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Daarnaast worden ook de
schietgevallen die hebben geleid tot
een rijksrecherche-onderzoek in de
analyse betrokken (de zo genoemde
rake zaken)..Deie analyse is ...1 eveneens bedoeld bruikbaar te zijn
voor de beleidsontwikkeling op het
gebied van de:geweldsinstructie, opleiding en bewapening en
uitrusting. De studie Onder schot
dienthierbiFals.referentie.
Einddatum:1998... .
I
Publicatievorm:Rappori't
%I 1 1 •
•
124
Poktiele integrkeiti

Vacature 010 i
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Promotoren: Prof. dr. L.W.J.C.
Huberts en prof. dr. J. Naeye.
Doel: Kennisverwerving over
politiele integriteit en de daarvoor
relevante instituties en de
inbedding van die kennis in
theorievorming over (de integriteit
van) het openbaar bestuur.
Probleemstelling: Wat houdt in de
hedendaagse samenleving politiele
integriteit in en welke institutionele
arrangementen kunnen die
integriteit schragen en waarborgen?
Opzet: De inhoud van de integriteit
van het politiehandelen en de
integriteitsinstituties in Nederland
wordt gereconstrueerd door: een
analyse van de dominante waarden
en normen binnen de Nederlandse
politie door bestudering van
literatuur en documenten; een
enquete onder leidinggegvenden en
uitvoerenden binnen de politie,
waarin integriteitsdilemma's worden
voorgelegd; documentstudies en
interviews met betrekking tot de
instituties in Nederland ter
bescherming van politiele integriteit
(met aandacht voor alle korpsen).
Daarnaast zal case studie
onderzoek plaatsvinden naar de
instituties ter bescherming van
politiele integriteit in Duitsland en
Engeland.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep strafrecht en
criminologie
Afgesloten onderzoek
125
Snelrecht; de generaal en
speciaal preventieve effecten
van sneller straffen

0.J. Bosker
Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, 1997 (diss.)
Zie JV7, 1997, nr. 129 '

126
Strafbare belediging

A.L.1 Jansen
Amsterdam, Theta thesis, 1998
(diss.)
Zie JV7, 1997, nr. 137
127
Dagvaarding en berechting in
aanwezigheid; de Nederlandse
betekeningsregeling in
rechtshistorisch en Europees
perspectief

H.M.E. Lameris-Tebbenhoff
Riinenberg
Amsterdam, Thesis publishers, 1998
(diss.)
Zie JV7, 1997, nr. 142
Lopend onderzoek
128
Jeugd en geweld

drs. E. de Bie
Promotor: Prof. dr. W.J.M. de Haan.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
afdeling EWB. .
Doe!: Doel van het onderzoek is
een beschrijving van aard, omvang
en ontwikkeling van geweld .onder
jongeren en het vinden van
verklaringen hiervoor. Belangrijke
onderzoeksvragen zijn: welke
vormen van (individueel en
groeps-)geweld zijn het meest.
voorkomend? Welke categorieen
jongeren , lopen de grootste risico's
om dader en/of slachtoffer te
worden van individueel. en/of
groepsgeweld? Onder welke
omstandigheden en in welke
situaties ontstaat geweld onder
jongeren? Welke strategieen spelen
een rot bij het vermijden of
hanteren van geweld? Wat is de.rol
van de omgeving?
Opzet: Het eerste deel %tali het
onderzoek, de omvang van
geweldscriminaliteit van jongeren
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en de al dan niet specifieke situatie
in Groningen, zal overwegend
warden gebaseerd op de
bestudering van recent onderzoek
naar de omvang van jeugdcriminaliteit. Voor de stad
Groningen warden recente
(politie)cijfers verzameld met
betrekking tot geweldsdelicten
gepleegd door jongeren. Het
tweede deel baseert zich in eerste
instantie op het reeds eerder
verzamelde materiaal. Dit betreft
een inhoudsanalyse van processenverbaal van geweldsdelicten
gepleegd door jongeren in
Groningen over de jaren 1993 en
1994. Op vergelijkbare wijzo warden
recentere data verzameld over het
jaar 1997 am mogelijke veranderingen te kunnen vaststellen.
Daarnaast dient deze eerste analyse
als een leidraad voor de vragen die
in het derde meer kwalitatieve deel
van het onderzoek aan de orde
komen. In dit deel staat de aard van
geweldsdelicten centraal. Middels
observaties op zogenoemde hot
spots en interviews met jongeren
wordt verdergaand inzicht geboden
in de aard van geweldsdelicten, bij
voorbeeld de aanleidingen, de
motieven en de voorOschiedenis
van geweldsdelicten gepleegd door
jongeren.
Einddatum: April 2000.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.
129
Strafvorderlijke dwangmiddelen in bijzondere wetten
mr. D. VA. Brouwer
Promotor: Prof. mr. G. Knigge.
Doe: Welke bijzondere wetten
kennen dwarignfiddelen? Wat is de
ratio geweest van het opnemeri 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
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de burger? Zijn er mogelijkheden
voor harmonisatie/unificatie?
Einddatum: 1999.
Pubficatievorm: Dissertatie.
130
Procesevaluatie Taakstraf
Alcoholdelinquentie
C. Brouwer en PL. Siebenga
Begeleiders: Dr. H. Timmerman
(RuG) en dr. G. Schippers (KUN).
Probleemstelling: Welke knelpunten
doen zich voor bij de invoering en
de toepassing van de taakstraf
alcoholdelinquentie?
Opzet: Interviews met de eden van
de rechterlijke macht, het O.M.
cursusleiders en andere functionarissen van de reclassering.
Obsetvaties en analyse van
intakeformulieren en evaluatieformulieren.
Einddatum: September 1998.
Publicatievorm: Rapport ten
behoeve van de subsidiegever.
131
Tbs en beleid
dr. TR. Drost
Doer: Binnen dit thema wordt op
basis van empirisch onderzoek het
centraal dan wel lokaal gevoerde
beleid inzake actuele tbsproblematiek geanalyseerd.
Opzet: Literatuur- en dossieronderzoek.
Einddatum: Doorlopend onderzoeksproject.
Publicatievorm: Artikelen.
132
Strafrechtelijke en criminologische benadering van
geweldsmisdrijven in
Nederland en Duitsland
mw. Dipl - Krim. MM. Egelkamp
Promotor: Prof. dr. W.J.M. de Haan.
Probleemstelling: Onderzoek naar
de verschillen van dogmatische
aard in de wetgeving en jurisdictie
ten aanzien van geweldsmisdrijven
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en in het bijzonder het specifieke
geweldsaspect daarbij.
Opzet: Een comparatief onderzoek
naar verschillen in kwalificatie,
subjectieve aansprakelijkheid en
sanctionering inzake geweldsmisdrijven in het Nederlandse en
Duitse strafrecht.
Einddatum: Februari 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
133
Strafrechtelijk ondernemingsrecht
mr. E. Gritter
Promotor: Prof. mr. G. Knigge en
prof. mr. L. Timmerman.
Doe!: 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.
134
Van kwaad tot erger! Geweld
en criminaliteit verminderd?
Prof dr W.J.M. de Haan (voorz),
drs. E. de Bie (onderzoeker/secr),
dr. C. Baerveldt drs. C. Bouw,
prof dr Th. Doreleijers, dr. H.
Ferwerda, prof dr. J. Hermanns,
dr P van der Laan
Probleemstelling: Doel van het
project is het opstellen van een
startnotitie over geweldscriminaliteit
van jongeren waarin actuele feiten,
cijfers en trends, toekomstvisies,
probleemanalyses, prioritering van
onderzoek vanuit intersectorale
optiek en aandachtsvelden voor
interdepartementaal beleid zijn
opgenomen.
•
Opzet: Interdisciplinaire studie die
op basis van relevante onderzoeken
binnen verschillende disciplines een
state of the art overzicht biedt van
de beschikbare informatie op het
terrein van geweldscriminaliteit van
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jongeren. Op basis van de
bevindingen worden beredeneerde
voorstellen voor onderzoeksthema's
gedaan die in de nabije toekomst
aandacht behoeven. Daarnaast
worden op basis van algemene
inzichten en gedachten gepresenteerd over een wenselijk beleid met
betrekking tot jongeren en
geweldscriminaliteit.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Startnotitie voor het
Ministerie van VWS.
135
Onderzoek naar incidenten in
de Oosterperkwijk tijdens de
jaarwisseling 1997 - 1998
prof dr W.J.M. de Haan, dr. S.
Miedema, dr J.A. Nijboer en drs.
B. Bieleman
Samenwerkingsverband: Sectie
criminologie Rijksuniversiteit
Groningen en Onderzoeksbureau
Intraval.
Probleemstelling: Wat zijn de
achtergronden van de gebeurtenissen die in de nacht van 30 op 31
december 1997 in de Oosterparkbuurt hebben plaatsgevonden?
Ging het om incidenten die verband
hielden met de viering van de
jaamisseling of moeten de
gebeurtenissen worden gezien als
een gevolg van onderliggende
problemen in de buurt? In het
laatste geval is vervolgens de vraag
aan de orde wat dan de aard van
die problemen is. Betreft het
problemen die specifiek zijn voor de
Oosterparkbuurt of komen deze
problemen ook voor in andere
buurten in de stad?
Opzet: Interviews met jongeren
(waaronder daders), slachtoffers,
buurtbewoners, vertegenwoordigers
van in de buurt werkzame
instellingen, gezagsdragers en
beleidsfunctionarissen van
gemeepte, O.M. en politie. Huis aan
huisenquete in de omgeving van de
ongeregeldheden, observaties,
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analyse van schriftelijke bronnen,
waaronderstatistische gegevens en
justitiele documentatie.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Reeds verscheen •
eon rapport ten behoeve van de
opdrachtgever (Gemeente •
•-•
Groningen).
.•

.
136
Endemisch geweld '•
prof. dr. W.J.M de Haan, di H.
77mmerman en J.A. Nijboer.
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 (aanwezigheid 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
daarbij echter speciale.aandacht
worden besteed aan de wijze
waarop die factoren op•persoonlijk
en groepsniveau worden verteald in
'normen en waarden' met
betrekking tot het gebruik van .
geweld,
-- • • •
Doel: Doel van het onderzoek is
indicatoren te ontwikkelen die het
ontstaan van ehdemisch geweld
vroegtijdig•signaleren. Aan de hand
hiervan kan een strategie bepaald •
warden on endemisch geweld
beter te kunnen bestrijden en '
voorkomen.
•

.•
137
Dwangmiddelen .- .
mr.E Harteveld, mr H.G.M.
Krabbe, mr IL. van der Neut ml
Vellinga-Schootstra en mr W
• :
Wedzinga •
Doe/: In het onderzoek staan de
bevoegdheden tot staande houden,
aanhoudeh, inbeslagneming,
huiszoeking en het betreden van
plaatsen centraal. De bijzondere
modaliteiten van dwangmiddelentoepassing en onderzoek gericht op
de voordeelsontneming zijn in het
onderzoek betrokken. Daarnaast
wordt aandacht geschonken aan
het klachtrecht tegen de inbeslagneming en detewarings- c.q.
vernietigingsvoorschriften, alsmede
aan de rol van de rechterr
commissaris. Bovendien wordt
aandacht geschonken aan klachten
tegen politie-optreden.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikelen, cahier,.
supplementenvoor losbladige
uitgaven. Reeds verschenen in . 1997
onder neer: A.E. Harteveld en
H.G.M..Krabbe, De doorzoekingin
de wet wapens en munitie, uniek
maar onverantwoord1 Delikt en
definkwent. 1997, pp..989-1003; J.L.
van der Neut en W. Wedzinga,
'Bijzondere opsporings•
bevoegdheden en wetsontwerp
25403'. Advocatenblad ,,1997, pp.
1058-1061; DMA. Brouwer en W.
Wedzinga, 'Voorarrest volgens het
Wetboek van Strafvordering voor •
Aruba en.de Nederlandse Antillen',
Arnhern, Gouda.Quint, 1997; W.
Wedzingat 'Commentaar op de artt.
52-93Sy. in: Tekst en commentaar
strafrecht, Deventer, Kluwet 1997,
2e druk, pp. 127-213; J.L. van der
Neut, 'Het materiele ontnemings- ,
recht in: MS. Groenhuijsen, J.L.
van der Neut en J. Simmelink (red.),
Ontneming van voordeelin strafrecht
Deventer, Gouda Quint 1937 . pp.
37-68; J.L. van der Neut en.J: ,.•
Simmelink, 'Nogmaals voordeel en
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van overeenkomstige toepassing',
Delikt en delinkwent, 1997, pp. 138
e.v.
138
internationaal strafrecht/

EVRM
mr J.D. den Hartog, mrE
Harteveld, mr. WE van Hattum en
H.G.M. Krabbe
Doe!: Onderzoek naar de invloed
van het EVRM op het strafprocesrecht en het uitleveringsrecht, mede
in rechtsvergelijkend perspectief.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Artikelen, boek.
Reeds verschenen in 1997: J.D. den
Hartog, 'Het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens'
in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer
(red.), Tekst en commentaar
strafrecht, Deventer, Kluwer, 1997,
2e druk, pp. 1455-1503.
139
Effecten van de korte
vrijheidsstraf
drs. J.H.L.J. Janssen
Promotor: Prof. dr. W.J.M. de Haan.
Begeleiders: Dr. J.A. Nijboer en dr.
M. Moerings.
Probleemstelling: Wat zijn de
achtergronden van kortgestraften,
hoe ondergaan specifieke
categorieen van kortgestraften hun
detentie en wat zijn de effecten van
die korte vrijheidsstraf in termen
van recidive en verandering in
levensomstandigheden.
Opzet: Tijdens en na detentie wordt
een groep kortgestraften (100)
geInterviewd. Daarnaast wordt een
recidive-meting verricht.
Einddatum: Medio 1999.
Publicatievorm: Artikelen en
dissertatie.
140
.
Rechtsmiddelen
prof mr. OB. de Jong, mr. H.G.M.
Krabbe, prof mr G. Knigge en mr.
J.L. van der Neut
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Doe!: 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 verstekberechting, 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. Reeds verschenen: B.F. Keulen, H.G.M. Krabbe en
W. Wedzinga, 'Schipperen met
Haak', Trema, 1997, pp. 147-152.
141
Subjectieve bestanddelen in
bijzondere wetten
mr. M. Kessler
Promotor: Prof. mr. D.H. de Jong.
Doe!: Bijzondere wetten vormen
tegenwoordig een groot.en
belangrijk deel van het strafrecht.
Over subjectieve bestanddelen in
die wetten is - anders dan over
subjectieve bestanddelen in het
Wetboek van Strafrecht - weinig
bekend. In dit .dissertatie-onderzoek
worden subjectieve bestanddelen in
bijzondere wetten in kaart gebracht.
Eerst zullen enkele bijzondere
wetten, waaronder de WED en naar
verwachting in ieder geval ook de
AWR en de Opiumwet, op
subjectieve bestanddelen worden
geInventariseerd. Onderzocht wordt
of en in hoeverre algemene lijnen
zijn te vinden. De achterliggende
vraag is hoe het bijzonder strafrecht
zich tot het klassieke strafrecht
verhoudt en of het bijzonder
strafrecht tegenwoordig nog wel zo
bijzonder is.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
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Einddatum: 2001.
Publicallevorm: Dissertatie.
142
Fundamenteel ander-wok op
het terrein van de strafvordering; Strafvordering 2001
prof mr a Knigge, prof mr D.H.
de Jong, mrE Harteveld, mr. A.
den Hartog, mr. EF. Stamhuis
(RUG); prof mr. MS. Groenhuijsen en mr J.B.H.M. Simmennk
(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. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het Ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.
Doe!: In dit onderzoeksproject staat
de vraag naar de systematische
grondslagen van een eventueel
nieuw Wetback van Strafvordering
centraal: is het mogelijk een
wettelijk stelsel van strafvordering
tot stand to brengen dat recht doet
aan eigentijdse inzichten en
behoeften? Het gaat am fundamenteel juridisch onderzoek met een
strategisch karakter. Het onderzoek
richt zich op de keuze van de
uitgangspunten, en het zichtbaar
maken van de consequenties van
die keuze voor de structuur en de
systematiek van een nieuw
•
wetboek. Het accent ligt op de
ontwikkeling van nieuwe begrippen
on 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. Doze onderwerpen
zullen in hun onderlinge samen-
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hang warden bezien. Daarnaast zal
warden onderzocht hoe bijzondere
procedures zich verhouden tot de
kern van de strafvordering en wat
hun systematische pleats in het
wetboek dient te zijn. Aandacht zal
ook besteed worden aan de
verhouding tussen de centrale
regeling in het wetback en de
afwijkende en aanvullende
regelingen in bijzondere wetten.
Opzet Het onderzoek vindt zijn
venrekpunt 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 oak
deel uit van het onderzoek.
Richtinggevend voor het onderzoek
is de zich ontwikkelende Europese
rechtspraktijk. Het gaat daarbij '
deels am de Europese standaard
voor behoorlijk procesrecht zoals
die vorm krijgt in de jurisprudentie
van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mons. Daarnaast is
ook, gelet op het perspectief van de
Europese eenwording, het
strafprocesrecht van de (toorman-,
gevende) afzonderlijke lidstaten van
betekenis. Het onderzoek heeft
daarom een sterke rechtsvergelijkende component.
Einddatum: 2002.
Pubficatievorm: Verslagen en
rapporten, artikelen, book.
143
Algemene leerstukken
materieel strafrecht
prof am G. Knigge, tar. J.L. van
der New, mr M Kessler en mr W
Wedzinga
Doe!: Het onderzoek is gericht op
verdere ontwikkeling en modernisering van de materieelrechtelijk
dogmatiek, enerzads vanuit eon
historisch on (wets)systematisch
perspectief en anderzijds met het
oog op een drietal belangrijke
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actuele ontwikkelingen: a. De
steeds belangrijker rol 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
gecreeerd die naar inhoud en naar
systematiek op verschillende punten
afwijkt van het Wetboek van
Strafrecht. Dat 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 functionaliteit 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 privaaten bestuursrecht, en tussen
algemeen en bijzonder strafrecht.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Boek, tijdschriftartikelen. Reeds verschenen: M.
Kessler, 'Het daderschap van de
rechtspersoon; een pleidooi voor
afschaffing van het aanvaardingscriterium', Delikt en delinkwent,
1997, pp. 230-246; G. Knigge, 'Dat
deed mijn handje; enige opmerkingen over het daderschap van de
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rechtspersoon', in: Onderneming en
strafrecht; lustrumbundel Nico
Muller 1966-1996, Nijmegen, Ars
Aequi Libri, 1997, pp. 11-19; D.H. de
Jong en J.L. van der Neut, 'Lust,
onmacht en verkrachting',
Nederlands juristenblad, 1997, pp.
1067-1073;D.H. de Jong, 'Zedendelicten; legaliteit, wetshistorie en
actualiteit', Delikt en delinkwent,
1997, pp. 625-630; W. Wedzinga,
'Voorwaardelijk opzet is geen
smeermiddel', Advocatenblad, 1997,
pp. 497-501.
144
Actuele strafrechtelijke
ontwikkelingen
mr H.G.M. Krabbe, A.E. Harteveld
en prof mr G. Knigge
Doe!: Het onderzoek is tweeledig. In
de eerste plaats worden rechterlijke
uitspraken door middel van
annotaties becommentarieerd. In de
tweede plaats worden regelmatig
belangrijke ontwikkelingen in
wetgeving en rechtspraak
becommentarieerd.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Annotaties en
artikelen. Reeds verschenen 9
annotaties in NJ 1997.
145
Meewerken door financiele en
andere dienstverleners aan
strafvordering
mr. E. Mc Gillavry
Promotor: Prof. mr. G. Knigge.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: Banken en verzekeraars
werken - vrijwillig of onvrijwillig mee aan opsporing en vervolging.
Daarbij lijkt een zekere voorkeur
aanwezig.om informele wegen te
bewandelen om toepassing van de
als belastend ervaren dwangmiddelen (huiszoeking) te voorkomen.
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Onderzocht wordt of deze vrijwillige
medewerking op een voldoende
grondslag berust, met name gelet
op eventuele geheimhoudingsverplichtingen (bankgeheim).
Nagegaan wordt of nadere
wettelijke regeling gewenst is en zo
ja, hoe deze er uit zoo moeten zien.
Het onderzoek concentreert zich op
financiele dienstverleners maar dat
betekent niet dat andere sectoren
van het bedrijfsleven buiten beeld
blijven. Onderzocht zal worden in
hoeverre sprake is van eon
gemeenschappelijke problematiek
en in hoeverre de problemen
specifiek zijn voor de bankwereld.
Opzet Beschrijving wetgeving,
literatuur en jutisprudentie,
praktijkonderzoek door middel van
interviews, rechtsvergelijking.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Deelrapporten,
dissertafie.
146
Het strafkarakter van
altematieve sancties in
criminologisch perspectief
mr J.M.L. van Mu/brag!
Promo/or: Prof. mr. D.H. de Jong.
Co-promotor: dr. J.A. Nijboer. ,
Doe!: Passen alternatieve straffen in
het hedendaagse strafbegrip? •
Welke ervaringen hebben
verschillende partijen die bij
alternatieve straffen betrokken zijn?
Opzet Interviews met alternatief
gestraften, en andere bij de
alternatieve straf betrokken partijen
en analyse van dossiers.
Einddatum: 1998..
Publicatievorm: Dissertatie.
147
De raadkamerprocedure in
strafzaken
air .1.G. Postma
Promo/or: Prof. mr. D.H. de Jong.
Doe!: Ondemoek naar de in
tegenstelling tot de procedure voor
de terechtzitting zeer lucanair
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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 deer van deze procedure
in het WySr uit to breiden.
Behandeld wordt de vraag welke
algemene eisen heden ten dage
mogen worden gesteld aan de
raadkamerprocedure.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
148
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren
E. Sikkema
Promotor: Prof. mr. D.H. de Jong.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek maakt deel uit van het
programma loezicht. aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in
publieke en private organisafies'.
dat wordt uitgevoerd in het kader
van het onderzoeksthema 'recht,
individu en organisatie' van het
Centrum voor Recht, Bestuur en
Samenleving. .
Doe!: De strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden en
ambtenaren is een actuele kwestie.
Daarnaast ken warden gewezen op
de toenemende gevaren voor •
corruptie binnen de overheidsdienst. Naar aanleiding van doze
ontwikkelingen kan de vraag
gesteld worden of de huidige
verhouding tussen politieke
verantwoordelijkheid voor ambtelijk
gedrag, strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren emtoezicht
op ambtelijk gedrag, aanpassing
behoeft. De nadruk ligt daarbij op
de vergelijking tussen strafrechtelijke aansprakelijkheid enerzijds en
politieke verantwoordelijkheid en
bestuurlijk toezicht anderzfids...
Gekeken meet warden naar de
relatie tussen,deze correctiemechanismen, met name of
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strafrechtelijke aansprakelijkheid
een grotere rol kan/moet spelen als
de andere modaliteiten tekortschieten.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
.
149
Strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen;
een vergelijkend onderzoek
mr. P Smith
Promotor: Prof. mr. D.H. de Jong.
Doe!: Op welke wijzen en in welke
omvang worden voorbereidingshandelingen 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.
•
150
Intemationaal strafrecht
prof mr CAM. Strijards, mr A
den Hartog, mr WE van Hattum
en mr. 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.
Reeds verschenen: G.A.M. Strijards,
Een universeel strafhof; chimere of
realiteit?, Deventer, Gouda Quint, •
1997 (oratie); G.A.M.'Strijards,
'Exequatur-perikelen; over
•
specialiteit, teruglevering en
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Wots-lacunes', Delikt en delinkwent,
1997, pp. 660-673.
151
De ontwikkeling van
bindingen bij conformistische
en delinquente adolescenten
drs. F Weerman
Promotor: Prof. dr. W.J.M. de Haan.
Het onderzoek wordt gesubsidieerd
door REOB/NWO. Samenwerkingsverband met sectie Ontwikkelingspsychologie (dr. H.A. Bosma),
Faculteit PPSW, Rijksuniversiteit
Groningen.
Doe!: Nagaan of inzichten uit de
ontwikkelingspsychologie ten
aanzien van bindingen in te passen
zijn in het binnen criminologie RUG
ontwikkeld theoretisch model en de
theorie van Hirschi.
Probleemstelling: In hoeverre
verschillen drie categorieen
jongeren (zwaar delinquent, licht
delinquent en niet of nauwelijks
delinquent) van elkaar wat betreft
hun bindingen en het proces
waardoor ze tot bindingen komen?
Welke aspecten van dit 'bindingsproces' hangen samen met
veranderingen in delinquent
gedrag?
Opzet: Drie categorieen jongeren
(zwaar delinquenten, licht
delinquenten en niet of nauwelijks
delinquent) zullen rond het 15e/16e
jaar eryna anderhalf jaar worden
geInterviewd. Daarbij zal ondermeer
de Gids (Groninger Identiteits
Schaal) afgenomen worden.
Einddatum: 1998. •
Publicatievorm: Dissertatie, boek en
artikelen. Reeds gepubliceerd: 'De
relatie tussen bindingen en
delinquent gedrag nader
onderzoche; een verslag van de
eerste ronde van een onderzoek
naar de ontwikkeling van bindingen
bij delinquente en niet delinquente
jongeren', Groningen, Vakgroep
criminologie, 1995; 'CoMbinaties
van bindingsfactoren en delinquent
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gedrag', Tfidschrift veer criminologie,
38e jig., 1996, pp. 44-63.

Rijksuniversiteit Leiden
Criminologisch Instituut

152
De averechtse werking van
strafrechtelijke sancties op
jeugdige delinquenten met
eon weerspannigheidssyndroom
Vacature
Promoter: Prof. dr. W.J.M. de Haan.
Begeleider: Dr. S. Miedema.
Probleemstelling: In hoeverre
kunnen verschillen in frequentie en
ernst van delinquent gedrag
verklaard worden door verschillen
in reactieformatie near aanleiding
van strafrechtelijke sancties en •
corrigerende maatregelen? Biedt
het syndroom van weerspannigheid
(defiance) een (aanvullende)
verklaring voor de averechtse
werking van straffen en corrigerende maatregelen op jongeren die
persisteren in ernstig delinquent
gedrag en/of crimineel geweld?
Opzet Een viertal groepen jongeren
in de leeftijdscategorie 14-18 jaar,
die verschillen in ernst en
frequentie van delinquent gedrag,
worden onderling vergeleken op
kenmerken van het defiance
syndroom en de rol die dit speelt in
de bestendiging dan wel aanjaging
van het plegen van delinquentie.
Om tot de samenstelling van die
groepen te komen, wordt uit
buurten met een hoog niveau van
geregistreerde criminaliteit een
steekproef van 300 jongens
getrokken. Uit de steekproef
worden door middel van screening
met behulp van een zelf-rapportage
vragenlijst 25 niet plegers, 25 first
offenders, 25 incidentele plegers en
25 leden van de harde kern •
geselecteerd.
Einddaturn: Oktober 2002.
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen
en congresbijdragen.

Lopend onderzoek
153
Reactie op victimisatie van
buitenlandse toeristen; de
Amsterdam Tourist Assistance
Service (Alas)
prof dr. J.J.M. van Dijk, dr.R.
Hauber, drs. L. C. Toornvliet en drs.
J.G.A. Zandbergen
Samenwerkingsverband: Politie
Amstelland, Atas, Ministerie van
Justitie.
Deal: 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 vervvezing door de
politie in de districten 2 en 3 in het
centrum van Amsterdam door de
Atas geholpen. De hoofddoelstelling
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. Olt onderzoek is bedoeld
on 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-clianten,
Atas-medewerkers, politiefunctionarissen en contactpersonen
bij ambassades. Als methoden
warden telefonische en schriftefijke
interviews gebruikt.
Einddatum: 1999.
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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.
154
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau
prof dr. J.J.M. van Dijk en
medewerkers Criminologisch
instituut
Samenwerkingsverband: Dr. P.
Mayhew, Research and Planning
Unit, Home Office; UNICRI, te Rome
en HEUNI te Helsinki.
Doel: 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 wordt
gebruik gemaakt van gegevens die
in een groot aantal landen door
middel van een enquete zullen
worden verzameld. Deze gegevens
zijn gekoppeld aan bestaande
statistische data, die onder meer
betrekking hebben op de welvaart,
de verstedelijking en de bevolkingsdichtheid. Analyses worden verricht
op landelijk en regionaal niveau.
Opzet: lnmiddels is enquete in
ongeveer 60 landen afgenomen. De
verwachting is dat in het jaar 2000
circa 40 landen wederom 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
world; results of the international
crime (victim) survey', in: Scherpenzeel (red.), Computerization in the
management of the criminal justice
system, april 1996; J.J.M. van Dijk
en J.N. van Kesteren, 'Criminal
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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 Commission, Brussel,
november 1996; P. Mayhew en
J.J.M. van Dijk, 'Criminal victimisation in eleven industrialised
countries', 1997; J.J.M. van Dijk,
Criminal victimisation and
empowerment in an international
perspective, Amsterdam, 9th
International Symposium on
Victimology, 1997.
155
Slachtoffers van seksuele
delicten; internationaal
vergelijkend onderzoek inzake
seksuele victimisaties
dr R. Hauber
Samenwerkingsverband: Prof. dr. G.
Kirchhoff, MOrichen-Gladbach, BRD.
Doel: Het verkrijgen van informatie
over de frequentie van slachtofferschap van de verschillende
seksuele delicten. Aangezien dit
onderzoek over een aantal landen
wordt uitgevoerd is het tevens de
bedoeling in dit opzicht de
verschillen tussen de landen vast te
stellen en te verklaren.
Opzet: Door eerstejaars rechten
studenten in Leiden in het najaar
1996 anoniem laten invullen van
een ‘gestandaardiseerde' vragenlijst
over seksuele victimisaties.
Gegevens analyseren en vergelijken
met gegevens uit andere landen.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Voordracht paper op
congres van de World Society of
Victimology; artikelen.
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156
Het effect van 'controle en
toezicht op het voorkomen
van lichtere vormen van ,! •
criminaliteit
••,
dr.R. Hauber, mr Li Hofstra, drs.
La foamyliet en drs. J.G.A.
Zandbergen
Samenwerkingsyerband: Openbaar .
Vetvoerbedrijven.
Doe!: In lijn met de aanbevelingen
van de Commissie Roethof wordt in
Nederland de handhavind van de
lichtere, veel voorkomende
criminaliteit (inclusief overtredingen) in toenemende mate in •
handen gelegd van toezichthouders
sander (volledige) opsporingsbevoegdheid, 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
mode bepaald door de
•
handhavingsmodaliteit, dat wil
zeggen het type of de typen
toezichthouders of controleurs die
warden ingezet Het ligt dos voor
de hand om•nieuw onderzoek to
doen !lair de effectiviteit van de
rechthandhaving (vergelijk •
Sherman, 1983). Hierbij zal dan
(evens aandacht kunnen warden
besteed aan de vraag near de
acceptatie van nieuwe'typen van
toezichthouders door de justitiabelen en near de kosteneffectiviteitetvan voor overheid en andere • '
betrokken instanties. Op grand
hiervan is de tweeledige vraagstelling: Wat is de' invloed van de'
'
handhavingsfnodaliteit'dat'wil
••
zeggen'van het soon'"
toezichthouders/controleurs dat• ;
wordt ingezeti op de kwaliteit eneffectiviteit van de rechts-' '
• ';
handhaving bij lichtere•Vormertvan
criminaliteitrMet welke rnix van ••
handhavingsmodaliteiten en bij ,

50
welk niveau van afgestemde
inspanningen kunnenliader te
kiezen lichtere vormen van •
criminaliteit tot eon aanvaardbaar
niveau warden teruggedrongen?
Wat is het korte- en langere
termijneffect?
Opzet Het onderzoek bestaat uit
•
eon vergelijkend observatieonderzoek near de interacties
tussen genoemde toezichthouders
en justitiabelen en uitveldexperimenten near de preventieve
effecten'van extra handhavingsinspanningen binnen het kader van
bestaande hendhavingsarrangementen.
•
•
Einddatum: 1998. •
•
Publicatievorni: Rapporten en
artikelen. Reeds verscheen onder •
andere: A.R.'Hauber, Li. 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 criininology, 36e
jrg., nr. 2, 1996.
157
Preventie van slachtofferschap
onder'buitenlandse bezoekeis
drR. Hauber, drs. L. G. Toornyliet
en ars J.G.A. , Zaridbergen •
Samenwerkingsverband: Politie
Amstelland, Gerneentelijk ••
Vervoerbedrijf Amsterdam:
Duel: Het bepalen van de ;
; •
effectiviteit van preventieve •
maatregelen teneinde slachtofferschap van buitenlandse bezoekers
in Amsterdam te voorkomen. '
Opzet In deizomer van 1995 word
in Amsterdam' aan buitenlandse •
gasten eon folder verstrekt Keep
your eyes open in Amsterdam. De'
evaluatie richt zich door middel van
interviews Op de vraag in hoeverre
de tips uit doze in drie talen •te
gestelde folder warden opgevolgd
alsmede op het effect van de folder.
Einddatum: 1999.. it• •
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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.
158
•
Controle op zwartrijden

drR. Hauber, drs. L.G. Toomvliet
en drs. J.G.A. Zandbergen
Doe!: In dit onderzoek gaat het er
om door middel van observaties
een objectief beeld te krijgen van
de werkwijze van controlebeambten
in het openbaar vervoer in
Amsterdam, Den Haag en
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: 2000.
159
.
Criminaliteit in en rond
openbaar vervoer-situaties in
internationaal perspectief

drR. Hauber, drs. L.G. Toomvliet
en drs. J.G.A. Zandbergen
Samenwerkingsverband: Verschil-.
lende buitenlandse openbaar
vervoer bedrijven.
Doe!: Het verkrijgen van informatie
over het zwartrijden in een aantal
Europese.stedemom op grond
hiervan te komen tot aanbevelingen
voor een toekomstig beleid met
betrekking tot het zwartrijden in
Nederland.
Opzet: Het gaat.primair om de
beschrijving van de openbaar
vervoer situatie en de gevolgen met
betrekking tot het zwartrijden in
een aantal steden. Door het
verzamelen van gegevens over
zwart- en grijsrijden enerzijds en de

openbaar vervoer situatie anderzijds
bij een aantal buitenlandse
stedelijke vervoerbedrijven kan men
een beter beeld krijgen van deze
relatie. Met name het nader
analyseren van de relatie tussen
pakkans, boetehoogte en
percentage zwartrijders ishier in
het bijzonder van belang. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan het
eindtraject van betrappen tot
betalen. In het onderzoek worden
betrokken belangrijke steden in
Duitsland, Engeland, Belgie,
•
Frankrijk, Zwitserland, Italie en
Denemarken.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen.
160
Beroepsfunctionarissen als
slachtoffers van geweld en
agressie

drR. Hauber en drs J.G.A.
Zandbergen
Samenwerkingsverband: Nederlandse Spoorwegen.
Doe!: Het verkrijgen van informatie
over de frequentie en de aard van
het geweld waarmee de beroepsfunctionarissen worden geconfronteerd. Tevens wordt aandacht
besteed aan de omstandigheden
waaronder dat gebeurt. Naar
aanleiding-van bovenstaande
resultaten worden oplossingen
aangedragen om de kans
slachtoffer te worden van geweld te
verkleinen en voorts om door
adequate reacties, de kans op
escalaties te minimaliseren : ,
Opzet. In het onderzoek zijn
betrokken conducteurs en
controleurs bij het openbaar
•
vervoer, ambtenaren bij de sociale
dienst en onderwijskundig
personeel. De bestaande literatuur
wordt aangevuld met interviews van
potentiele slachtoffers en . van
,
potentiele daders en met
gedragsobservaties van de
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interactie tussen beroepsbeoefenaar
en client.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen. Congresbijdrage: AR.
Hauber, 'Agressie en agressiepreventie; van theorie near praktijK
gepresenteerd tijdens het congres
Agressie aan de balie, 22 februari
1996 te Ede.
161
Slachtofferhulp zonder
omwegen
dr.R. Hauber en drs. Zandbergen
Samenwerkingsverband: Gemeentepolitie van 's-Gravenhage.
Duel: Evaluatie experiment van
nieuwe werkwijze met betrekking
tot slachtofferhulp bij.de Haagse
politic.
Probleemstelling: Toetsing van de
hypothesen dat door deze nieuwe
werkwijze de samenwerking tussen
politic en hulpverleners is verbeterd,
de slachtoffergerichte houding van
de politie is toegenonnen en dat er
nicer slachtoffers zijn doorverwezen.
Opzet: Empirisch ondeimek.
Informatievegameling door middel
van interviews, obsen/aties en
attitudetesten.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Eindrapport
(verschenen), artikel in Justin.Ole
verkenningen (verschenen), artikel
in internationaal tijdschrift.

Zoetermeerlan. Meting van deze
onveiligheidsgevoelens geschiedt
door per station 1500 enquetes af
te nemen bij reizigers die
.
genoemde stations regelmatig
bezoeken. Het zich al dan niet veilig
voelen van de ondervraagden in de
stations en/of directe omgeving
daarvan wordt gerelateerd aan een
aantal mogelijke oorzaken zoals de
aanwezigheid van politie.
N.S.-personeel, en rondhangende
(ongewenste) personen zoals junks
en zwervers. Bovendien kan worden
vastgesteld of onveiligheidsgevoelens zich op specifteke
fijdstippen en plaatsen in en/of
rondom het station manifesteren.
De resultaten dienen om het de
N.S. mogelijk to nnaken gericht
verbeteringen aan te brengen in en
random de betreffende stations.
Verslaglegging heeft inmiddels in
drie afzonderlijke rapporten
plaatsgevonden. Het is aannemelijk
dat in 1995 een nieuwe opdracht
zal worden ontvangen on de
sociale veiligheid van CS.
Rotterdam en directe omgeving te
onderzoeken. Hierbij wordt tevens
het effect van genomen maatregelen met betrekking tot verbetering
van de sociale veiligheid geevalueerd. Het onderzoek blijft in dit
geval niet beperkt tot treinreizigers,
maar strekt zich ook uit tot andere
groeperingen in en rond het station
Rotterdam
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen. Reeds verscheen: J.J.M.
van Dijk, RR. Hauber, 'NS vervoer;
naar een,sociaal veilige toekomsf.
Advies aan Directie Nederlandse
Spocnvvegen, in: Trendbeek, uitgave
Nederlandse Spoorwegen, 1996.

as.

162
Treinreizigers en onveiligheid
drR. Hauber, drs.
Zandbergen en drs. L. C. Thorny/let
Samenwerkingsverband: Spootwegpolitic, district Zuid-West.
Doel: In dit onderzoek - dat in
opdracht van de Spoomegpohtie
Rayon-West wordt verricht worden de onveiligheidsgevoelens
van treinreizigers onderzocht met
betrekking tot het Centraal Station
in Rotterdam, het Ho!lands Spoor in
Den Haag en de stations van de

Universiteiten

163
Race, ethnicity and criminal
justice; an international
perspective
dr J. Junger-Tas en J. van
Kesteren
Samenwerkingsverband: Michael
Tonry (University of Minnesota),
Robert Sampson, Per-Olof Wikstrum
(University of Cambridge),
Hans-Jorg Albrecht (Max Planck
Institut), David Smith (University of
Edinburgh), Martin Killias
(Universite de Lausanne) en J.
Junger-Tas (Universiteit van Leiden).
Doelstelling: Het project verloopt in
fasen. De eerste fase bestond uit
het inventariseren in een groot
aantal landen van verschillen tussen
etnische groepen in omvang en
aard van criminaliteit, slachtofferschap en strafrechtelijke behandeling. Dit heeft inmiddels geleid tot
een publicatie (M. Tonry, 'Ethnicity,
crime, and immigration; comparative and cross-national perspectives', Crime and justice, 21e jrg.). De
tweede fase had als doel te komen
tot een aantal voorstellen voor
vergelijkend onderzoek op dit
terrein van zowel theoretisch als
beleidsmatig belang. Dit project waarvan het initiatief ligt bij de
Universiteit van Leiden - heeft als
doelstelling de achtergronden van
verschillen in delinquent gedrag
tussen en binnen verschillende
etnische groepen in vergelijkend
perspectief te onderzoeken, alsook
de impact van verschillen in beleid
op dat gedrag. Het onderzoek zal
zich richten op macro-vriabelen zoals onder meer segregatie,
werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en een-ouderschap
legale en illegale gelegenheidsfactoren, culturele variabelen en
sociale controle variabelen. Naar
verwachting zal dit project starten
per 1-1-1999 en afgerond zijn in
2001.
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Internationaal vergelijkend
onderzoek naar pesten op
school
J. Junger-Tas en J. van Kesteren
Samenwerkingsverband: Het initiatief
voor dit onderzoek is genomen door
prof. Yohji Morita van de
Universiteit te 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'.
Doe!: 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
vergelijkende survey; een kwalitatief
deel over het beleid dat scholen
voeren op het gebied van preventie
en bestrijding.
Uitvoering: Het eerste deel van het
onderzoek is voltooid en heeft
geleid tot een internationaal
overzicht van pestgedrag op school,
dat inmiddels gepubliceerd is
(Smith, P.K., Y. Morita, J. Junger-Tas,
D. Olweus, R.F. Catalano en Ph. Slee
(red.), The nature of school bullying;
a cross national perspective,
Routledge Ltd., Londen). De tweede
fase wordt uitgevoerd door Dan
Olweus (Universiteit van Bergen,
Noorwegen), Peter Smith
(Universiteit van Londen), Rick
Catalano (Universiteit van
Washington), Josine Junger-Tas en
John van Kesteren (Universiteit
Leiden). Een eerste rapportage is
verschenen.
Einddatum: Voorjaar 1999.
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•
165
Aspecten van voorwaardelijke
straffen
ml di Hi Sagel-Grande m.m.v.
van Kesteren
Doel: Onderzoek naar de wettelijke
regeling en praktische toepassing
van voorwaardelijke straffen in
vergelijking met verschillende
Europese landen en Oost-Aziatische
staten met het noel tot een
effectievere toepassing van
voorwaardelijke straffen bij te'
dragen, die een verdere beperking
van de vrijheidsstraf mogelijk
maken.
Opzet: Literatuuronderzoek en
rechtsvergelijkend onderzoek naar
verbanden sancties-cultuur,
samenleving, economische en
politieke situaties. Onderzoek naar
de frequentie en achtergronden van
recidive en het slagen van
voorwaardelijke veroordelingen
onder toepassing van bijgewerkte
codelijsten van Steckel met
betrekking tot de jaren 1950, 1970,
1980, 1985 en 1990 bij de
rechtbanken.Den Bosch, Den Haag
en Leeuwarden.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Reeds verschenen
vier artikelen. In voorbereiding is
een overzichtsartikel voor het blad
Proces. •

voldoet de Halt procedure aan de
pedagogische en leertheoretische
principes (relatie tussen werkzaamheden 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 enquates. Momenteel wordt op
basis van de resultaten van deze
pilot study een onderzoek op
grotere schaal uitgevoerd.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Rapportage voor
opdrachtgever.
Rijksuniversiteit Leiden
Vakgroep algemeen straf(proces)recht
Afgesloten onderzoek
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•
Reintegrative shaming•en de
Halt-afdoening
.
drs. J.G.A. Zandbergen
Promotor: Prof. dr. J.J.M. van Dijk.
Samenwerkingsverband: Haltbureaus.
Doe: De theorie van Braithwaite
inzake reintegrative shaming sluit
aan bij de pedagogische an
leertheoretische ideean die ten
grondslag liggen aan de Halt=
afdoening en biedt tevens een r
verbreding van de theoretische
basis. Interessante onderzoeksvragen luiden derhalve: In hoeverre
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•.•
Voorwaarden vow strafbaarstelling van vrouwenhandel
rm. Hit Haveman
Deventer, Gouda Quint, 1998
(Pompe reeks nr. 25)
r
Zie JV7, 1996, nr. 221
Lopend onderzoek • .
168
De vrijheidsstraf als ultimum
remedium
ml K Boonen

Universiteiten

Doe!: Het onderzoek richt zich op
de vraag naar de betekenis van het
ultimum 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
de u/timum remedium-gedachte
nader vorm en inhoud te geven. En
wat zijn de consequenties van die
criteria voor het gevangeniswezen
bij de tenuitv. oerlegging van de
vrijheidsstraf?
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikel(en) en boek
(essay).
169
Strafbaarstelling van en beleid
aangaande exploitatie van
prostitutie
mr. K Boonen
Promotor: Prof. mr.C. 't Hart.
Doe!: In dit crimineel-politieke ,
•
onderzoek staan twee vragen
centraal. De eerste vraag is waarom
en tot welke van de aan (exploitatie
van) prostitutie verbonden aspecten
de bemoeienis van de (rijks- en
gemeentelijke) overheid zich kan
dan wel zou moeten uitstrekken. De
constatering dat prostitutie een
maatschappelijk gegeven is, is het
uitgangspunt van de tweede vraag:
kan, en zo ja op welke wijze, de
prostitutie in goede banen worden
geleid? Aandacht wordt geschonken aan de strafbejegening, de
strafwaardigheid en de delictsomschrijving van exploitatie van
prostitutie, hetgeen uitmondt in een
(voorstel tot een) strafbepaling.
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Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
170
Het effect van de psychiatrisch psychologische
rapportage op een strafzaak
mr. C.M. van Esch
Promotor: Prof. dr. M.H. van
Leeuwen. .
Doe!: Nagaan welke invloed heeft
de gedragsdeskundige rapportage
op het uiteindelijke vonnis in
strafzaken. Zijn er positieve en/of
negatieve indicatoren te vinden die
van invloed zijn op de strafmaat,
het opleggen van een strafrechtelijke maatregel en een verplicht
hulpverleningscontact?
Opzet: Participerend onderzoek in
raadkamer; gestructureerd
interview.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Proefschrift.
171
Internationale bewijsgaring in
strafzaken
mr. S.K de Groot •
Begeleider: Mr. J.F: Nijboer.
Samenwerkingsverband: RU-Leiden/
Seminarium voor Bewijsrecht (i.o.).
Het onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doe!: Verbetering van de.kwaliteit
van het internationale rechtshulpverkeer. •
Opzet: Het project behelst een
inventariserend . onderzoek naar het
straf(proces)- en bewijsrecht van
Engeland;en.Wales, Frankrijk en
Duitsland. Door middel van een
inventarisatie van methoden van
bewijsgaring en de strafprocesrechtelijke voorschriften met
betrekking tot die methoden en het
gebruik van het daarmee verkregen
bewijs komen verschillen tussen het
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Nederlandse strafprocesrecht en
het strafprocesrecht van de
respectieve rapportlanden aan het
licht. In de rapporten wordt gezocht
naar oplossingen voor de
problemen die in de praktijk
bestaan als gevolg van doze
verschillen.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Drie rapporten
(Engeland en Wales, Frankrijk,
Duitsland).
172
Internationale bewijsgaring in
strafzaken
mr. SK de Groot
Begeleider: Mr. J.F. Nijboer.
Samenwerkingsverband: RU-Leiden,
Seminarium voor Bewijsrecht (i.o.).
Doel: De centrale vraagstelling in
het onderzoek is: welke verschillen
bestaan er tussen de strafprocesen bewijsstelsels van Engeland en
Wales. Duitsland, Frankrijk en
Nederland en in hoeverre vormen
deze verschillen eon belemmering
voor het goed funthoneren van de
(Nederlandse) kleine rechtshulp?
Deze vraag valt in een aantal
subvragen uiteen: hoe kunnen deze
belemmeringen worden ondeniangen teneinde de kwaliteit van het
internationale rechtshulpverkeer te
verbeteren? Zou deze verbetering
kunnen warden verwezenlijkt in de
von m van het formuleren van
minimumvereisten voor (de wijze
van vergaring van) bewijsmateriaal?
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
173
Seks - werk en recht
•
mr. RI!. Haveman
Samenwerkingsverband: Anti Slavery
International (ASI), London
Network of Sexwork Projects
(NSWP), Global Alliance Against
the Trafficking in Women (GAATW).
Doe!: Bijdrage aan de verbetering
van de (rechts)positie van
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sekswerkers door Onter)nationale
wet- en regelgeving to beschouwen
in het licht van de notie dat
prostitutie reguliere arbeid is.
Centrele vraag is welke consequenties de keuze your prostitutie als
arbeid op verschillende rechtsgebieden heeft, en op welke wijze
specifieke kenmerken van sekswerk
doorwerken in anter)nafionale weten regelgeving.
Opzet Vanuit twee overkoepelende
onderzoeken rand internationale
standaarden op het terrein van
mensenrechten in het algemeen en
arbeid in het bijzonder wordt in
deelonderzoeken op verschillende
terreinen - zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaahlen en
arbeidsverhoudingen, migratie,
strafrecht - onderzocht wat de
effecten zijn van insluiting van
sekswerk in reguliere wet- en
regelgeving.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen, boek.
174
Het verhoor van getuigen in
strafzaken
ml M van Hoorn
Begeleider: Dr. J.F. Nijboer.
Doe!: Analyse van recente
ontwikkelingen op het gebied van
getuigenverhoor en -bewijs in
strafzaken vanuit het perspectief
van rechten, bevoegdheden, taken
on verantwoordelijkheden van de
procesdeelnemers.
Opzet Bestudering van schriftelijke
bronhen; empirisch onderzoek.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
175
Controlling illegally obtained
foreign evidence in national
criminal law
dr. Ch. Joubert, LL.M.
Begeleider: Dr. IF. Nijboer.
Samenwerkingsverband:Seminarium
your Bewijsrecht.

Universiteiten

Doe!: Hoe wordt buitenlands bewijs
getoetst als het in eigen land
gebruikt wordt? Zijn er manieren
om de rechtmatigheid en de
geloofwaardigheid van bewijs te
toetsen, als het bewijs uit een
andere land afkomstig is? Hoe
wordt het probleem in andere
landen geregeld? Zijn er regels die
hiervoor als een soon minimum
standaard zouden kunnen gelden?
Dit onderzoek tracht op deze
vragen een (deel)antwoord te
vinden, aan de hand van het
bewijsrecht van Canada, Frankrijk
en Duitsland, het EVRM en het ICY.
Een beperkt aantal opsporingsmethoden zal als voorbeeld dienen.
Opzet: Het onderzoek wordt
hoofdzakelijk rechtsvergelijkend.
Rechtsvergelijking wordt hier
gebruikt om het probleem te
definiren, maar ook als een bron .
van mogelijke oplossingen; er wordt
in het bijzonder gekeken naar
formeel, positief recht: wet en
aanhangende circulaires en
secundaire regelgeving, jurisprudentie en literatuur. Andere, minder
formele bronnen zullen waar nodig
en relevant als aanvulling gebruikt
worden.
Einddatum: Oktober 2000.
Publicatievorm: Engelstalig boekje;
eventueel artikelen in het Frans,
Engels en Nederlands.
176
Experts under the rules of
criminal law: a comparative
analysis; a survey of the rules
and practices surrounding
expert evidence in the Dutch
and American criminal justice
system
PIC. van Kampen
Promotores: Prof. A.C. 't Hart en dr.
J.F. Nijboer.
Doe!: Bij te dragen aan het debat
over het gebruik van deskundigen
en hun verklaringen in strafzaken,
door middel van een analyse en
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vergelijking van twee verschillende
rechtssystemen, de procedurele en
bewijsrechtelijke regels met
betrekking tot deskundigenbewijs in
deze systemen, alsook de
problemen die zich in dit verband
manifesteren.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
177
Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij rampen met dodelijke
slachtoffers
mr. M de Koning
Samenwerkingsverband: Rijksuniversiteit Leiden, Strafrecht en
Bestuurskunde. J.F. Nijboer.
Doe!: Nagaan in hoeverre nieuwe
sociaal wetenschappelijke inzichten
inzake oorzaken van rampen
kunnen worden dienstbaar gemaakt
aan de strafrechtelijke theorie en
praktijk, met name wat betreft het
misdrijf 'dood door schuld'. Het
onderwerp wordt toegespitst op
strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van de overheid en haar ambtenaren.
Opzet: Literatuurstudie, casestudies.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Monografie.
178
Kernproblemen in de
forensische psychiatrie
prof dr. M.H. van Leeuwen
Doe!: Onderzoek naar en
specificering van het verschil tussen
toerekeningsvatbaarheid en
toerekenen en de afgrenzing van
deze begrippen naar andere
strafrechtelijke begrippen. Nadere
uitwerking en omschrijving van het
in de wet genoemde criterium van
'gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de
geestvermogens'; de relevantie van
de forensisch psychiatrische
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diagnostiek en behandeling/
begeleiding voor strafrechtelijkif
interventies. Onderzoek naar de
consequenties van de actuele
ontwikkelingen in de forensischpsychiatrisch relevante wetgeving.
Opzet: Voornamelijk empirisch:
Einddatum: Doodoperid onderzoek.
Publicatievorm: Artikelen en
lezingen.
•
179
De constitutionalisering van
het straf(proces)recht en de
taken van de strafrechter

dc JP. Nijboer
Samenwerkingsverband: NSCR,
Meijers-instituut.
•
••
Doe!: [en analyse geven van de
ontwikkeling van het•Nederlandse
strafprocesrecht van een
formalistisch systeem (en een
informele praktijk) naar een
systeem waarin de nadruk ligt op
constitutionele waarden en waarin
'theorie' en 'prfiktijk' dichter bij
elkaar staan.
Opzet Rechtsvergelijking.
Einddatum: 1999 (voorlopig).
Publicatievorm: Bundel essays.
•
•
•
180
Strafrechtelijk bewijsrecht,
i.h.b. forensische expertise •

di'. IF Nijboer •
Samenwerkingsverband: NIAS/
Wasserman INREP, Leiden.
Doer: Publicaties rand 'current r
topics on forenSic expertise and
expert eVidence..Deelproject
Complex cases; how the Dutch
criminaljustice systenT deal with
complex cases (ohderioekers:
Anderson, A. Dingley, E. Feteris,-.I.
Hielkema, M. Malsch, W. Twining, B.
v.d. Veer).' Deelproject13: serie
•
Seminarium•Voor bewijsrecht
(onderzoekers en redactie: A.M. van
Hoorn en J.F. Nijboer).
•
Opzet Literatuuronderzoek:
•
voortzetting eerdere pdblicaties:
•
Einddatum: 1999.

Publicatievorm: Bundels, monograflee'''. Reeds verscheen in 1997:
'Strafrechtelijk bewijsrecht' (3e
druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen.)
• 181
•
Harmonisatie in de forensische expertise

dr IF Nijboer, dr. W.J.J.M.
Sprangers, mr. drs. E.I.M.I van der
Weston-Baptist mr. I•Jakobs, J.S
Holthuis, F Hartog
Begeleiders: Dr. J.F. Nijboer en dr.
W.J.J.M. Sprangers.

Samenwerkingsverband: Universiteit
van Leiden. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Seminarium voor
Bewijsrecht i.o. met Gerechtelijk
Laboratorium. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het Ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.
Doer: Het onderzoek beoogt, binnen
een geselecteerde broep landen
van de Raad van Europa, to
inventariseren welke verschillen
bestaan in forensische expertise
methoden en het juridische kader
waarbinnen forensische expertise
veer de bewijsvoering van belang
is. In hoeverre zijn de geconstateerde verschillen te verkleinen
door harmonisatie, comptabilisatie
en/of standaardisatie van•methoden
en regelgeving?
Opzet Diverse gerenomeerde
auteurs zijn gevraagd omtrent
deelonderwerpen betreffende
harmonisatie van regelgeving en
forensische einerhse eon visie neer
te leggen in (elkaar aanvullende)
bijdragen. De inventarisaties
worden uitgevoerd door middel'van
Questionaires.
Einddatum: December 1999.
Publicatievorm: Book.
182
Kinderdoding •

•

drs. Verheugt
•
Promotores: Prof. dr. M.H. van
Leeuwen en prof. dr. T.I. Oei. •
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Doe!: 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. Hoe werd in deze
zaken gevonnist?
Opzet: Dossieronderzoek en
interviews.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Artikelen, eventueel
proefschrift.
183
Regulering en vergelijking van
(technische) identificatiemethoden

mr drs. EI.M.I van der
Westen-Baptist
Begeleider: Dr. J.F. Nijboer.
Doe!: Het onderzoek wil van een
aantal (technische) identificatiemethoden in kaart brengen welke
factoren van invloed zijn op de
betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten en aangeven in hoeverre
de regulering van de onderzoeksmethoden verbeteringen kunnen
brengen wat betreft de effectieve
inzet van de methoden en de
betrouwbaarheid van de resultaten.
Bovendien wordt met het onderzoek
beoogd een overzicht te geven van
de identificatieproblematiek wat
..
beteft betrouwbaarheid en
specificiteit van de uitkomsten,
zodat meer inzicht ontstaat in deze
problematiek.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek, aangevuld met •
interviews en dossieronderzoek.
Einddatum: 2004.
•
Publicatievorm: Rapporten en
dissertatie.
184
Cultural defense en straf•
rechtspleging

mr H. C. Wiersinga.
'
Promotor: Prof. mr. 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 'cultuurspecialist' als deskundige in
strafzaken.
Opzet: Literatuuronderzoek,
empirisch onderzoek (dossiers).
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
185
Het gebruik van bijzondere
verhoormethOden in het
politiele verdachtenverhoor

mr. L.J.A. van Zwieten
Begeleider: Mr. J.F. Nijboer.
Doe!: Te onderzoeken in hoeverre in
Nederland gebruik is en wordt .
gemaakt van bijzondere verhoormethoden bij het verdachtenverhoor
door de politie en in hoeverre dit
gebruik op gespannen voet staat
met (inter)nationaal erkende
waarborgen waarmee het verhoor
van verdachten is omgeven (o.a. art.
29 Sv en art. 6 EVRM).
Opzet: Literatuuronderzoek,
jurisprudentieanalyse, rechtsvergelijking (m.n. Engeland en de VS). Te
onderzoeken verhoormethoden:
standaard verhoor strategie (svs),
forensische hypnose, narcoanalyse,
leugendetectie, non-verbaal gedrag,
'Zaanse' verhoormethode.
Einddatum: 1998 (najaar).
Publicatievorm: Boek-en artikelen.
186
Bewijslastverdeling in
strafzaken;.een analytisch en
rechtsvergelijkend onderzoek
naar verschuiving in de
bewijslastverdeling in
,
strafzaken
• mr .L.J.A. van Zwieten
•
Begeleider: Mr. J.F. Nijboer e.a.
Doe!: Doel van het onderzoek is de
bewijsrechtelijke positie van
verdachten ten opzichte van het
openbaar rninisterie en de (meer
autonome) strafrechter in kaart te
brengen waar het verschuivingen in
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de strafrechtelijke aansprakelijkheid
betreft; gedacht kan warden aan de
tendons tot uitbreiding van het
aantal gevaarzettingsdeficten, het
opnemen in toenemende mate van
geobjectiveerde (risico)bestanddelen in delictsomschrijvingen en
de introductie van groepsaansprakelijkheid binnen het strafrecht.
Duren Gekeken zal warden naar
een aantal categorieffn van
strafbare feiten in het commune
strafrecht (o.a. ant. 140 en 141 Sr)
maar oak naar meer algemene
bepalingen die van invloed zijn op
de bewijslastverdeling in het
strafrecht (bij voorbeeld art. 46 Sri
Tevens zal aandacht warden
besteed aan geobjectiveerde en
subjectieve bestanddelen in
delictsomschrijvingen. Literatuuronderzoek, jurisprudentie-analyse,
(beperkt) dossieronderzoek,
rechtsvergelijkend onderzoek (met
name Frankrijk).
Einddatum: 2003.
•
Publicatievorm: Dissertatie en
diverse artikelen.
Universiteit Maastricht
Vakgroep strafrecht en
criminologie
Afgesloten onderzoek
187
•
Geluidhinder veroorzaakt door
vliegtuigen
mr. M.WJ.A. Hertoghs, prof. tar.
MG Faure en prof tar Th.A. de
Roos fred.)
Den Haag, SOU, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 182
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinanderd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

188
De berekening van het
wederrechtelijk veddegen
voordeel uit milieudelicten
tar. D. van der Landen, prof tar
M. C. Faure, prof tar. Th.A. de
Roos en prof dr. R.E.C.M Niessen
Den Haag. SDU, 1998
Zie iv, 1997, nr. 186
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Lopend onderzoek
189
Rechtsbescherming onder
druk
LL.M, WA. Bell
Brampton Prof. mr. G.P.M.F. Mols.
Co -promotor Mr. D.M.H.R. Care.
Do& Dit onderzoek beoogt inzicht
to verwerven in recente ontwikkelingen 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 warden
getroffen tussen beide rechtsstelsels am relevante overeenkomsten
en verschillen te kunnen vaststellen.
Deze overeenkomsten en
verschillen moeten vervolgens
worden onderzocht in het licht 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: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
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190
Regelgeving en controle op de
Amsterdamse beurs; een
criminologische analyse
mr M.I. Blagrove
Promotor: Prof. dr. G.A.A.J. van den
Heuvel
Doel: Beschrijving en analyse van
de rechtshandhaving op de
Amsterdamse effectenbeurs.
(Trefwoorden: beursdelicten en
zelfregulering).
Opzet: Dossieranalyse, interviews en
literatuurstudie.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
191
Overheidscriminaliteit als
specimen van organisatiecriminaliteit
prof dr G.A.A.J. van den Heuvel
Doel: 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.
192
Onderzoek van telecommunicatie ten behoeve van
justitiele doeleinden
mr. J.H. Klifman
Promotores: Prof. mr. G.P.M.F. Mols
en prof. mr. Th.A. de Roos.
Doe!: Art. 125 Sv geeft aan de
rechter-commissaris de bevoegdheid om tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek te bepalen dat
telecommunicatie ten aanzien
waarvan het vermoeden bestaat dat
de verdachte eraan deelneemt, door
een opsporingsambtenaar worden
afgetapt of opgenomen. Justitieel
onderzoek van telecommunicatie is
enkel toegestaan ter zake van een
reeds gepleegd misdrijf. Doel van
het onderzoek is het in kaart
brengen van de strafvorderlijke
telecommunicatietap.
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Probleemstelling:.Welke wettelijke
en/of in de rechtspraak ontwikkelde
criteria gelden in Nederland om ten
behoeve van de strafvordering
telecommunicatie te kunnen
aftappen of opnemen; met welke
waarborgen voor 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: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
193
Jeugdige delinquenten en
strafrechtelijke maatregelen
mr P.J.H.G. Korsten
Promotores: Prof. mr. Th.A. de Roos
en prof. mr. M.J.C. Koens.
Doe!: 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 dwangverpleging eerder kan worden opgelegd. •
Doel van het onderzoek is een
evaluatie van het functioneren van
de nieuwe jeugdmaatregel.
Publicatievorm: Dissertatie.
194
Getuigen in strafzaken
prof mr G.P.M.F. Mols
Doe!: 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 worden vergroot.
Probleemstelling: Kritische
beschrijving en analyse van de
wettelijke voorschriften en
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jurisprudentie m.b.t. getuigen in
strafzaken:
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Onbekend.
•
195
Resocialisatie; visies van
gedetineerden en inrichtingspersoneel op de voorbereiding
van de terugkeer in de
samenleving
drs. P.Ph. Nelissen
Promotor Prof. mr. G.P.M.F. Mols.
Doe!: Hoe beoordelen en beleven
gedetineerden en personeel de
doelstelling(en) en middelen ten
behoeve van de voorbereiding van
de terugkeer in de samenleving?
Doel van het onderzoek is het
geven van een beeld van'beleving
en opvattingen inzake resocialisatie
en het onderzoeken van verbanden
tussen enerzijds persoons- en
organisatie gebonden factoren en
anderzijds beleving en opvattingen.
Opzet: Enquete, literatuuronderzoek
en participerende observatie.
Einddatum: 1998.
Publicatievorartissertatie. •
196
Het openbaar ministerie als
proces-partij en als bewaker
van een fair trial'
mi. I.S. Paskens
Promotor Prof. me G.P.M.F. Mols.
Co-promotor: Mr. D.M.H.R. Gaye.
Samenwerkingsverband: Het •
onderzoek vindt pleats in het kader
van de Ondeizoeksschool
Mensenrechten.
Doe!: Dit onderzoek behelst de bestudering van het O.M. vanuit het
gezichtspunt van de belangen van
de verdachte en '- algemener -'de
verdediging. Door de fair
'
trial-gedachte als inValshoek te
kiezen ontstaat de mogelijkheid om
een kritisch licht te werpen op
'
ontwikkelingen' in de' praktijk,
waarbij zich een meer accusatoire
stijI van'procedei-en lijkt te
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ontwikkelen. Dat beinvIdedt de
mate waarin het 0.M. bereid en in
staat is rekening te houden met
legitieme verdedigingsbelangen. De
vraag dient dan gesteld welke
juridische en rechtspohtieke
gevolgen daaruit moeten worden
getrokken met het oog op het
bewaken van een eerlijke
procesvoering;
Opzet onderwek: Met name
literatuuronderzoek.
Einddatum: November 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
197
•
Handhaving - van het kartelrecht in Nederlands en
Europees verband
mr HMI Quaedvlieg
Promotoreth Prof. m). Th.A. de Roos
en prof. dr. G.A.A.J. van den Heuvel.
Opzet Rechtsvergelijkend
onderzoek van relevante literatuur/
empirisch onderzoek.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
198
Strafrechtelijke amisprakelijkheld van ovesteden en •
ambtenaren voor milieuverontreiniging
D. Roef
Prornotores? Prot tin-AVI.G. Inure en
prof: nie•Th.A. de Roos:
Doe!: Het verdienTaanbeVeling om
ambtenaren van milieuadministratied, danwel deze
beshiren zelf, strafeechtelijk
aansprakelijk'te houden voor de'
milieuverontreinigino . die dock hun
handelen/nalateh wordt geInitieerd
of bevorderd en io jd, kan een•'
dergelijke , aan'sprakelijkheid de lege
lata reeds viorden gerealiseard en
•
zo niet welke aanpassingen'zijn
terzake noodzakelijk?
Opzet Op basii van literatuuron 1- •
derzoek ial er rechtsVergielijkentl
nee); de grohdsladen'van de •
stratrechtelijke'aahsprakelijkheid
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van overheden en ambtenaren
warden gezocht. De landen die
warden onderzocht zijn voornamelijk Nederland, Belgie en Duitsland.
Einddatum: 1998 ;
Publicatievorm: Dissertatie.
199
Uitlevering en mensenrechten;
een vergelijkend onderzoek
naar de rechtspraktijk in
Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten
drs.L. Smeulers
Promotores: Prof. mr. Th.A. de Roos
en prof. mr. Th.C. van Boven.
Co-promotor: Mr. H.G. van der Wilt.
Doe!: Deze studie beoogt te
onderzoeken of rechters in
Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten, bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van
uitleveringen, rekening plegen te
houden met de eerbiediging van de
rechten van de mens in de
verzoekende staat.
•
Opzet Literatuurstudie en
,
vergelijkend jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm:.Dissertatie.
200
Verdediging in stra
. fzaken, een
onderzoek naar de professionele verantwoordelijkheid van
de advocaat in het strafproces
mr. Spronken
Promotor: Prof. mr. G.P.M.F.,Mols.
Doe!: Het verkrijgen van inzicht in
de theoretische,achtergronden van
verdediging in strafzaken en van de
relatie tussen de rol van de
advocaat in het strafproces j en
normen van beroepsethiek en
professionele verantwoordelijkheid
van de advocaat. .
Probleemstelling: Door welke
normen wordt de professionele
verantwoordeliMeid van de
advocaat in het strafproces bepaald
en welk verband.bestaat dr tussen

deze normen, die de beroepsethiek
van de advocaat betreffen, en de rol
van de advocaat in het strafproces.
Opzet Literatuur-, jurisprudentieonderzoek en empirisch onderzoek.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
201
Zorgplichtbepalingen in het
milieustrafrecht
mr. M.J.C. Visser .
Promotores: 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. .
202
De motiveringsplicht van de
strafrechter aangaande .de
betrouwbaarheid van het
bewijs
vacature
Promotor: Prof. mr. T. Prakken.
Co-promotor: Dr. D..M.H.R. Gar&

Samenwerkingsverband:,Het
onderzoek vindt plaats in het kader
van de .Onderzoeksschool
Mensenrechten.
Doe!: Een beter inzicht te krijgen in
de relatie tussen de rechtmatigheid
en betrouwbaarheid van strafrechtelijk bewijs,en een antwoord te
krijgen op de . vraag of daaruit
consequenties kunnen warden
getrokken voor de motiveringsplicht
van de strafrechter aangaande de
betrouwbaarheid van hetewijs.
Probleemstelling: Kan. en moet de,
strafrechter in zijn vonnis
verantwoording afleggen ten .
aanzien van zijn bewijswaardering
in het bijzonder wanneer van de
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zijde van de verdediging eon
gemotiveerd verweer wordt gevoerd
ten aanzien van de onbetrouwbaarheid van het bewijs?
Opzet: Literatuuronderzoek en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Vakgroep strafrecht
Lopend onderzoek
203
Strafrechtelijke sancties
ml .I.P Balkema, prof mr. Y
Buruma en mt. PC Vegter
Doer: Het onderzoek is primair
gericht op een analyse van de
rechtsregels die de tenuitvoerlegging beheersen van de strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregeleft to weten de plaatsing in een
krankzinnigengesticht on de
terbeschikkingstelling.
Probleemstelling: In het onderzoek
komt under meer de vraag aan de
orde of de vigerende rechtsregels in
overeenstemming zijn met de gang
van zaken in de praktijk. Voorts
wordt nagegaan hoe de praktijk
werkt in aangelegenheden
waarvoor goon geschreven
rechtsregels golden.
Opzet In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: De onderzoeksresultaten worden regelmatig gepubliceerd in de vorm van supplementen
op de losbladige editie Net
penitent/air recht onder redactie van
mr. J.P. Balkema, prof. fir. V.
Buruma, prof. mr. P.C. Vegter en
prof. dr. J.P.S. Fiselier en uitgegeven
door Gouda quint to Deventer.
204
informatica en strallordering
prof mr. Y Buruma, prof mr.
J.M.A. Berkvens en ml M. Coos
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Doe!: In eon samenwerkingsverband 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 en
verwante regelgeving. Het
onderzoek is gericht op eon analyse
van de reChtsregels die de
tenuitvoerlegging beheersen van
deze registratie- on documentatieregelgeving.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: De onderzoeksresultaten worden regelmatig gepubliceerd in de von m van supplementen
op de losbladige editie Wet
Po&reregisters, fir. M. Goos, prof.
fir. J.M.A Berkvens, prof. mr. Y.
Buruma (red.), Kluwer Juridische
Uitgevers, Deventer.
205
Fraude
prof mr. Y Buruma en mr. H.J.B.
Sackers
Doe!: 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 belastingfraude, sociale zekerheidsfraude)
als ook aan fraude jegens
supranationale instellingen
(EG-fraude). Ook niet op het eerste
gezicht financieel georienteerde
vormen van misleiding worden
onder het begrip gevat (milieufraude, computerfraude). Het
onderzoek beoogt de terzake
geldende regels to analyseren.
Daarbij komen zowel het materiele
strafrecht, het strafvorderlijk beleid
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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.
206
Bijzondere opsporingsmethoden
prof mr. Y Buruma en prof mr.
PC. Vegter
Doe!: 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 worden kritisch
gevolgd zowel vanuit het oogpunt
van de strafvorderlijke dogmatiek
.als de rechtspraak, als ook de
politiepraktijk.
Probleemstelling: Hoe worden
wettelijke en jurisprudentiele
grenzen gesteld aan en mogelijkheden geboden tot het observeren
van al de niet verdachte personen,
het runnen van informanten, het
(doen) uitvoeren van infiltraties en
het gebruik van informatieverwerkende en andere methoden.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse artikelen,
alsmede een boek in de serie
Studiepockets strafrecht.
207
Onderneming, strafrecht en
mensenrechten
mr. S.V Pelsser
Promotor: Prof. mr. Y. Buruma en
mr. J.A.W. Lensing.
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Doe!: De centrale vraag van het
onderzoek is of rechtspersonen zich
als verdachte in het strafproces op
mensenrechten kunnen beroepen?
De vraag wordt onderzocht voor
recht van Nederlandse herkomst,
het EVRM, het EG-recht en een
aantal vreemde rechtsstelsels,
waaronder dat van de VS.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: Oktober 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
208
De ml van de omvang van de
schuld bij de straftoemeting
mr. drs. PM. Schuyt
Promotor: Prof. mr. Y. Buruma.
Doe!: Onderzoek naar de dogmatiek
van de relatie tussen de mate van
schuld en de hoogte van de straf.
Voorts wordt gekeken hoe de
moderne instrumenten ter
uniformering van de straftoemeting,
zoals bij voorbeeld onderlinge
rechterlijke afspraken, richtlijnen en
strafmaatdatabanken zich
verhouden tot de dogmatiek.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: Juni 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
- 209
De lichamelijke integriteit in
het strafrecht
mr I.A.H.M. Stijns - Schepers
Promotor: Prof. mr.J.M. Machielse.
Doe!: Bij de uitvoering van
dwangmiddelen, straffen en
maatregelen kunnen zich inbreuken
op de lichamelijke integriteit
voordoen. Uitgangspunt bij de
regeling van dergelijke inbreuken is
dat naarmate de zwaarte van de
inbreuk toeneemt, ook de
rechtsbescherming toeneemt. Het
onderzoek wil antwoord geven op
de vraag hoe men de zwaarte van
de inbreuk op de lichamelijke
integriteit, en daarmee de omvang
van de rechtsbescherming, dient
vast te stellen. Einddoel daarbij is
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het aanwijzen van de onderlinge
rangorde in de bestudeerde
ingrepen en het bepalen van de
plaats daarin van nieuw te
ontwerpen ingrepen.
Opzet Onderzoek van wetgeving,
inclusief de mensenrechtenverdragen, rechtspraak en literatuur.
Einddatum: December 2001.
Publicatievorm: Gissertatie.
210
.
.
Dwangmiddel van de
inbeslagneming ,
mr R.M. Vennix
Promotor Prof. mr. G.J.M. Carstens
en mr. JAW. Lensing.
Doe?: Herijking van het dwangmiddel van.de inbeslagneming (mede)
gezien: bevoegdheid tot conservatoire inbeslagname (94a Sv.) op
grand van de Wet tot verruiming
van mogelijkheden tot toepassing
van de maatregel van ontneming
van wederrechtelijk verkregen
voordeel; bevoegdheid tot vergaren
en opnemen van gegevene (Wet
Computercriininaliteit);.onderzoek
naar verbetering teruggaveregeling.
Opzet Onderzoek van wetgeving,
rechtspraak en literatuur.
Einddatum: November 1998. ,
,
Publicatievorm:Dissertatie.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgroep strafrecht en
criminologie

212
Contouren van het bestuursstrafrecht
AR Hartmann en PM. van
Russen Groan
Deventer, Gouda Quint, 1998 (diss.
deel I)
Zie JV7, 1998, nr. 220, 227
213
Resocialiseren onder drang;
verslag van het Rotterdamse
experiment met de strafrechtelijke opvang van verslaafden
mr drs. PJ. de Koning
Rotterdam, Gemeente Rotterdam,
Stichting Opvang Verslaafden, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 222
214
Kansspelen in kaart gebracht
H. Moerland
Deventer, Gouda Quint, 1997
Zie JV7, 1997, fir. 221
215
.
Rechtsbescherming in het
bestuursstrafrecht ,
PM. van Russet, Groan
Deventer, Gouda Quint, 1998 (diss.
deel II)
Zie JV7, 1997, nr. 220, 227
216
Spelregels .
van 't Veer
Deventer, Gouda Quint, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 218
,

Afgesloten onderzoek
Lopend onderzoek
211
.
'Drugs in het recht, recht
onder drule; een driedelige
,studie near de relatie tussen
de .strafrechtelijke handhaving
van de Opiumwet, de daarbij
gehanteerde opsporingsmethoden en het recht op
privacy van burgers,
7: Blom ,
.
Deventer„Gouda Quint, 1998 „
Zie JV7, 1997, or. 214

217
Vrijheidsbenemende ..
dwangmi0delen
un fleijer.se„
,
Promotop Prof. mr. C.P.M. Cleiren en
prof. dr. C.J.C.F. Fijneut
Probleemstelling: De vraag die in
deze studie centraal staat is of hat
noodzakelijk is om tot eep
funclamentele herhezinning te,
komen op de.uitgangspunten die
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aan de wettelijke regeling van
vrijheidsbenemende dwangmiddelen ten grondslag liggen. Hiertoe is
een inventarisatie gemaakt van de
wijze waarop de wetgever sinds
1838 met spanningen tussen
uitgangspunten en toepassingspraktijk is omgegaan, van de nu
geldende regeling en de daaraan
ten grondslag liggende ideeen en
uitgangspunten. Op basis van de
daarmee verworven inzichten wordt
vervolgens een analyse gemaakt
van de knelpunten die zich nu
voordoen in de praktijk van de
toepassing en het beleid, en
worden voorstellen gedaan am daar
met behoud van enkele fundamentele uitgangspunten aan tegemoet
te komen.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
218
Strafrechtstheorie in
Nederland
J.R. Blad
Doel: Het doel van het onderzoek is
een samenhangend beeld te krijgen
van de strafrechtstheoretische
posities die in Nederland zijn en
warden vertegenwoordigd. Het
onderzoek zal vertrekken vanuit een
historisch perspectief, een actuele
evaluatie ontwikkelen en eindigen
met een perspectief aan de hand •
van theoretische onderzoeksvragen.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Boek.
219
Het ontstaan van crimirialiteit;
een methodologische studie
over onderzoeken naar de
oorzaken van criminaliteit
prof dr. H. van de Bunt, prof dr.
D.J. Hessing en dr RI vati
Koppe. h
Samenwerkingsverband: Maatschappelijke veiligheid (Sanders Instituut
- Juridische Faculteit Rotterdam);
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Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving;
WODC - Ministerie van Justitie.
Doe/: 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 warden, dan
wet moeten warden. 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: 31-8-2000.
Publicatievorm: Er zal door middel
van artikelen, rapporten en boeken
warden gerapporteerd.
220
De rechtsbetrekking als
gemeenschappelijke noemer
van bestuursrecht, strafrecht
en privaatrecht; theorie,
methode en praktijk van
geintegreerde rechtswetenschap
prof mr. c.PMCleiren, prof mr.
P.A.M. Mevis, mr G. van Le(/en en
M. Dane •
Samenwerkingsverband: Samenwerking met prof. mr. G. OverkleeftVerburg en prof. mr.I.M. van Mierlo.
Doe/: De rechtswetenschap wordt
in toenemende mate geconfronteerd met de behoefte aan
integratie van de verschillende
juridische disciplines onderling. De
vraag is of een gemeenschappelijk
referentiekader voorhanden is dat
de verschillende deeldisciplines met
elkaar delen en dat hun eigen •
specifieke ontwikkelingen stuurt. '
Het onderzoekprogramma betreft
een samerikel van onderzoeken die
zijn toegespitst op de betekenis van
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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
strafrechtefijke onderzoeken spitsen
zich toe op de volgende theme's:
Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel; toetsing van en sancties op
(on)rechtmatig overheidsoptreden;
vormen, vormverzuimen en
rechtsgevolgen in intern en extern
rechtsvergelijkend perspectief;
schadevergoeding voor ondergane
of voorlopige hechtenis.
Opzet: Literatuur- en rechtspraakonderzoek. Veel interne rechtsvergelijking.
Einddatum: Lopend onderzoek. Voor
de dissertaties vier jaar.
Publicatievorm: Twee dissertaties,
artikelen.
221
Schadevergoeding voor
ondergane voorlopige
hechtenis indien de zaak
eindigt zonder oplegging van
straf of maatregel
mr. N.M. Dane
Promotor: Prof. mr. C.P.M. Cleiren.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek vindt plants in het kader
van het algemene onderzoeksprogramma De rechtsbetrekking
als gemeenschappelijke noemer van
bestuursrecht, strafrecht en
privaatrechtj
Doe: Het onderzoek beoogt
allereerst een 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), te komen
tot het verkrijgen van schadevergoeding voor ondergane voorlopige
hechtenis indien de strafzaak
eindigt zonder oplegging van straf
of maatregel. Het gebruik van
criteria zoals gehanteerd bij de
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schadevergoedingsbeslissing in
beide procedures doet vragen rijzen
terzake van strijdigheid met
beginselen van straftproces)recht,
zoals de onschuldpresumptie en het
nemo tenetur beginsel. Om to
bepalen of en in hoeverre deze
beginselen na afloop van het
strafproces een bepaalde
doorwerking hebben op
schadevergoedingsprocedures is
het onderzoek gericht op het
vaststellen van een normeringskader voor genoemde schaderelaties
(bij schade door overheid
veroorzaakt bij ab initio rechtmatige
toepassing van strafvorderlijke
bevoegdheden). Naast een
deugdelijk normeringskader wordt
voorts gezocht naar een antwoord
op de vraag waarom de keuze in de
grondslag van de
schadevergoedingsregeling van de
art. 89-93 Sv. van invloed is op het
gebruik van - in het kader van
normering beschouwde onwenselijke - criteria. Vervolgens zullen ,
diverse (andere) grondslagen van
schadevergoeding warden
onderzocht vanuit deze bevindingen. Voorts wordt de wenselijkheid
van het gebruik van de procedure
in civil/bus besproken voor wat
betreft genoemde schaderelaties.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
222
Bestuursstrafrecht
prof mr. H. de Doelder, mr.
Hartmann, nit dr J.W. van der
Hulsf ml EM. de Koning-de
Jong, ml Lii Rogier, mr. PM.
van Russet) Groen, ml IC van 't
Veer en mr. D. Otto
Doe! De laatste jaren komt men in
de juridische literatuur regelmatig
de term 'bestuursstrafrechT tegen.
Uit de hantering van deze term
blijkt evenwel dat omtrent de

Universiteiten

69

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

Doe!: Op grond van universele
rechtsmacht is het mogelijk om
iemand te vervolgen, ongeacht de
vraag waar hij het strafbare felt 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 rechtsmacht, de omschrijving ervan in
verdragen, de verplichting om
daadwerkelijk te vervolgen en de
wijze waarop op nationaal niveau
met deze verdragen wordt
omgegaan.
Opzet: Inhoudsanalyse, casestudies, interviews, literatuur- en
bronnenonderzoek.
Einddatum: April 1999.
Publicatievorm: Dissertatie. Eerdere
publicatie: Afscheid van Joegoslavie; over oorlogsmisdrijven en
misdrijven tegen de menselijkheid
begaan in voormalig Joegoslavie en
de Nederlandse rechter', Nederlands
Juristenblad, 69e jrg., 1994, pp.
1401 - 1410; Nederlands Juristenblad,
70e jrg., 1995, pp. 251-254.

223
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).

225
Grootstedelijke Veiligheid
prof dr Hessing, dr. EB.M.
Rood-Pijpers e.v.a.
Opzet/doel: In dit project werken
verschillende faculteiten samen op
het gebied van veiligheid.
Momenteel wordt een samenwerkingsverband opgezet met TNO en
het NSCR. De samenwerking zal
moeten uitmonden in een
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onderzoeksschool 'Maatschappelijke veiligheicr Het onderzoek is
thans opgedeeld in de volgende
deelprojecten: Gokcriminaliteit Het
gokwezen in een stad als
Rotterdam is eon gecompliceerd
geheel van legale, extra regale en
illegale activiteiten. In een eerste
deelstudie is, your wat betreft de
situatie in Nederland, aandacht •
besteed aan de markt voor
gokspelen, de spelers en hun
problemen; aan de rol die de
georganiseerde misdaad in het
gokwezen wordt toegedicht; en aan
de redenen waarom en wijzen
waarop de overheid de markt in
kwestie probeert to reguleren. In
het verlengde van doze terreinverkenning vindt specifieker onderzoek
pleats naar het aanbod en de
aanbieders van gokfaciliteiten in
Rotterdam on omgeving, naar de
mogelijke relatie tussen gokken en
(verwervings)criminaliteit, on naar
verschillende facetten van het
fenomeen van de kansspelautomaat Drugscriminakeit: Bij de
opsporing van drugsdelicten stuit
de politie veelal op grenzen die
gesteld zijn door internationale
verdragen, meer in het bijzonder
het EVRM. Als belangrijkste
bepaling hieruit zal het recht op
privacy (art. 8) in relatie tot het
politie-optreden worden gezet
Einddatute: Onbepaald.
Publicatievorm: Dissertaties,'
•
artikelen, rapporten. Zie under
afgesloten onderzoek dissertatie
van H. Moorland.
226
De strafrechtelijke maatregel
in rechtsdogmatisch en
maatschappelijk perspectief
mr. T Kooijmans
Promotor: Prof. ow. RAM. Mevis
Samenwerkingsverband: Grootstedelijke veiligheid (Sanders Instituut
Juridische faculteit Rotterdam)!
,
;
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Doel: Het ontwikkelen van
grondslagen van de strafrechtelijke
maatregel. De voorwaarden van
oplegging en tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke maatregelen komen
aan de aide on zullen warden
afgezet tegen de voorwaarden voor
strafoplegging en tenuitvoerlegging
van straffen. Tevens zal de
strafrechtelijke maatregel
vergeleken worden met andere
publiekrechtelijke instrumenten die
de overheid voor het bereiken van
beleidsdoelstellingen ter beschikking staan.
Opzet: Het betreft eon klassiekjuridisch onderzoek: met name zal
aan de hand van (toekomstige)
wetgeving, jurisprudentie on
literatuur de strafrechtelijke
maatregel worden onderzocht.
Einddatum: Mei 2002.
Publicatievorm: Proefschrift.
227
•
Strafrecht en seksueel
misbruik van minderjarigen;
een onderzoek naar (on)mogelijkheden
mr. RS.B. Kool
Promotoren: Prof. dr. CF. Fijnaut on
prof mr. H. de Doe!der.
Cool: Het probleem van seksueel
misbruik van minderjarigen binnen
afhankelijkheidsrelaties maakt
onderdeel uit van eon bredere ,
maatschappelijke zorg met
betrekking tot seksueel.misbruik:
Doze zorg heeft in de jaren tachtig
geleid tot het opzetten an een
overheidsbeleid terzake, waarvan de
strafrechtspleging onderdeel •
uitmaakt. Om to kunnen beoordelen
welke rol het strafrecht hier kan
vervullen is het noodzakelijk kennis
to nemen van de inhoud van de .
normstelling terzake,ren to bezien
op welke wijze doze normstelling in
de rechtspraktijk wordt gehand-I
haafd:
Probleemstelling: In dit onderzoek
staat de vraag centraal naar de
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werkingssfeer van het publieke
recht (het strafrecht) in een bij
uitstek private sfeer (de seksualiteit). Gekozen is voor een
probleemgebied waarbinnen de
tegenstelling publieWprivaat zich
sterk doet voelen: de strafbaarstelling 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 strafrechtspleging. 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: D issertatie.
228
Het rechtsgevolg van
vormverzuim binnen het
strafproces
mr. G. van Leijen
Promotor: Prof. mr. C.P.M. Cleiren.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek maakt deel uit van het
facultaire onderzoekprogramma 'De
rechtsbetrekking als gemeenschappelijke 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?
Doe!: Met het onderzoek worth' ,
beoogd om vanuit een theoretisch
en normatief kader enig licht te
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werpen op de vraag wanneer, door
wie of wat, in welke gevallen en op
welke gronden het recht rechtsgevolgen behoort te verbinden aan de
niet-naleving van strafprocesrechtelijke 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 met
name gebruik gemaakt van een
analyse van begrippen en
verbanden, waartoe hun betekenis
en onderlinge samenhang in
meerdere rechtsstelsels worden
bestudeerd. Aan dit kader zullen
tenslotte een aantal positiefrechtelijke facetten van het
onderwerp worden getoetst.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertati e.
229
Onrechtmatig optreden van de
overheid
prof mr. P.A.M. Mevis
Samenwerkingsverband: V Fprogramma 'De rechtsbetrekking
als gemeenschappelijke noemer van
bestuursrecht, strafrecht en
privaatrechf.
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 aansprakelijkheidsrecht. Het is voorts gericht op het
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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 relativiteitsvereiste) en voor het 'vertalen van
die aansprakelijkheid in concrete
sancties voor de overheid of •
'tegemoetkomingen' van belanghebbenden. De resultaten kunnen
ondermeer worden aangewend em
te bezien of de wijze waarop het
overheidsoptreden in het
strafproces wordt gesanctioneerd
niet veal genuanceerder en
gedifferentieerder kan zijn. Men kan
denken aan de mogelijkheid van
een financiale tegemoetkoming ter
compensatie van het geleden
nadeel zonder dat dit afbreuk doet
aan de omvang van bij voorbeeld
de op te leggen vrijheidsstrat 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 daze normen toepast.
Zo de fasering van het project het
toelaat kan een vergelijking met de
beoordeling van het onrechtmatige
overheidsoptreden in de
bestuursrechtspraak bijdragen aan
een verdieping van het onderzoek.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse afzonderhjke
publicaties.
230
Dwangmiddelen in het
bestuursstrafrecht
mr D. Otto
Promotor: Prof. mr. H. de Doe!der.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek vindt plaats binnen het
kader van het ondermeksproject
Bestuursstrafrecht. Dit project vomit
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eon van de thema's van het
ondeimekprogramma 'Gaintegreerd
recht' van het Sanders Instituut, het
onderzoeksinstituut van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Het
onderzoeksproject richt zich op de
pleats van het bestuursstrafrecht
binnen het stelsel van het recht en
de normering en inkadering
daarvan door de wetgever.
DoeI/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 rechtshandhavingsbeleid, 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 'bestuursstrafrecht Zowel
in de procedure die leidt tot het
opleggen van een bestuurlijke
boete als in de fase waarin eon
opgelegde boete moet worden
geaffectueerd is het kunnen
aanwenden van dwangmiddelen
onontbeerlijk. Tegen de achtergrond
van de algemene probleemstelling
en doelstelling van het onderzoeksproject bestuursstrafrecht staat in
dit ondernek centraal de vraag op
welke wijze dwangmiddelen moeten
kunnen warden aangewend in het
bestuursstrafrecht en hoe dit moot
worden genormeerd. •
Opzet: Het onderzoek vindt plaats
door literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: Augustus 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
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231
Buurten en (jeugd-)criminaliteit; secundaire
analyses op de triminografiebestanden' van Rotterdam
dr B. Rovers
Doe!: Er worden nadere inhoudelijke en methodologische analyses
verricht op data, die eerder zijn
verzameld voor beschrijvend
' criminaliteitsonderzoek in
Rotterdam. Diverse onderwerpen
komen hierbij aan bod, zoals de
invloed van buurtkenmerken op
slachtofferschap, angst voor
I criminaliteit en aangiftegedrag;
determinanten van criminele
carrieres; de invloed van school/
klas-variabelen op regelovertreding
en sociaal gewenste antwoordpatronen in zelfrapportageonderzoek; mogelijkheden en
beperkingen van triangulatie;
validiteitstoetsen op gegevens uit
slachtofferonderzoek. •
Opzet: Secundaire analyses
(kwantitatief) op bestaande data.
Einddatum: Maart 2000.
Publicatievorm: Artikelen.

1

232
Selectiemechanismen in de
justitieketen; de stand van
zaken in de literatuur
dr. B. Rovers, vacature
Opdrachtgever: Onderzoek in
opdracht van het WODC.
Doe!: Recente onderzoeksliteratuur
over selectiemechanismen in de
justitieketen (klassenjustitie) in
kaart brengen en evalueren.
Gekeken wordt naar de situatie in
Nederland en enkele andere
landen. De aandacht gaat uit naar
in- en uitstroomselecties bij de .
politie en uitstroomselecties bij het
openbaar ministerie en de
rechtbank.
Opzet Literatuuronderzoek;
metanalyse.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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233
Anti-witwasmaatregelen; van
melding tot en met ontneming
mr. CD. Schaap en mr. V. Mu!
Promotor: Prof. mr. H. de Doelder.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek maakt deel uit van het
project Misdaad, geld en straf
(voorheen Financiele straffen), een
samenwerkingsverband tussen de
Erasmus Universiteit Rotterdam, de
Rijksuniversiteit Leiden, het
Nederlands Studiecentrum voor
criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR) en het Ministerie van
Justitie.
Doe!: Uitgaande van (inter-)nationale regelgeving terzake wordt
onderzocht in hoeverre het
witwassen van door criminaliteit
verkregen vermogen kan worden
c.q. wordt tegengegaan en op
welke wijze dergelijk vermogen kan
worden geconfisceerd. Nadat de
zowel 'preventieve' als 'repressieve'
(wettelijke) maatregelen zijn
bestudeerd en van commentaar
voorzien wordt gekeken naar de rol
van de financiele instellingen
(identificatieplicht, meldplicht van
ongebruikelijke transacties
enzovoort) en - vervolgens - naar
wat er met de van deze instellingen
verkregen informatie wordt gedaan
(het 'veredelen' van de informatie
door het Meldpunt MOT, het
doormelden aan FinPol, de taak en
het functioneren van de landelijk
officier van justitie op dit gebied en
het gebruikmaken van de informatie
door de opsporingsdiensten (zowel
regulier als bijzonder). Het
(vervolgens) ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel
wordt als eindschakel in het
anti-witwas proces ook bestudeerd.
Opzet Allereerst wordt een
inventarisatie gemaakt van de
internationaal genomen initiatieven
teneinde het witwassen te
bestrijden. Deze initiatieven ,zullen
worden becommentarieerd en
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worden 'vertaald' naar de
Nederlandse praktijk. Onderzocht
wordt onder meer welke beleidsmatige, politieke en juridische redenen
aan de totstandkoming van
dergelijke internationale - en
vervolgens nafionale - regelingen
ten grondslag hebben gelegen.
Vervolgens wordt het gehele traject
vanaf de melding (van ongebruikelijke transacfies) 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 deelnemingsvormen in hastrafrecht en in
vergefijking met internationale
regelgeving - niet ontbreken.
Toetsing van regelgeving aan
praktijk en andersom.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: (Tussentijds)
artikelen. bijdragen. aan bundels
enzovoort. (Gezamenlijk) boek in
begin 1997. Twee aparte dissertaties.
234
Sociaal bereik van dak- en
thuislozen
dr. F Spierings
Samenwerkingsverband: Grootstedelijke veiligheid; Sanders Instituut Juridische Faculteit Rotterdam;
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gemeente Rotterdam.
Doe!: Er wordt onderzoek gedaan
naar wine vlekken'en knelpunten in
de maatschappelijke (*yang. De
resultaten vin dit onderzoek dienen
te warden vertaald in een 'regiovisie
dak- en - thuislozen' in de regio Rijnmond. Deze regiovisie heeft tot
doel het creeren van functionele
samenhang, regionale samenwerking 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 •
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afstemming gestreefd tussen vraag
naar en aanbod van voorzieningen.
Hier staat de notie 'sociaal bereik'
centraal.
Opzet: In het vooronderzoek
worden gesprekken gevoerd met
sleutelpersonen in de maatschappelijke opvang en aanpalende
voorzieningen in de regio. Middels
expert-meetings wordt ventolgens
getracht draagvlak te ontwikkelen
voor de notie van vraag-gericht
aanbod en beleid ten aanzien van
dak- en thuislozen in de regio
Rijnmond.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Pubficatievorm: Rapport. In
september 1998 zal een boek
verschijnen onder de titer Regiovisie
dak- en thuislozen; integraal
regiobeleid voor dak- en thuislozen
in Rijnmond 1998.
235
•
Buurtbemiddelingsonderzoek;
mediatie, integratie en
veiligheid
dr F Spierings,'dr. W de Jong, di
J. Blad en di C Hogenhuis
Samenwerkingsverband: Grootstedelijke veiligheid; Sanders Instituut Juridische Faculteit Rotterdam;
Ministerie van Binnenlandse Zaken;
Woningstichting Onze Woning. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doet In verschillende buurten in
Rotterdam worden Buurtraden
opgezet en wetenschappelijk
begeleid. De raden bestaan uit
bewoners-Qrijwilligers 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
criniinaliteit en de verhoging van
veiligheidsgevoelens van bewoders.
Het onderzoek omvat zowel een
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proces- als een effectevaluatie van
buurtbemiddeling.
Opzet: Er heeft een literatuurstudie
plaatsgevonden naar buurtbemiddelingsprojecten in het
buitenland. Er wordt een dossieranalyse 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 semigestructureerde vragenlijsten
gevraagd naar hun bekendheid met
en de betekenis van het buurtbemiddelingsproject.
Einddatum:Januari 1999.
Publicatievorm: Er zal door middel
van artikelen, rapporten en boeken
worden gerapporteerd.
236
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.
Doe', 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
Urbana in Barcelona, het Rotterdamse integrale veiligheidsbeleid,
'regeneration projects' in
verschillende Londense boroughs,
de 'veiligheidscontracten' in Gent.
Ook het Hamburgse en Parijse
veiligheidsbeleid zal worden
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bekeken. Hierbij zal worden
gekeken naar 1) de gehanteerde
begrippen van veiligheid en
onveiligheid, risico, overlast,
preventie, criminaliteit, sociale
cohesie, gemeenschap, burgerzin
enzovoort als zodanig; 2) de
manieren waarop de vooronderstellingen waarop het veiligheidsbeleid
gebaseerd is zijn onderzocht; 3) de
politieke motieven en 4) criminologische analyses die aan een
bepaald veiligheidsbeleid ten
grondslag liggen, of eventuele
verschillen dienaangaande 5) ook
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 een aanzet zijn
om op een meer structurele, sociale
wijze iets aan (de oorzaken van)
criminaliteit te doen.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Artikelen,
rapportages C.N.R., boek.
237
Determinanten van
(on)veiligheidsgevoelens; .een
rechtspsychologisch
onderzoek naar de beleving
van veiligheid en onveiligheid
in een stedelijke omgeving. •
drs. G.N.G. Vanderveen
Samenwerkingsverband: Grootstedelijke Veiligheid.
Promotor: Prof. dr. D.J. Hessing.
Onderzoeksinstelling: Sanders
Instituut Juridische Faculteit
Rotterdam.
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Doe!: Het bepalen van de factoren
op individueel en situationeel
niveau die de discrepantie tussen
feitelijke onveiligheid en
onveiligheidsgevoelens kunnen
verklaren en van invloed zijn op de
veiligheidsbeleving.
Opzet In verschillende studies zal
met behulp van diverse methoden
Onterview, survey, experiment) een
psychologisch model getoetst
worden.
Elm/datum: Juni 2001.
Publicatievorm: Dissenatie en
artikelen.
238
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht
di C.G.M van Warns/en
Doe!: Bestudering van de
geschiedenis van het jeugd(beschermings)recht.
Opzet: Literatuurstudie, interviews
en ander bronnenonderzoek.
Publicatievorm: De komende tien
jaar zullen Cr deelpublicaties
verschijnen, te weten (werktitels):
2001: Honderd jaar Kinderwetten;
deel I: ± 1900-1940; 2005: Honderd
jaar Kinderwetten; deel II:
1945-2000. Reeds verschenen de
pbblicaties: 'Kinderbescherming in
oorlogstijd; de strijd tegen het
wangedrag van de jeugd 77jdschrift
voor familie - en jeugdrecht, nr. 5,
1995, pp. 98-111; 'Honderd jaar Pro
Juventute', Proces, nr. 3, 1996, pp.
47-51.
239
Veiligheid en onveiligheid; een
juridische, juridischfilosofische en sociaal
wetenschappelijke analyse
mr RW van Zuijlen
Samenwerkingsverband: Sanders
Instituut, UPT: veiligheid, Vakgroep
strafrecht en criminologie (EUR).
Promotoren: Prof. dr. D.J. Hessing
en dr. PAM. Mevis.

Doe!: Komen tot een fundamentele
betekenis/definitie/omschrijving van
het begrip 'veiligheid', welke ten
grondslag kan worden gelegd aan
wetgeving en beleid waarin
veiligheid een col speelt.
Opzet Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: Mei 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
Universiteit Utrecht
RJ. lalliarda instituut, Utrechts
instituut voor
Rechtswetenschappelijk
onderzoek
Afgesloten onderzoek
240
Eindverslag Pionieronderzoek
1991-1997; 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
Utrecht, Universiteit Utrecht, G.J.
Wiarda Instituut, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 246
Lopend onderzoek
241
The implementation and
enforcement practice on
fisheries quota management
in The Netherlands and in the
United Kingdom
mr.J. Berg
Promotor: Prof. dr. J.A.E. Vervaele.
Co-promotor: prof. mr.H.J. Swart.
Samenwerkingsverband: Pionierproject Vervaele.
Doe!: De werking in twee lidstaten
van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid van de EG wordt
onderzocht. Met name de
handhavingspraktijk komt aan bod.
Opzet Analyse van het beleid op
EG niveau; vergelijking van twee
landen op nationaal niveau:
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common law versus civil law. Hoe
draagt het nationale recht bij aan
het bereiken van de doelstelling op
EG niveau.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.

het optreden van euro-controleurs
in nationale administratieve en
strafrechtelijke procedures tegen
marktdeelnemers.
Einddatum: September 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.

242
European integration and the
legal enforcement of
social-economic policy; a
case study of the enforcement
of customs laws
mr. N. Dirkzwager
Promotor: Prof. dr. J.A.E. Vervaele.
Samenwerkingsverband: Pionierproject Vervaele.
Doe!: To what extent and in which
way can integration of the
enforcement of customs law
contribute to the achievement of
the objectives of EC socialeconomic policy.
Opzet: Rechtsvergelijkende studie
in Nederland, Duitsland en
Engeland naar de strafrechtelijke en
administratiefrechtelijke handhaving
van douanerecht, inclusief
wederzijdse administratieve
bijstand.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.

244
De effectuering en handhaving
van het communautaire
levensmiddelenrecht in
Nederland en Duitsland
drs. M.J. Lugt
Promotor: Prof. dr. J.A.E. Vervaele.
Prof. mr. K.J.M. Mortelmans
(co-promotor).
Samenwerkingsverband: Pion ier
project Vervaele.
Doe!: Welke problemen doen zich
voor bij de effectuering en
handhaving van het communautaire
levensmiddelenrecht in Nederland
en Duitsland. Naast strafrecht komt
bestuursrecht aan de orde.
Opzet: Vooral onderzoek naar
levensmiddelen 'in enge zin' en
nauwelijks naar landbouwlevensmiddelen (uitgezonderd
vlees). Daarnaast wordt horizontale
Europese regelgeving (dat wil
zeggen van toepassing voor alle
levensmiddelen) onderzocht.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.

243
Bevoegdheden van eurocontroleurs en de rechtsgevolgen van hun handelingen in
de nationale rechtsorde
mr. H.G. Kraal
Promotoren: Prof. dr. J.A.E. Vervaele
en prof. mr. Widdershoven.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor rechtshandhaving en Europese
integratie.
Doe!: De studie heeft tot doel de
bevoegdheden van ambtenaren van
de EG om in de staten controles
door te voeren op de handhavingsnaleving door de lidstaten en door
marktdeelnemers juridisch te
analyseren. Tevens wordt aandacht
besteed aan de rechtsgevolgen van

245
Rechtshandhaving door de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
mr. H. van Steijn
Promotoren: Prof. dr. J.A.E. Vervaele
en prof. mr. J.B.J.M. ten Berge.
Samenwerkingsverband: Pion ierproject Vervaele.
Doel: Een aantal materiele
regelingen 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-
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rechtelijke en strafrechtelijke
handhaving. Hoe werkt dit en hoe
evolueert dit in tijden van
verschuivende handhavingsvormen?
Opzet: Analyse van de organisatiestructuur, 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 gemeenschappelijk landbouwbeleid?
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
246
Handhaving van de Europese
regelgeving inzake het
grensoverschrijdend verkeer
van gevaarlijk arval
mr.ME Veldkamp
Promotor: Prot dr. J.A.E. Venmele.
Co-promotor: Prot.mr. PJ.J. van
Buuren.
Samenwerkingsverband: Pionierproject Vervaele.
•
Doer: 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: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
247
Privaatrechtelijke
,•
handhayingsinstrumenten van
bestuursorganen en openbare
lichamen
mr van der Zyde

Promotoren: Prof. dr. J.A.E. Vervaele,
dr. R. de Lange en dr. G. Betlem.
Samenwerkingsverband: Pionierproject Vervaele (regulering van
sociaal economische verhoudingen).
Doe!: Studie near de mogelijkheden
en wenselijkheid van het gebruik
van het privaatrecht als
handhavingsinstrument door
bestuursorganen en openbare
lichamen. Getracht zal worden te
komen tot een drie-wegenleer die
naast nationaal recht tevens
rekening houdt met de eisen van
het Europees gemeenschapsrecht.
Opzet: Onderzoek naar de
samenloop tussen bestuurs-,
privaat- en strafrechtelijke
handhavingsinstrumenten.
Einddatum: April 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
Universiteit Utrecht
Molengraaff instituut voor
privaatrecht
Lopend onderzoek•
248
Een vergelijkend onderzoek
naar de beantwoording van
een aantal familierechtelijke
vragen in de rechtspraktijk
van de Verenigde Staten en
Nederland
air G. IQeykamp
Promoter: Prof. mr. J. de Ruiter en
prof. mr. Soeteman.
Doer: Het doel is te komen tot een
systematische en analytische
beschrijving van de rechtsstelsels
van de VS en Nederland, waardoor
zijin hun structuur en grondslagen
vergelijkbaar worden, en waarbij
onderzocht zal warden of de
betekenis van de Constitutie van de
VS voor de afzonderlijke staten
vergehjkbaar 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
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centraal staande vragen naar de
doorwerking van mensenrechten bij
afstamming en ouderlijk gezag.
Opzet: Onderzoek vindt plaats in de
VS door middel van bestudering
van wetgeving, case law en
wetenschappelijke literatuur. Ook
zijn er contacten met een aantal
vooraanstaande professoren op
familierechtelijk gebied.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Dissertatie bij
Kluwer Law International, Den
Haag.
249
De positie van minderjarigen
op het terrein van de
geestelijke gezondheidszorg
mrP. van der Linden
Doe!: Onderzoek naar het gebruik
van juridische en medische
maatregelen om jeugdhulpverlening
mogelijk te maken dan wel te
optimaliseren. Het maatschappelijk
probleemgebied dat voorwerp van
deze studie is, is de geestelijke
gezondheidszorg.
Opzet Een analyse van de
vigerende regelingen met
betrekking tot de positie van
jeugdigen in het GGZ-circuit. Op
grond van literatuuronderzoek zijn
kwantitatieve gegevens verzameld
en met behulp van interviews is
gepoogd zicht te krijgen op de
praktijk. Deze gegevens zijn beperkt
tot het arrondissement c.q.
gezondheidszorgregio Utrecht en
zijn verkregen bij instellingen op
het terrein van jeugdbescherming
en jeugdgezondheidszorg.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publicatievorm: Artikelen,
dissertatie. Reeds verschenen
artikelen in het Tijdschrift voor •
Familie- en jeugdrecht (1994/1995);
een bijdrage in het boek Jeugdpsychiatrie en recht over de
interferenties tussen de ondertoezichtstelling, het kinderstraf(proces)recht, de BOPZ en de

WBGO, Assen, Van Gorcum, 1997;
De bijdrage 'Geen ondertoezichtstelling zonder kinderrechter', in: De
kinderrechter 75 jaar; reden tot
vreugde?, Deventer, 1998.
250
De vermogensrechtelijke
aspecten van samenleving
buiten huwelijk in rechtsvergelijke-nd perspectief
mr. W.M. Schrama
Promotoren: Prof. dr. K.R.S.D. Boele
Woelki en dr. G.J.W. Steenhoff.
Samenwerkingsverband: lus
Commune Onderzoeksschool
(Universiteit Utrecht, KU Leuven en
Universiteit Maastricht).
Doe!: Het verrichten van structureel
en fundamenteel rechtsvergelijkend
onderzoek naar de vermogensrechtelijke aspecten van samenleving buiten huwelijk met het doel
de overeenkomsten en verschillen
bloot te leggen en aldus inzichtelijk
te maken. Aan de hand daarvan
kan worden onderzocht op welke
wijze in de diverse rechtsstelsels de
vermogensrechtelijke positie van
ongehuwd samenlevenden is
geregeld en na te gaan of daarbij
gemeenschappelijke beginselen of
regels gehanteerd zijn. Ook zal
bekeken worden in hoeverre
bepaalde technieken c.q.
instellingen die in bepaalde
rechtsstelsels gecreeerd zijn in
aanmerking komen voor introductie
in andere stelsels.
Opzet Literatuur-/jurisprudentieonderzoek en studieverblijf in de
landen die in de rechtsvergelijking
worden betrokken.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
251
Vermogensrechtelijke
aspecten van huwelijk en
echtscheiding
Onbekend
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Promotoren: Prof. dr. K.R.S.M. Boele
Woelki en dr. G.J.W. Steenhoff.
Samenwerkingsverband: lus
Commune Onderzoeksschool.
Doe!: Het verrichten van structureel
en rechtsvergelijkend onderzoek
naar de vermogensrechtelijke
aspecten van huwelijk en
echtscheiding met het doel de
verschillen en overeenkomsten
bloot te leggen en aldus inzichtelijk
te maken cm vervolgens voorstellen
uit te werken voor normen of
beginselen van Europees
familierecht.
Opzet Bestudering, met toepassing
van de rechtsvergelijkende
methode, van On ieder geval) het
huwelijksvermogensrecht en het
alimentatierecht in het Belgische,
Duitse, Franse en Engelse en
Nederlandse recht, eventueel
aangevuld met het recht van een
der Scandinavische landen. Daarbij
zal de vraag hoe de nationale
oplossingen in de praktijk uitwerken
eveneens in het onderzoek
betrokken warden.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Universiteit Utrecht
Willem Pompe instituut voor
strafrechtswetenschappen
Afgesloten onderzoek
252
Criminaliteit in de branche van
de amusementscenters
M. Bottenberg, F Bovenkerk, A.
Hartmann en EW.A.A. Slow'
Utrecht, Willem Pompe Instituut,
1997 (paper)
Zie JV7. 1997, nr. 258
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie. WODC.
Afdeling EWB.

253
De mania van Turkije
Bovenkerk en Y YesilgOz
Amsterdam, Meulenhoff, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 257 en 271
254
Etnische minderheden en
slachtofferhulp
A. Lempens, L. Assa, G. Ontas en
F Bovenkerk
Tijdschrift voor criminologie, 39e
jrg., nr. 4, 1997, pp. 357-371
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Onderzocht werd of er sprake is
van onderbezetting van bureaus van
slachtofferhulp door allochtonen
alsmede wat daarvan de oorzaken
zijn. Onderzoek werd gedaan in
zeven steden bij politiebureaus en
bureaus voor slachtofferhulp;
interviews met sleutelpersonen.
255
Recht rend zedendelicten;
handboek veer de (juridische)
hulpverlening
air B. Swier en dr. M Moerings
Alphen aid Rijn, Samson, 1997
Zie 1V7, 1997, nr. 267
256
Locus delicti en rechtsmacht
air HD. Wolswijk
Deventer, Gouda Quint, Pompe
reeks nr. 24, 1998 (diss.)
Zie.11./7, 1997, nr. 269
Lopend onderzoek
257
Maatregelen in het belong van
het onderzoek in stmfzaken en
de rechtspositie van de
verdachte
mr.M. Berkhout-van Poelgeest
Promotoren: Prof. mi. C. Kelk en dr.
P.J. Baauw (co-promotor).
Doe!: Het onderzoek richt zich op
een beschrijving van de 'maatregelen (art. 62.210 76 Sv jo art. 222,
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225 Invoeringswet Sv.) in historisch
en constitutioneel perspectief, in
verband met hun plaats in het
strafprocesrecht en het detentierecht. Per periode worden vanaf
1838 de beginselen van strafprocesrecht en detentierecht
aangegeven die bij toepassing van
de 'maatregelen' een rol spelen.
Probleemstelling: Wat is de
rechtspositie van de verdachte ten
aanzien van maatregelen in het
belang van het onderzoek? Waar
liggen de grenzen van dergelijke
maatregelen?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.

259
Gedragskundige rapportage
aan justitie in het jeugdstrafrecht
mr. J.M. Bruins
Promotor: Prof. mr. C. Kelk.
Doel: Systematisch onderzoek naar
plaats en functie van de gedragskundige rapportage in jeugdstrafzaken en met name de
juridische implicaties.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen.

258
Arbeid als straf
mr. MM. Boone
Promotoren: Prof. mr. C. Kelk.en dr.
mr. M. Moerings.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek is ondergebracht in de
Onderzoeksschool Arbeid, Welzijn
en Sociaal-economisch Bestuur
(AWSB).
Probleemstelling: Centraal in het
onderzoek staat de vraag wat de
rechtspositie is van de justitiabelen
die in enigerlei fase van de
strafrechtspleging arbeid moeten
verrichten en welke rechtspositie
normatief zou zijn geIndiceerd in
het licht van de implicaties van de
verschillende rechtsgebieden die
daarbij zijn betrokken, zoals het
(internationaal) strafrecht, het
arbeidsrecht en het sociaal
verzekeringsrecht.
Opzet: Het onderzoek zal
hoofdzakelijk bestaan uit het
bestuderen van literatuur,
wetgeving en jurisprudentie, maar
ook zal gebruik gemaakt worden
van interviews met deskundigen op
de relevante rechtsgebieden en de
methode van observatie. Hoewel het
onderzoek geen rechtsvergelijkende
opzet heeft, zullen waar relevant

260
Verzekeringsfraude in de
scheepvaart
mr B.E Faber
Promotoren: Prof. dr. F. Bovenkerk
en prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen.
Doel: Nederland is een zeevarende
natie en beschikt in Rotterdam over
de grootste haven ter wereld. De
zeescheepvaart brengt echter grote
risico's met zich mee. Risico's die
op speciaal daartoe ingerichte
verzekeringsbeurzen in coassurantie worden verzekerd. Dat is
een ingewikkeld proces dat over
,
veel schijven verloopt en waarbij
veel tussenpersonen betrokken zijn.
Ook de maritieme transportbranche zelf heeft echter een
complexe structuur, is zeer
internationaal van karakter en wordt
gereguleerd door ingewikkelde
regelgeving. Verondersteld zou
kunnen worden dat de kenmerken
van de zeescheepvaart-branche en
het systeem van co-assurantie deze
sector fraudegevoelig maken. Doel
van het onderzoek is daarom de
werking van de Nederlandse
verzekeringsbeurzen op het terrein
van het maritieme transport door te
lichten. De structuur en de
belangenconstellaties van de

ook buitenlandse ontwikkelingen in
het onderzoek betrokken worden.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
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actoren zullen enerzijds vanuit een
vetzekeringsrechtelijk en -technisch
perspectief en anderzijds vanuit eon
criminologisch perspectief warden
beschreven. Nagegaan zal warden
of de verzekeringsbeurzen gevoelig
zijn voor enige vorm van (georganiseerde dan wel organisatie-)criminaliteit.
Opzet Literatuuronderzoek,
interviews, stage (als participerende
observatie) en dossier-onderzoek
(van zowel schade- als fraudedossiers).
Einddatum: 1998.
Publicadevorm: Dissertatie en
••••
artikelen.
261
integraal veiligheidsbeleid op
lokaal niveau
dr W.J.M. de Haan
Samenwerkingsverband:Sociaal en
Cultureel Planbureau.
Doe: Het doel van het onderzoek th
na te gaan op welke wijze het
integrale veiligheidsbeleid op lokaal
niveau gestalte krijgt. Wordt overal
dezelfde invulling gegeven aan het
nieuwe beleid of bestaan er'
verschillende opvattingen van
integraal veiligheidsbeleid? Welke
activiteiten Warden op het terrein
van de sociale veiligheid ontwikkeld, wie bepaalt de piloriteiten, wie
voert ze uit, en door •wie en op
welke wijze warden ze geavalueerd? In een voorstudie wordt eerr
eerste terreinverkenning uitgevaerd
van het lokale veiligheidsbeleid in
de steden Amsterdam en
Rotterdam.
•
Opzet De benodigde gegevens
warden verkregen door intervievth
met gemeente-,
justitieambtenaren, analyse van'.
beleidsstukken en, vooriover
beschikbaar, cijferrnatedaal.
Einddatum: 1998.
'
Publicatievorm: Rapport, artikel.
Reeds verscheen: dr. WJ.M. de•
Haan, 'Integrale veiligheid;
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beleidsvernieuwing of beleidsvervaging', in: Justitiele verkenningen, 21e jrg.: nr. 5, 1995, pp. 25-49.
262
Doding in gezinsverband
dr FA.M.M. Koenraadt
Doel/probleemstelling: Empirisch
onderzoek naar gevallen van
partnerdoding en kinderdoding.
Einddatum: 1998.
Publicatievotm: Beek en artikelen in
vaktijdschriften.
263
Forensisch psychiatrische en
psychologische rapportage
dr. FA.M.M. Koenraadt
Samenwerkingsverband: Het Pieter
Bean Centrum, Psychiatrische
Observatiekliniek van het
Gevangeniswezen.
Doe: Aan de hand van actuele en
historische processen inzichtelijk
maken hoe in de Nederlandse
strafrechtspleging de aandacht voor
de persoon van de verdachte vorm
heeft gekregen.
Dozer 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 dude rapporten (deze
warden onderzocht in de
Rijksarchieven). Daarnaast
literatuurstudie.
Einddatum: Lopend'ondeizoek.
Publicadevorm: Naar aanleiding van
dit onderzoek verscheen reeds en
zal nog verschijnen een aantal t'l
artikelen.
264
•
Internationale samenwerking
inzake de bestrijding van het
witwassen en de confiscatie
van wederrechtelijk verkregen
voordeel ' •mr. R. Lamp
'
Promotor: Prof. rrir.H.J. Swart.
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Doe!: Het beschrijven en evalueren
van het juridisch raamwerk welke
de internationale samenwerking van
de landen van het koninkrijk
(Nederland, de Nederlandse
Antillen en Aruba) terzake het
witwassen en de confiscatie van
illegaal verkregen vermogen regelt.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Mel 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
265
Homosexualiteit en ongelijke
behandeling
dr mr. M Moerings
Samenwerkingsverband: D. West,
University of Cambridge en L.
Moran, University of Lancaster
Engeland.
Doe!: Rechtsvergelijkende studie
hoe in verschillende landen in
wetgeving en maatschappij wordt
omgegaan met homoseksualiteit,
met speciale belangstelling voor de
strafwetgeving.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: M. Moerings, 'The
Netherlands', in: D.J. West en R.
Green (red.), Sociolegal control of
homosexuality; a multi-nation
comparison, New York/Londen,
Plenum Press, 1998; nog te
verschijnen in 1998: M. Moerings,
'The Netherlands; front runners in
antidiscrimination law', in: S.
Beresford , L. Moran e.a. (red.),
Legal queeries, uitgever nog niet,
bekend.
266
Zedenwetgeving en leeftijden
dr. mr M. Moerings
Samenwerkingsverband: Universiteit
van Londen, faculty of.law (E. ,
Heinze).
Doe!: Rechtsvergelijkend onderzoek
naar sex met kinderen.
Opzet: Literatuuronderzoek. ,
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Boek.
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267
Effectiviteit van politiewerk op
het terrein van etnische
minderheden
drs. M van San en prof dr
Bovenkerk
Samenwerkingsverband: Opdrachtgever LSOP.
Doe!: Kennis verzamelen over
effectieve interventiestrategieen
door de politie bij het probleem van
allochtone criminaliteit.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Boekje.
268
Rechtspositie jeugdigen in
jeugdbeschermingsinrichtingen
mr drs. van Vliet
Promotor: Prof. mr. C. Kelk.
Doe!: Studie naar de (rechts)positie
van jongeren in justitiele jeugdinrichtingen.
Opzet: Het onderzoek bestaat onder
meer uit het analyseren van
beklagzaken in vergelijking met die
in het gevangeniswezen en in het
vergelijken van de rechtspositie in
de rijksinrichtingen met die in de
particuliere inrichtingen. Ook de
komende Beginselenwet Justitiele
Jeugdinrichtingen wordt in de
.
beschouwingen betrokken.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Een reeks artikelen
en/of andere publicaties,
uitmondend in ,een dissertatie.
Tussentijds: het schrijven van
annotaties bij uitspraken op
beklagzaken van jeugdigen in
justitiele jeugdinrichtingen.
269
Geweld in Nederland en de
Turkse misdaad
dr Y Yesilgoz
•
Samenwerkingsverband: IRT
Oost-Noord Nederland.
Doel: Kwalitatief en kwantitatief
onderzoek naar fysiek geweld onder
de organisaties in zes Nederlandse
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steden: Utrecht, Den Haag,
Rotterdam. Enschede, Zwolle en
Deventer.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
270
Interne openbaarheid en 'fair
trial' in strafzaken
1111 TG. van der Zwaag
Samenwerkingsverband: Prof. mr.
Swart/Onderzoeksschool
Rechten van de Mens en prof. dr.
C.H.13randts.
Doe!: Reikwijdte, beperkingen en
afdwingbaarheid van interne
openbaarheid in strafzaken.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentieondemoek.
Einddatum: September 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
Universiteit Utrecht
Sectie media en communicatie
Afgesloten onderzoek
271
The Unesco global study on
media violence; a joined
project of Unesco, the World
Organization of the Scout
Movement, and Utrecht
University
prof. di J Groebel
Parijs, UNESCO, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Five major issues were addressed:
Which role do the media, and in
particulr TV play in the lives of
children on a global level? Why are
children fascinated by media
violence? What is the relationship
between media violence and
aggressive behaviour among
children? How do violent
environments (war/crime on the
one hand and the state of
technological development on the
other) influence the coping with
aggressive media content?

Lopend onderzoek
272
Delinquente jongeren, geweld
en media; een onderzoek naar
de invloed van mediageweld
op de vormgeving van
gewelddadig gedrag van
(delinquente) jongeren
drs. M.J.M. Habraken, dr. H.
Bouwman en prof di I Groebel
Samenwerkingsverband: Het
ondertoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC.
Afdeling EWB.
Probleemstelling: Het onderzoek
richt zich op de vraag op welke
manier delinquente jongeren
betekenis geven aan geweldfilms
en of deze betekenisgeving een rol
speelt bij de manier waarop
delinquente jongeren hun
gewelddadig gedrag vormgeven.
Doe/: Het doel van het onderzoek is
om na te gaan of jongeren die [in
groepsverband) regelmatig
overgaan tot geweldpleging
geInspireerd worden door
geweldfilms. De vraag daarbij is of
zij gewelddadige beelden
daadwerkelijk inpassen in hun
dagelijks handelen, en zo ja, naar
welke films zij kijken en hoe zij
gebruik maken van deze films.
Mediagebruik wordt in dit
onderzoek ondermeer opgevat als
een graces van 'intern' handelen,
waarbij jongeren (gezamenlijk)
betekenis geven aan mediabeelden.
Dit proces wordt ook wel
aangeduid met de term 'subjectieve
definitie van de situatie'. De eigen
doelstellingen, waarden en
interesses vormen de achtergrond
waartegen het bekijken, het
'definieren' of interpreteren van
films zich afspeelt. Het onderzoek
richt zich enerzijds op de inpassing
van de diversiteit aan verbeelde
agressie en verhaalstructuren in de
belevingswereld van jongeren.
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Anderzijds zijn we geInteresseerd in
de effecten van het kijken naar
deze films op het (gezamenlijk in
praktijk gebrachte) gewelddadig
gedrag van jongeren. Delinquente
jongeren worden op de eerste
plaats bij het onderzoek betrokken
omdat deze groep wellicht bijzonder
ontvankelijk is voor de gewelddadige beelden.
Opzet: Urn de gestelde vragen
optimaal te kunnen beantwoorden
is gekozen voor een kwalitatief
onderzoek, bestaande uit een
viertal case studies. Een tweetal
studies wordt verricht onder
jongeren die voor geweldpleging
veroordeeld zijn. Naast gewelddadige jongeren worden in de andere
twee cases ook jongeren met
vergelijkbare achtergronden
onderzocht, die voor zover bekend
niet betrokken zijn geweest bij
gewelddadig gedrag. Deze
'controle'-groep dient om meer
zekerheid te krijgen over het
verband dat bestaat tussen het zien
van filmgeweld, de interpretatie
daarvan en de betekenis voor het
gedrag in de alledaagse werkelijkheid. De delinquente jongeren
zullen geselecteerd worden via
diverse Jeugdreclasseringsdiensten
en Jeugdzakenrechercheurs in het
land. ledere groep bestaat uit 15 a
20 jongeren in de leeftijd van 13 tot
19 jaar. ledere groep zal gedurende
drie maanden met behulp van
uiteenlopende onderzoeksmethoden
(observatiemethoden tijdens het
kijken naar de films, diepteinterviews, netwerkonderzoek)
onderzocht worden. De eerste
groep delinquente jongeren is al
geselecteerd via de ArchoJeugdreclassering (AJ) in Nijmegen.
Einddatum: Eind 1999.
Publicatievorm: Onderzoeksrapport,
artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften en een dissertatie.

273
Pornografie; schadelijke
effecten en preventie

dr.P. Kalma
Omschrijving: Onderzocht wordt
onder welke condities pornografie
negatieve effecten heeft en hoe die
voorkomen kunnen worden in een
maatschappij waarin met name
opgroeiende kinderen onvermijdelijk
in aanraking komen met pornografisch materiaal. Op grond van
experimenteel onderzoek komt men
tot de conclusie dat pornografieconsumptie leidt tot een negatieve,
exploiterende houding van mannen
tegenover vrouwen, en tot een
verhoogde (laboratorium)agressie.
Dit geldt in iets sterkere mate voor
beeldmateriaal waarin agressie is
verwerkt dan voor puur sexuele
uitbeeldingen. De conclusie geldt
niet algemeen, omdat er ook enkele
studies zijn waarin pornografieconsumptie leidt tot een vrielndelijker houding en verlaagde agressie.
Het vermoeden is dat dit verschil
voor een belangrijk deel ligt aan het
experimentele paradigma dat wordt
gebruikt en aan de lage ecologische validiteit van het meeste
experimentele onderzoek. In een
eerste fase wordt.dit specifieke
vermoeden onderzocht in
samenwerking met sexuologische
onderzoekers van de Universiteit
Amsterdam. Daarna zal het project
meer algemeen gericht zijn op de
condities waaronder negatieve
effecten optreden en factoren die
dat kunnen voorkomen.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Artikelen,
congresbijdragen, rapport.
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Katholieke Universiteit Brabant
Vakgroep strafrechtswetenschappen
Afgesloten onderzoek
274
In bemep
H.K Elzinga
Deventer, Gouda Quint, 1997
Zie JV7, 1997. nr. 277
275
Psychopathie en narijping
W.H.J. Martens
Shaker Publishers BV, 1997
Zie iv, 1997, nr. 290
276
.
Trauma and psychiatry; the
role of individual and
transgenerational traumatization in the causation of
psychobiological illness
7h. K de Graaf
Tilburg, Tilburg University Press,
1998
Zie JV7, 1997, nr. 278
Lopend onderzoek
277
De materidle jurisdictie van
een permanent intemationaal
strafhof
mw. mr M. Boot
Promotoren...Prof. mr..WJ.M. van
Genugten en prof. dr. N. Keijzer.
Begeleider: Drs. AM. van
Kalmthout
Doe!: Het formuleren van' de
p
strafbaarstelling van een aantal
internationale misdrijven zoals die
opgenomen zouden moeten worden
in het statuut van een permanent
internationaal straftribunaal. Het
onderzoek richt zich met name op
de strafbaarstelling van genocide,
misdrijven tegen de menselijkheid
en oorlogsmisdrijven in.het statuut.
Opzet Literatuur-. en jurisprudentieonderzoek.
.

Einddatum: December 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
278
Het persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht
E.J.P 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 gedragskundigen en de rechterlijke macht
anderzijds.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Artikelen en
proefschrift.
279
De Aanbeveling R (85)11 van
de Raad van Europa over de
positie van slachtoffers van
delicten in het strafrecht
mr. drs.
Brienen en mr EH.
Hoegen
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
•
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doe/: De relatie tussen de
Aanbeveling R (85)11 door de Raad
van Europa enerzijds en de praktijk
van strafrechtshervormingen door
staten, die lid waren van de Raad
van Europa in 1985. anderzijds.
Opzet Literatuuronderzoek;
bronnenonderzoek; analyse van
bestaande onderzoeksgegevens;
interviews met, onder.meer,
instanties die betrokken zijn bij de
uitvoering van de Aanbeveling R
(85)11 in de verschillende lidstaten.
EMddatum: December 1998.
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Publicatievorm: Dissertatie, boek,
rapport aan het Ministerie van
Justitie.
280
Affectief agressief gewelddadig gedrag
drs. R. C. Brouwers
Promotor: Prof. dr. T.I. Oei.
Doe!: Onderzoek naar de
verklarende en therapeutische
kwaliteit van de klinische factoren
gebaseerd op de catastrofe theorie
gericht op affectief agressief
gewelddadig gedrag.
Opzet: Klinisch onderzoek.
Einddatum: Eind 2001.
Publicatievorm: Artikelen en
eventueel dissertatie.
281
Political transition, criminal
law and reconciliation
mr. drs. Ellian
Promotoren: Prof. mr. M.S.
Groenhuijsen en prof. dr. G.C.G.J.
van Roermund.
Doe!: De spanning tussen het
strafrecht en de verzoening in de
politieke overgangsperiode is het
centrale thema van dit onderzoek.
Door de ontbinding van de oude
macht kampt de onderdrukte (de
nieuwe macht) met de erfenis van
de ontbonden macht (de grove
schendingen van de mensenrechten). Wat moet in deze situatie
gebeuren met de mensen die de
geweldmachine van het oude
regime dienden? Het recht moet in
deze situatie de geschikte
instrumentaria en kaders vinden,
waarbinnen het verleden definitief
beslecht kan worden. De rol en de
mogelijkheden van het strafrecht en
de verzoening bij het berechten of
vergeven van de daders enerzijds
en het tot stand brengen van een
nieuwe orde (de rechtsorde)
anderzijds zijn de fundamentele
zaken die gedurende dit onderzoek
aan de hand van de werkzaamhe-

den van de Waarheids- en
verzoeningscommissie in
Zuid-Afrika uitgediept en
geproblematiseerd zullen worden.
Daarnaast zal er aan strafrechtelijke
begrippen (zoals dader, slachtoffer
of legaliteitsbeginsel) een
bijzondere aandacht worden
besteed.
Opzet: Literatuur- en empirisch
onderzoek.
Einddatum: Februari 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
282
De rol van het kort geding in
strafzaken
mr. ES.G.N.A.I. van de Griend
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doel: 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 Strafvordering 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: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
283
Community Service in
Western-Europe
drs. M. van Kalmthout
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Promotoren: Prof. mr. P.J.P. Tak en
prof. mr. MS. Groenhuijsen.
Doe?: In het onderzoek worth
nagegaan hoe binnen de landen
van de Raad van Europa de nieuwe
strafsanctie dienstverlening zich
heeft ontwikkeld. Tevens wordt de
juridische vormgeving van deze
sanctie in verschillende landen met
elkaar vergeleken en wordt
uitvoerig ingegaan op de ervaringen
met deze sanctie in de praktijk.
Probleemstelling: In het onderzoek
komen ander meer de volgende
vraagpunten aan de orde: In
hoeverre is er bij de dienstverlening
sprake van eon 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 internationale verdragrechtelijke bepalingen?
Hoe verhouden de diverse
wettelijke regelingen zich tot
elkaaf?
Opzet: Hoofdzakelijk (rechtsvergelijkend) literatuuronderzoek en
interviews.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie. Enkele
monografieen zijn reeds verschenen.
284
Vreemdelingenbewaring in
Europa
drs. M van Kalmthout
Samenwerkingsverband: Max Planck
Instituut te Freiburg.
Doer: In dit onderzoek wordt de
rechtspositie van de illegale
vreemdeling in de landen van de
EU bestudeerd en vergeleken.
Bijzondere aandacht krijgt de
strafbaarstelling van het illegaal
verbliff in somrnige landen en de
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vrijheidsbenemende maatregelen
die het gevolg kunnen zijn van het
ongedocumenteerd in een land
verblijven. Onderzocht wordt hoe
deze vrijheidsbeneming in
overeenstemming is met de
internationale mensenrechtenverdragen.
Diver Literatuurstudie,
jurisprudentie-onderzoek,
rechtsvergelijking.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Boek en artikelen.
285
Differentiatie in strafoplegging
en strafuitvoering
drs. M. van Kalmthout
Doel: De toename in de omvang en
diversiteit van de criminaliteit heeft
geleid tot een druk op het
Nederlandse gevangeniswezen. Die
druk kon niet alleen warden
opgelost door vergroting van de
capaciteit van de justitiele
inrichtingen. Deze maatschappelijke
ontwikkeling leidde echter ook tot
eon streven naar hervorming van
het sanctiestelsel van het Wetboek
van Strafrecht. In dat verband kan
warden gewezen op een tendens,
waarbij de wijze van afdoening van
strafbare feiten en de op te leggen
sancties worden gerelateerd aan de
aard van de betreffende delictscategorie. Met name ten aanzien van de
kortere vrijheidsstraffen kan worden
gesproken van eon verschuiving
van vrijheidsstraf naar community
based sanctions en community
based executions. Een opmerkelijk
gevolg van deze verschuiving is de
toename aan . verantwoordelijkheid
voor de executie en de in dat kader
uit te oefenen bevoegdheden van
niet-justitiele organen; een vorm
van privatisering van bepaalde
delen van de strafrechtspleging.
Met betrekking tot vermogenssancties wordt gezocht naar
mogelijkheden om problemen bij de
incasso op te lossen en naar wijzen
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van sanctionering van delicten die
in hoofdzaak vanwege de grote
financiele voordelen worden
begaan. Bij deze ontwikkelingen in
de strafwetgeving op het terrein van
het sanctierecht staat de balans
tussen de diverse bij de strafoplegging en strafuitvoering betrokken
instanties - 0.M., rechter en
administratie - centraal. Aangezien
in dit onderzoek kwesties worden
aangeroerd, die ook in Westeuropees verband in het strafrechtelijke
onderzoek een belangrijk thema
vormen, zal voor de rechtsvergelijkende component een
vooraanstaande plaats worden
ingeruimd.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en korte monografieen.
286
Implementatie van Straatsburgse beslissingen met
betrekking tot nationale
uitspraken die in kracht van
gewijsde zijn gegaan
mr P.H.M.C. van Kempen
Samenwerkingsverband: Schoordijk
Instituut, KUB/T.M.C. Asser Instituut,
Den Haag.
Promotoren: Prof. mr. J. de HuIlu 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, om na een beslissing
van een Straatsburgse instantie,
waaruit blijkt dat de nationale
rechter het EVRM heeft geschonden, de oorspronkelijke beslissing
aan te vechten. Deze centrale
probleemstelling zal met name
worden uitgewerkt aan de hand van
vier, onderling samenhangende,
deelonderwerpen/vragen: In welke
situaties bestaat er aanleiding om
ten gevolge van een uitspraak van
een Straatsburgse instantie een
afgesloten procedure te herope-
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nen? Deze vraag zal vanuit
strafrechtelijke, civielrechtelijke en
administratiefrechtelijke invalshoek
aan de orde worden gesteld. Zijn
bij voorbeeld aangepaste
herzieningsregelingen in het
Wetboek van Strafvordering een
mogelijkheid om 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 om op de
eerdere nationale uitspraak terug te
komen?
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
Daarnaast zullen er tussentijds
wetenschappelijke artikelen worden
gepubliceerd.
287
Internationale samenwerking;
uitgaande rechtshulp in
strafzaken
mr. J. Koers
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doe!: In deze studie worden de
bronnen van die internationale
rechtshulp in kaart gebracht en
zodanig beschreven en besproken,
dat enerzijds het belang en de
mogelijkheden voor de praktijk
duidelijk worden, terwijI anderzijds
ook de juridische samenhang blijkt.
De verschillende verdragen, hun
vorm en inhoud worden in
onderling verband beschreven en
voor de praktijk uitgewerkt. De
verschillende verdragen Warden in
relevante clusters besproken zoals:
Beneluxlaaden, Schengenlanden,
landen die lid zijn van de Raad van

Justinele verkennIngen, jrg. 24, nr. 7, 1998

Europa, landen met een Angelsaksisch rechtsstelsel zoals het
Verenigd KoninkrijK VS, Canada
enzovoort, ERV-Ianden die geen
Schengen-landen zijn, landen die
partij zijn bij de VN-verdragen en
de niet-verdragslanden. In deze
benadering worth niet sheen
aandacht gegeven aan grondbegrippen als specialiteit, wederkerigheid en dergelijke, maar oak
begrippen als bevoegde verzoeken
autoriteit, huiszoeking, (conservetoir) beslag, getuigenverhoor,
observatie, achtetvolging,
gecontroleerde &levering komen
aan de orde in hun specifieke
verdragscontext. Welke bevoegdheheeft een Nederlandse
opsporingsambtenaar in het
buitenland, wat is de waarde van
een proces-verbaal inhoudende wat
in het buitenland is bevonden?
Rechtshulp in fiscale, douane en .
Europese fraudes zal bekeken
worden, specifieke problemen zowel
als bijzondere mogelijkheden
gebaseerd op aparte overeenkomsten komen daarbij aan de orde. Bij
de uitgaande rechtshulp is de
lokale wetgeving van de aangezochte staat van groat belang,
omdat uiteindelijk de autoriteiten
van de aangezochte staat bepalen
of aan een rechtshulpverzoek kan
warden voldaan. In dit verband
wordt in ieder geval aandacht •
besteed aan de relevante wetgeving
in een aantal landen als Belgie,
•
Duitsland,•Zwitserland en de '
Verenigde Staten.
Opzet: Literatuur- en empirisch.
onderzoek.
•
Einddatum: 2002.. t
PubEcatievorm: Dissertatie.
288
Enmyptie van gegevens;
justitiele en particuliere
belangen
drs. El Koops
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Promotores: Prof. car. M.S.
Groenhuijsen, prof. dr. H.C.A. van
Tilborg en prof. mr. J.M. Smits.
Samenwerkingsverband:SOBU
(Samenwerkingsorgaan Brabantse
Universiteiten). vakgroepen discrete
wiskunde, strafrechtswetenschappen en techniekdynamica.
Opzet: Het onderzoek behelst in de
eerste pleats een inventarisatie van
de methoden en gebruiksmogelijkheden van encryptie en de vraag
welke concrete problemen hieruit in
een strafrechtelijk onderzoek
kunnen voortvloeien. Vervolgens
zullen de geconstateerde
problemen op hun Bard en
(potentiele) gevolgen year een
strafvervolging warden beoordeeld,
waarna de vraag aan de orde is op
welke punten en op welke wijze
deze moeilijkheden moeten (en
kunnen) worden opgelost. De
beantwoording van deze laatste
vraag kan leiden tot aanbevelingen
voor'en het formuleren van
(nadere) regelgeving. Vanzelfsprekend 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: September 1998.
Publicatievorm: Dissertafie. • ..
289
Maatnemen en maatgeven
drs. WE Kordelaar
Promotoren:.Prot dr. T.I. Oei en prof.
car. M.S. Groenhuijsen.
•
Doe!: Richtlijnontwikkeling voor de
berechting van de psychisch
gestoorde delinquent.
Opzet: Kwantificerende praktijkstudie en kwalitatief onderzoek
•
volgens de 'Delphi-method& .
Einddatum: Eind 2002.
Pubficatiekorm: Artikelen uitmon.
dend in dissertatie.

Universiteiten

290
De strafbaarstelling van
misbruik van voorwetenschap
F.G.H. Kristen
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Doe!: 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 delictsomschrijving. 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: 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
291
Differentiatie in de afdoening
van strafbare feiten
mr. D. van der Landen
Doe!: Het uit 1926 daterende
Wetboek van Strafvordering is ten
aanzien van de afdoening van
strafbare feiten geent op de situatie
dat een verdachte een of hooguit
enkele delict(en) pleegt. Zo'n
verdachte moest dan in de visie van
de wetgever worden opgespoord,
vervolgd en volgens een uniforme
procedure berecht. Als gevolg van
kwantitatieve en kwalitatieve
verschuivingen in de criminaliteit
zijn deze uitgangspunten in de
afgelopen decennia aan een
herbezinning onderhevig, waarbij in
toenemende mate lijkt te worden
geopteerd voor een differentiatie in
de afdoeningswijze van (categorieen van) delicten. Zo heeft zich de
praktijk van de voeging ad
.
informandum van niet tenlaste
gelegde strafzaken ontwikkeld. Nu
deze praktijken op belangrijke
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punten afwijken van de procedure
zoals die de wetgever in 1926 voor
ogen stond, rust de vraag of de
uniforme procedure in de strafwet
nog wel in alle gevallen voldoet.
Daarnaast zijn de capaciteitsproblemen een belangrijke
aanleiding geweest om bepaalde
categorieen van delicten - 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.
292
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. T.I. Oei.
Doe!: Een indruk te krijgen op
welke wijze perverse dynamische
interactiepatronen kunnen
resulteren in bepaalde fantasieen
en gedragshandelingen die ten
grondslag liggen aan seksueel
delinquent gedrag.
Opzet: Dossieronderzoek.1996/1997.
Gegevens uit ambulante en
klinische rapportages van
tbs-patienten.
Publicatievorm: Artikelen en
proefschrift.
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293

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 (Rijksuniversiteit van Leiden).
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 warden?
Opzet Onder gebruik van inzichten
uit de ontwikkeling in de
strafrechtsdogmatiek, de rechtsvergelijking en de rechtseconomie zal
naar een oplossing voor de •
gesignaleerde potentiele fricties
warden gezocht.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
294

•

•

Het verstek in stiafraken
mr MM. Plaisier
Promotor: Prof. mr. J. de HuIlu.
noel: Onderzoek near de geldende
regeling naar Nederlands recht van
de procedure bij verstek en een
kritische reflectie daarop, mede in
het licht van recente ontwikkelingen, de normen uit de verdragen
over rechten van de mens en een
rechtsvergelijking met coder andere
Duitsland en Frankrijk.
Opzet Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
295
De toegankelijkheid tot de
hoogste rechterlijke instantie
in strafzaken
inn drs. ME Plane//s
Promotor: Prof. ml. de HuIlu.
Doe!: In dit ondetmek staat het
gewone cassatieberoep in

strafzaken centraal. In de studie
behelst een onderzoek naar de
mogelijkheid de grieven op
inhoudelijke gronden door de Hoge
Raad te doen toetsen.
Opzet Het onderzochte instituut zal
in het eerste deel van de studie
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 sal warden ingegaan
op actuele problemen in het
cassatierecht (met name de
overbelasting van het hoogste
rechtscollege) en op de mogehjke
oplossingen. In het derde deel zal
de situatie in Nederland warden
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 zal
echter een empirisch karakter
hebben. Merin zal het onderzoek
van 'het cassatierecht in de praktijk
worden beschreven.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Oissertatie.
296

Het nemo tenetur-beginsel in
het Nederlands strafprocesrecht
inn H.D. Sanders
Promotor: Prof. mr. MS. Groenhuijsen.
Doe!: 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.
•
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297
De straf- en auteursrechtelijke
positie van bij Bulletin Board
Systems en Internet betrokken
actoren
mr. ir. M.H.M. Schellekens
Promotoren: Prof. mr. M.S.
Groenhijsen en prof. mr . J.E.J. Prins.
Doe!: Onderzoek naar de straf- en
auteursrechtelijke
aansprakelijkheidspositie van
Internet access- en serviceproviders, telecom-operators,
gebruikers en auteursrechthebbenden 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.
298
Grondslagen van het
oorlogsstrafrecht
mr. E. van Sliedregt
Promotoren: Prof. mr. N. Keijzer,
prof. mr. G.L. Coolen en prof. mr.
W.J.M. van Genugten.
Samenwerkingsverband: Schoordijk
Instituut en T.M.C. Asser Instituut.
Doe!: Hoewel oorlogen worden
gevoerd door staten zijn het
tegenwoordig juist individuen die
voor schendingen van het
oorlogsrecht aansprakelijk worden
gesteld. Het uit te voeren onderzoek
richt zich op de vraag naar de
grondslagen en de grenzen van de
individuele aansprakelijkstelling in
het oorlogsstrafrecht, waaronder
het systeem van het internationale
oorlogsrecht, verweren tegen
individuele aansprakelijkstelling
voor schending ervan, en de
betekenis van de hierarchische
verhoudingen voor de individuele
aansprakelijkheid.
Opzet: Na uiteenzetting van de
hoofdlijnen van het normensysteem
van het internationale oorlogsrecht
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en van de historische ontwikkeling
van de strafrechtelijke
aansprakelijkstelling van juist
individuen bij schending daarvan
zal (rechtsvergelijkend) de
strafrechtelijke aansprakelijkheid
worden onderzocht van superieuren
voor schendingen door ondergeschikten en die van ondergeschikten voor uitvoering van onrechtmatige bevelen van superieuren.
Enkele specifiek oorlogsstrafrechtelijke verweren zullen
daarbij aan de orde komen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
299
De aansprakelijkheid van de
medepleger van strafbare
feiten
mr. MM van Toorenburg
Promotor: Prof. mr. de Hullu.
Samenwerkingsverband: A10 project,
Schoordijkinstituut, Katholieke
Universiteit Brabant (Vakgroep
strafrechtswetenschappen), VF
programma: De invloed van
maatschappelijke veranderingen in
de strafrechtspleging.
Doe!: Nadere doordenking van
'medeplegen' in de huidige
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: Oktober 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
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300
De sanctionering ten aanzien
van de rijvaardigheid en de
rijbevoegdheid als stelsel van
regels

mr. KE van Tun
Promoter: Prof. mr. J. de HuIlu.
Samenwerkingsverband: Schoordijkinstituut.
Doe: De mogelijkheden onderzoeken van een puntensysteem binnen
het stelsel van regels aangaande de
rijvaardigheid en rijbevoegdheid in
de WVVV 1994.
Einddatum: November 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
301
Fiscaal strafrecht (en•
bestuursstrafrecht)

mr WE CA. Valkenburg en air I.
Wortel
Doer: Met ingang van 1 januari
1998 is een nieuwe afdeling van de
Algemene Wet inzake Rijksbelasbngen in ewrking getreden met
voorschriften inzake oplegging van
fiscale boeten. Tevens is de relatie
tot het (fscale) strafrecht .herzien
door ander meer introductie van
een una via-systeem. Het ondertoek
is er op gericht de consequenties
van deze nieriwe voorschriften aan
de orde te
Opzet Literatuur- en jurisprudentieonderzoek.
Einddatum:Eind 1998.
PublicatieVoim: Monografie.

' Kinderdoding

;•

'

,

drà '1 Verheugt '
Promotor: Prot dr. T.I. Oei ert 'prof.
dr.M.H. van Leeuwen.
krijgen in de
Doer: Meer
bewuste en onbeWuste'iirotieVen .
van ouders die hun eigerbkinderen
•• •
•
doden, de precipiterende
omgevingsfacteren'en de relatie
'•
tussen deze4wee.
•
Opzet DOssieronderioek en'
interviews.
"

Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Artikelen en
eventueel proefschrift.
303
Commentaar op de Wet
Computercriminaliteit

mr. EPE Wiemans
Promotores: Prot mr. MS.
Groenhuijsen en prof. mr. H.W.K.
Kaspersen.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Recht en Informatisering.
Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, KUB.
Doet 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
cornmenliar op de (Velhieuw(d)e
bepalingen in d&genoemde
wetboeken. Voor een goed begrip
van de concrete bepalingen is de
wetsgeschiedonis onontbeerlijk.
Veel van de te bespreken artikelen
hebben L op g Irond van kritiek in de
literatuur, kaniervragen en'
amendementen - in de loop der tijd
een aantal wijzigingen Ondergaan
of zijn later toegevbegd. Naaet de
toelichting van de'regerindielf zal
een besprekinq'van deze mutaties
in relatie tot de eerste tekst (en de
voorstellen yen de Commissie'
Computercraninaliteff 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 i niet alleen het
verschaffen van tekst'en uitlog '6Ver
een nieuwe wettelijke regeling2 .
Tevens wordt een inhoudelijke
kritiek, : die'kan uitmonden in
aenbevelingen, benegd.•
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Opzet: Bespreking van en
commentaar op de strafvorderlijke
bepalingen, mede aan de hand van
de wetsgeschiedenis en (overige)
literatuur. Evaluatie van de
opsporingspraktijk (in relatie tot de
nieuwe wet); internationale
aspecten; synthese; beantwoorden
de Nederlandse bepalingen aan
eisen van rechtmatigheid en
doelmatigheid en sluiten zij aan bij
internationale aanbevelingen voor
wetgevingsprojecten?
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
Katholieke Universiteit Brabant
Sectie personen-, familie- en
jeugdrecht
Lopend onderzoek
304
De rechtsverhouding
ouder(s)-kind-derde, in het
bijzonder ten aanzien van het
ouderlijk recht op informatie
en het recht op privacy van
het kind

mr. Li. Nicolai
Onderzoeksjnstelling: N WO
(uitvoering aan de KUB).
Promotores: Prof. mr. P. Vlaardingerbroek en prof. mr. J.B.M. Vranken.
Doe!: Onderzocht wordt hoe zich tot
elkaar verhouden de onderlinge
rechtsPosities van ouders,
beroepsmatige .derden,(hulpverleners, de school, de arts) en het
kind. Met name het recht van
ouders om van derden informatie
over hun kind te verkrijgen wordt in
kaart gebracht..Ter bepaling van de
omvang van dit recht op informatie
moet vaak het recht op family life
van de informatieverzoeker worden
afgewogen tegen het recht op
privacy van het kind.
Opzet: Literatuurstudie waarbij een
analyse plaatsheeft van de ,
Nederlandse wetgeving, literatuur,„
en jurisprudentie. De stand van het

ouderlijk informatierecht naar
Nederlands recht,.zal voorts worden
vergeleken met de situatie in
Frankrijk. Bestudering van het
Franse recht levert interessante
inzichten op omdat daar het droit
de surveillance van de nietgezagdragende ouder een recht op
informatie impliceert.
Tenslotte zal aan de hand van
interviews worden getracht inzicht
te krijgen in de manier waarop de
diverse beroepsbeoefenaren in de
praktijk omgaan met informatieplichten.
Einddatum: September 1999.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen. Reeds gepubliceerd: 'De
bijzondere curator: vertegenwoordiger of conflictbeslechter?',
Rechtshulp, nr. 8/9, 1997, pp. 19-25;
'De rechtspositie van de nietverzorgende ouder na echtscheiding', Nederlands juristenblad, nr. 15,
1998, pp. 695-699.
305
Onderhouds- en zorgverplichtingen in primaire
relaties

mr L.M. Verkuil
Onderzoeksinstelling: N WO
(uitvoering aan de KUB).

Promotor: Prof. mr J.B.M. Vranken.
Begeleiding: Prof. mr. J : B.M. Vranken
en mr. P. Vlaardingerbroek.
Doe!: In het onderzoek staat
centraal de vraag op welke punten
en op welke wijze de verplichtingen
tot levensonderhoud in het
Nederlandse Boek 1 BW aangepast
zouden moeten worden, zodat deze
verplichtingen beter zijn afgestemd
op de huidige maatschappelijke
realiteit. Naast,.het traditionele
huwelijkse gezin krijgen 'de facto
relaties' steeds meer erkenning in
het recht. De grootste verandering
van de afgelopen decennia .1i9t Met
slechts in feitelijk gedrag, maar
vooral ook in de normen en
waarden die worden gehanteerd ,
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ten aanzien van huwelijk en
relatievormen. Dit wordt weerspiegeld in de ontwikkeling van het
familierecht. De vraag is hoe de
maatschappelijke ontwikkelingen
tot uitdrukking kunnen of dienen te
komen in de wettelijke verplichtingen 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 verzorgingsstaat een rol.
Opzet Aan de hand van bestudering van literatuur en jurisprudentie
wordt onderzocht welke ontwikkeling is te zien in de rechtsgronden
van de verplichtingen tot
levensonderhoud. Vanuit het
antwoord op deze vraag is eon
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 bloedverwanten 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 on .
maakt dan ook eon eigen
ontwikkeling door. Voor de
ongehuwde twee-relatie zijn onder
andere van belang het wetsvoorstel
'Registratie van een samenlevinM
TK 23 761 en de ontwikkeling van
de leefvormenproblematiek in TK 22
700, teefvormen
Einddatum: 1999.

Publicatievorm: Disserlatie,
arlikelen.
Universiteit Twente
Faculteit wijsbegeerte en
maatschappijwetenschappen,
vakgroep psychologie
Afgesloten onderzoek
306
Media geweld: gepercipieerde
befrivioeding en gewenste
regulering; een interimrapportage
prof dr. a Wiegman, dr M.W.M.
Kuttschreuter, drs. PJ.M Sasso on
drs. J.M. Dunnewind
Enschede, Universiteit Twente,
Vakgroep psychologie, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 304
Lopend onderzoek
307
Effecten van procedurele en
distributief onrechtvaardige
behandeling
drs. J.M. Modde
Promoter: Prof. dr. 0. Wiegman.
Samenwerkingsverband met de
Universiteit Leiden, Vakgroep
sociale en organisafiepsychologie,
dr. R. Vermunt.
Doel: Aan 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: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.
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Internationaal Politie Instituut
Twente
Afgesloten onderzoek
308
International Self-Report
Delinquency onderzoek
(ISRD)
prof dr. GIN. Bruinsma
Twente, Universiteit Twente, IPIT
Zie JV7, 1997, nr. 309
309
Reliability of the International
Self-Report Delinquency
Instrument (ISRD)
prof dr. G.J.N. Bruinsma
Twente, Universiteit Twente, IPIT
Zie JV7, 1997, nr. 310
Lopend onderzoek
310
Soorten politieel en justitieel
onderzoek en het gebruik van
bronnen
drs. M.M.J. Arts, drs. S.M.G.
Nieuwkamp en prof dr. G.J.N.
Bruinsma
Samenwerkingsverband: Landelijke
Projectgroep Zware Milieucriminaliteit.
Doe!: Bestuderen en in kaart
brengen van aard en onderzoek
(fenomeen, wetenschappelijk,
pro-actief) en het gebruik van
diverse bronnen daarvoor.
Opzet: Aan de hand van literatuurstudie en interviews met experts
worden diverse vormen van
onderzoek onderkend en de
mogelijkheden en beperkingen van
diverse bronnen in kaart gebracht.
Einddatum: Voorjaar 1999.
Publicatievorm: Boek/rapport.
311
Het vervaardigen van
regionale criminaliteitsbeelden
prof dr. G.J.N. Bruinsma
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Samenwerkingsverband: Regiokorpsen en O.M. van Twente,
Gelderland-Midden en GelderlandZuid.
Doe!: Het vervaardigen van
regionale beelden en diverse
vormen van criminaliteit op basis
van diverse gegevensbronnen.
Opzet: Met behulp van diverse
publieke gegevensbronnen (zoals
criminologisch onderzoek,
demografische, economische en
branche-relevante statistische
gegevens) en alle soorten
politiebronnen wordt getracht een
beeld te geven van diverse vormen
van criminaliteit (van veel
voorkomende tot georganiseerde
misdaad) en de geografische en
temporele spreiding daarvan in
kaart te brengen. Tevens wordt een
analyse gemaakt van de in de regio
woonachtige verdachten en hun
criminele mobiliteit. Voor de drie
korpsen wordt een vergelijkbaar
analysekader gebruikt.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Boeken en
rapportages.
312
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 meetinstrumenten uit eerder theorietoetsend onderzoek nagegaan.
Opzet: Aan de internationale
vragenlijst over self-report 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
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getest. Tevens zal met behulp van
schaaltechnieken de validiteit van
de gebruikte meetinstrumenten
worden nagegaan. Begin 1994 zijn
de 620 jongens en meisjes no
anderhalf jaar opnieuw ondervraagd
met•behulp van dezelfde vragenliffit.
Met behulp van deze paneldata
kunnen de volgende onderzoeksvragen warden beantwoord: Welke
van de twee etiologische theorieen,
te weten de sociale controletheorie
van Travis Hirschi en de differentidle
associafietheorie van Opp/
Bruinsma, verkleart het beste de
prevalentie en de frequentie van
verschillende vormen van crimineel
gedrag van jongeren? In hoeverre
zijn deze theorieen in staat het
toekomstige criminele gedrag van
jongens en meisjes te prediceren?
Welke gezinsfactoren en
vriendschapsrelaties kunnen bij
jongens en meisjes toekomstig
crimineel gedrag prediceren? Welke
gezinsfactoren en vriendschapsrelaties zijn gerelateerd aan een
criminele carriers? De analyses zijn
vrijwel afgerond.
Einddatum: Lopend project.
.
Publicatievorm: Diverse artikelen en
boek.
•
313
•
Georganiseerde criminaliteit
prof. dr. G.J.N. Bruinsma ■
Samenwerkingsverband: Divisies
'Zware en georganiseerde ••
•
criminaliteit' van diverse regiokorpsen en het IRT Noord- en
,
Oost-Nederland.
•I
.
Doel- en probleemstelling: inidit . •
project warden door de onderzoeker verschillende deelprojecten op
het gebied.van de georganiseerde
criminaliteit gebundeld: De .
afzonderlijke projecten wordenivoor
een deel onder supervisie van•de• .
onderzoekerwitgevoerd door ••• •
doctoraa Istu denten ,bestuurskunde •
bij diverse•divisies georganiseerde
criminaliteit van meerdere
• • r ‘.
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regiokorpsen. Enkele voorbeelden
zijn: de besluitvorming tijdens
langlopende opsporingsonderzoeken; de efficiency van grootschalige
opsporingsonderzoeken; beleidsinstrumenten tegen de georganiseerde xtc- en cocalnehandel;
autopoesie tussen advocatuur en
de pollee; de evaluatie van
verschillende zaken van georganiseerde misdaad (Twente, en IRT
Noord- en Oost-Nederland).
Einddatum: Lopend project.
Publicatievorm: Scriptiereeks IPIT
artikelen en boeken.
314
Fenomeenonderzoek en
georganiseerde criminaliteit
drs. R. Draisma en prof di GIN.
Bruinsma
Samenwerkingsverband: IRT Noorden Oost-Nederland.•
Doel- en probleemstelling: Het gaat
in dit project in de eerste pleats on
een methodisch-technische
begeleiding van verschillende
onderzoeksprojecten near •
georganiseerde misdaad vanuit de
zogenaamde fenomeenbenadering.
Hierin wordt een crimineel feit in
een bredere context dan strafrecht
geplaatst, waarbij meer actoren
betrokken zijn den het 0.M. en de
politie. Fenomeenonderzoek verkent
de kwetsbaarheden van de •
samenleving voor georganiseerde
misdeed, met het oogmerk am •
barrieres op te werpen. Er warden
dieptestudies begeleid met
verschillende aandachtsgebieden. In
deze studies wordt naast gegevens
van politie (documenten,•
•
processen-verbaal, dossiers) oak •
gebruik.gemeakt van andere
databronnen: De onderzoeker zorgt
voor een methodologisch.
verantwoorde opzet en uitvoering
van daze onderzoeken. Tevens
warden er maten opgesteld voor de
validiteit en betrouwbaarheid van
de verkregen informatie. Daamaast
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gaat speciale aandacht uit naar de
ontwikkeling van methoden voor
misdaadanalyse en de rol daarvan
in opsporing, zoals sociale netwerken strategische analyse van
criminele dadergroepen. Ook zal
gepubliceerd worden over de
mogelijkheden en beperkingen van
de samenwerking tussen politie en
wetenschap.
Einddatum: Maart 2001.
Publicatievorm: Artikelen en
rapporten.
315
Politiekorpsen en oordelen
van burgers
•
drs. J.B. Lammers
Promotoren: Prof. dr. C.D. van der
Vijver en prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Doel: Het verwerven van inzicht in
verbanden tusgen het functioneren
van politiekorpsen en de oordelen
die burgers hebben over dat
functioneren.
Probleemstelling: De Politiemonitor
geeft een beeld van oordelen van
burgers over het functioneren van
de politie. Die oordelen blijken niet
alleen sterk uiteen te lopen tussen
politieregio's, zij veranderen ook in
de loop der tijd binnen afzonderlijke
regio's. Vaak wordt ervan uitgegaan
dat de oordelen in belangrijke mate
samenhangen met het feitelijke
functioneren van de korpsen. Als
dat zo is, dan kan de Politiemonitor
een belangrijk sturingsinstrument•
betekenen. Er kunnen echter ook
andere verklarende variabelen zijn,
die een vergelijking tussen regio's
bemoeilijken. Zo kunnen bij
voorbeeld de verwachtingen
•
uiteenlopen tussen bepaalde
streken van ons land, of tussen
steden en platteland. Er is meer
inzicht vereist in de achtergronden
van de oordelen van burgers en de
relatie van die oordelen met het
functioneren van de politie.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.

Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
316
Fenomeenonderzoek
georganiseerde criminaliteit
m.b.t. Oost-Europa, Turkije en
het Midden-Oosten
drs. J.J. Meershoek en prof dr.
G.J.N. Bruinsma
Samenwerkingsverband: IRT Noorden Oost-Nederland.
Doelstelling: Het project beoogt een
aantal dieptestudies op te leveren
van georganiseerde criminaliteit die
op een of andere manier verbonden
is met Oost-Europa, Turkije en het
Midden-Oosten. Aangesloten wordt
bij de fenomeenbenadering die
sinds enige tijd binnen de
Nederlandse politie wordt
ontwikkeld. Vormen van de
genoemde criminaliteit worden
geanalyseerd en in hun maatschappelijke context geplaatst. Speciale
aandacht wordt gewijd aan
karakteristieke reacties van daders,
slachtoffers en omstanders, aan de
innesteling in de Nederlandse
samenleving en de invloed van
maatschappelijke omstandigheden
op de voltrekking van de delicten.
Het project is er expliciet op gericht
om bij te dragen aan de kennis van
de politie over deze vorm van
criminaliteit en om mogelijkheden
voor het bestuur op te sporen om
tegen dergelijke criminaliteit
barrieres op te werpen.
Einddatum: Februari 1999.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen.
317 •
•
•
Het justitiele ketenbeheer in
een zelfregulerende samenleving
Supervisie: Prof. dr. P.B..Boorsma en
prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Dit onderzoekprogramma heeft als
centraal thema hoe de'overbelasting van de justitiele keten kan
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worden gereduceerd, hetzij door
terugdringing van het beroep op de
keten, hetzij door eon 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. Aronowitz
Doe!- en probleemstelling: Het doel
van het onderzoek is het inzichtehjk
maken van de wijze waarop
prioriteitstelling door de politie
plaatsvindt. Als gevolg van een
verbeterd instrumentarium on
probleemanalyses uit to 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 while prioriteiten
worden aangebracht in de
afhandeling van problemen en door
welke theorieen de prioriteitstelling
is to verklaren. Deze vraag zal op
landelijk, regionaal, districts- en
stadsniveau warden beantwoord.
Einddatum: December 2000.
Publicatievorm: Boek en artikelen.
3178
Interacties meson delen van
de (justiliele) keten en de
(meting van) productiviteit
Dit onderzoek richt zich op de
beoordeling van de produktiviteit
van de justitiele keten. De vraag in
hoeverre de (producten van de)
afzonderlijke schakels van de keten
op elkaar zijn afgestemd en de
meer ontwerpachtige vraag hoe de
afstemming tussen de schakels van
de justitiele keten kan worden
verbeterd, sleet hierbij centraal. Er
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een verbetering van de
afstemming de produkfiviteit van de
keten als geheetkan bevorderen.
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Binnen dit onderzoek worden twee
deelonderzoeken verricht die
gezamenlijk leiden tot eon integrale
theorie over de productiviteit van de
gehele justitiele keten.
Deelonderzoek 1: Schakel
Politie-0.M.
drs. M.S. de Vries
Promotoren: Prof. dr. P.B. Boorsma
en prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Doe!: Dit onderzoek richt zich op de
relatie tussen de politie en het
Openbaar Ministerie. Met behulp
van de principal-agent benadering
wordt een nader analyse gemaakt
van de wijze waarop eon
.
verbetering van de relatie eon
bijdrage kan leveren aan een
verhoging van de productiviteit van
de keten als geheel.
Einddatum: Maart 2002.
PubEcatievorm: Dissertatie en
artikelen.
Deelonderzoek 2: Schakel
0.M.-Rechterigke macht
drs. I Mberg
Promotoren: Prof. dr. P.B. Boorsma
en prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Doer: Dit onderzoek richt zich op de
relatie tussen het Openbaar
Ministerie en de rechterlijke macht.
De netwerkbenadering wordt
gebruikt om sturingsmogelijkheden
van beide organisaties in beeld to
brengen, en te beoordelen hoe deze
relatie kan bijdragen aan eon
verhoging van de productiviteit van
de keten als geheel.
Einddatum: December 2001.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.
317C
Een mathematische modelbring van de justitiele keten
it. W Elks°
Promotoren: Prot dr. G.J.N.
Bruinsma on prof. dr. C. Hoede.
Doel- en probleemstelling: Het
onderzoek bestaat uit twee delen:
het ontwerpen van een integraal
kwalitatief model van de justitiele
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keten en het ontwikkelen van een
kwantitatief model dat als decision
support system kan functioneren.
Opzet De justitiele keten wordt
beschouwd vanuit een informatieuitwisselingsperspectief, waarbij een
geschikte representatiewijze wordt
gezocht voor zowel het kwalitatieve
als het kwantitatieve model.
Einddatum: April 2001.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.
317D
Het justitieel systeem en
maatschappelijke ontwikkelingen
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
tussen veranderingen in de
samenleving en de toenemende
criminaliteit kan worden verklaard.
Vervolgens wordt empirisch
•
onderzocht in hoeverre de theorie
wordt ondersteund door feitelijke
maatschappelijke ontwikkelingen in
Nederland.
Opzet Literatuurstudie en analyse
van ambtelijk statistisch materiaal.
Einddatum: December 2000.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.
318
Burgers, onveiligheid en
politie
prof dr. CD. van der Vijver
Doe!: Het verwerven van inzicht in
achtergronden van gevoelens van
onveiligheid bij de bevolking en de
invloed die de politie heeft op die
gevoelens.
Probleemstelling: De kennis over
onveiligheidsgevoelens en de
samenhang van die gevoelens met

•

(het functioneren) van de politie is
de afgelopen jaren sterk gegroeid.
De resultaten van empirisch
onderzoek zijn echter niet
eenduidig. Nader onderzoek zal
hierin meer inzicht moeten bieden.
Opzet Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Artikelen.
319
De betekenis van samenwerking, groepsvorming en
netwerken voor crimineel
gedrag van jongeren
drs. EM. Weerman
Doe!: Het doel van dit onderzoek is
het krijgen van meer inzicht in het
groepskarakter van criminaliteit van
jongeren en in de betekenis
daarvan voor individuele verschillen
in delinquent gedrag en voor aard
en omvang van de jeugdcriminaliteit. Daartoe zullen de
volgende onderzoeksvragen aan de
orde komen. Wanneer en waarom
worden delicten samen met
anderen gepleegd? Zijn er
individuele verschillen in de mate
waarin en de wijze waarop jongeren
samenwerken bij het plegen van
delicten? Hoe stabiel, homogeen,
georganiseerd en succesvol zijn
delinquente groepen en netwerken?
Wat is de invloed van groepslidmaatschap en netwerkpositie op
ernst en duur van delinquent
gedrag? Welke sociale omstandigheden zijn van invloed op het
ontstaan van criminele samenwerking en groepsvorming?
Opzet: Om de bovenstaande
onderzoeksvragen te beantwoorden
zullen aan de hand van criminologische en sociologische theorieen
hypotheses worden opgesteld over
samenwerking en netwerkvorming
en over het effect van samenwerking op de uitvoering van delicten.
Deze hypotheses zullen worden
getoetst met politiegegevens en
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met interviewdata. Uit de
politiegegevens zal informatie
warden verzameld over patronen in
het samen plegen van delicten en
over de aanwezigheid en dynamiek
van criminele jeugdgroepen. Via
interviews met gedetineerde
jongeren zal informatie warden
verkregen over individuele
verschillen in samenwerking bij het
plegen van delicten en over de
manier waarop mededaders warden
gevonden en de wijze waarop met
hen wordt omgegaan. Mogelijk
zullen oak jongeren buiten detentie
warden geinteiviewd am de sociale
en criminele relaties binnen een
delinquent netwerk in kaart te
brengen.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Boek, wetenschappelijke artikelen en congres•
bijdragen.
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Andersson Elffers Felix
Afgesloten onderzoek
320
Parketpolitie in perspectief

drs. H. Andersson en drs. J.H.
• Haagsma
Utrecht, Andersson Elffers Felix,
1997
Zie JV7, 1997, nr. 322
321
Terugkeer van afgewezen of
illegale vreemdelingen

drs. J.R. Elffers, drs. R. van
Doesburg en ir. P.J.C.H. Remmen
Utrecht, Andersson Elffers Felix,
1997
Zie JV7, 1997, nr. 325
322
Samenwerking parketten
Haarlem en Alkmaar

drs. J.L. Gerritsma en drs. M
Steeman
Utrecht, Andersson Elffers Felix,
1998
Zie JV7, 1997, nr. 327
323
Arrestantenzorg regiopolitie
Amsterdam-Amstelland

drs. J.H. Haagsma en drs. G.G.M.
Erdkamp
Utrecht, Andersson Elffers Felix,
1998
Zie JV7, 1997, nr. 329
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324
OOM (Outputmodel Openbaar
Ministerie)

mr. dr. D. Ruimschotel en drs.
J.W.L. van Bokhoven
Utrecht, Andersson Elffers Felix,
1997
Zie JV7, 1997, nr. 331
Lopend onderzoek
325
Integrale veiligheid

drs. H. Andersson en drs. M. van
der Velden
Doe!: Verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid in
buurten en wijken. In toenemende
mate is duidelijk dat veiligheidsbeleid 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
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omvang van de veiligheidsproblematiek op lokaal (buurt-)niveau wordt verkregen aan de
hand van method isch vemmelde
informatie over feitelijke onveiligheid, openbare veiligheidsrisico's en
ook gevoelens van onveiligheid.
Zowel kwantitatieve als kwalitatieve
analyses warden vervolgens
gehanteerd on oorzaken en
voorwaarden veer (specifieke)
buurt-gerelateerde problemen op te
sporen. Relaties warden gelegd
tussen (gevoelens van) onveiligheid
en omgevingskenmerken.
Daarnaast wordt een effectiviteitsanalyse 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 lenge 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, ander
andere in Utrecht, Usselstein,
Velsen, Nijmegen, Almere en binnen
een regio.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse rapporten,
artikelen. Reeds verschenen
openbare publicaties zijn:
'Stappenplan integrate veiligheid;
een schets voor het bestuur
(februari 1994); 'Stappenplan
integrate veiligheid; technische
leidraad voor functionarissen op
uitvoeringsniveau' (september
1994); 'Pilotproject Integrate
Veiligheid Maastricht' (november
1994); 'Pilotproject Integrate
Veiligheid Eindhoven' (december
1994); 'Pilotproject Integrate
Veiligheid Velsen' (september 1995);
'Samen werken aan veiligheid'
(mart 1996): 'Toezicht in drie
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bedrijven' Quni 1996); 'Feiten en
gevoelens Usselsteinse wijken'
(1996, 1997 en 1998); 'Nulmeting
objectieve onveiligheid per buurt en
Onveiligheidsbeleving in Utrecht'
(beiden 1994); 'Wijkveiligheidsplannen gemeente Utrecht' Ouni
1995): 'Integrale Veiligheid
Ontwikkeling Zenderpark Quni
1 995); 'Goed - Beter -Best;
evaluatie en toekomst Veiligheidsbeleid Nijmegen' (1997); 'Discussiestuk Integrale Veiligheid Nieuwgein'
(1998); 'Kiezen of delen; gevoelens
onveiligheid en oordeel politieoptreden Almere' (december 1996):
voorts diverse rapportages binnen
de genoemde gemeenten (1995,
1996. 1997 en 1998).
326
Executie-atspraken en rot
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Haagsma en drs. CIA.
Doomhein
Doe!: De tenuitvoerlegging van
vonnissen vereist politiecapaciteit
voor de betekening en arrestatie.
Een effectieve executie vergt een
systematische aanpak en werkwijze
am de beschikbare capaciteit
(mensen en cellen) optimaal te
kunnen benutten. In deze werkwijze
vormen centrale cotirdinatie en
aansturing door het CJIB het
speerpunt. Doel van het project is
deze centrale rol van het CJIB
inhoudelijk en procesmatig vorm te
geven.
Opzet In samenwerking met drie
regiokorpsen zijn modelconvenanten 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
warden voorbereid, waarna het
concept-convenant door de
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hoofdofficier van justitie kan
worden ingebracht in het
driehoeksoverleg in de regio. In
1997 is met de drie regiokorpsen
(Haaglanden, Kennemerland en
Drenthe) die hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van het
modelconvenant en het korps
Friesland een experiment gestart.
Binnen dit experiment heeft actieve
coordinatie plaatsgevonden van de
lokale executie door het CJIB.
Proefprojecten zijn geevalueerd en
de benadering wordt momenteel
ontwikkeld tot een landelijke
werkwijze. De verantwoordelijke
functionarissen van de politieregio's
en arrondissementen kunnen er
naar gelang persoonlijke voorkeur
voor kiezen om dit vorm te geven
door een modelovereenkomst
(contract) te ondertekenen of door
het op te nemen in een paragraaf
in het beleidsplan. 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 deelrapporten, artikelen.
327
Afstemming van werkzaamheden vreemdelingenbeleid op
het aanmeldcentrum in
Zevenaar

drs. J.H. Haagsma, drs. J.L.
Gerritsma en drs. R. van Doesburg
Samenwerkingsvorm: IN D, Politie
Gelderland-Midden, KMar en
Andersson Elffers Felix.
Doe!: Bij de toelating van
vreemdelingen tot Nederland
spelen, naast anderen, de IND, de
politie en de KMar een belangrijke
rol. Zowel de Politie als de KMar
verriChten een deel van hun
werkzaamheden op basis van een
convenant met de IND. Voor deze
werkzaamheden is een budget

afgesproken. Doel van het
onderzoek is te komen tot een
dienstverleningsovereenkomst
waarin naast budgettering van
werkzaamheden ook een
doelmatigheidsverbetering wordt
gerealiseerd.
Opzet: In het onderzoek worden de
volgende stappen doorlopen:
Beschrijving van de werkzaamheden in productbeschrijvingen
(deels al beschikbaar); afstemmen
van procedures/werkwijzen;
formuleren kwaliteitseisen onderling
dienstverlening; vastleggen
afspraken over werkwijze,
procedures en kwaliteitseisen;
procedure voor continue afstemming en bijstelling afspraken inclusief budgettering.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapportage en
dienstverleningsovereenkomst.
328
Samenwerking OM en ZM
rechtbank Amsterdam

drs. J.H. Haagsma, ir. C.J.W.
Landre en drs. J.W.L. van
Bokhoven
Doe!: Aangeven in hoeverre de
beschikbare zittingscapaciteit - in
termen van rechters, officieren en
ondersteunend personeel - effectief
wordt gebruikt en met verbeteringsvoorstellen komen. Het accent ligt
op de afstemming tussen O.M. en
zittende magistratuur in de
procesketen. Vanuit een vooronderzoek, waarin naar specifieke zaken
is gekeken, heeft uitbreiding
plaatsgevonden richting andere
zaaksoorten. Er worden diverse
verbeteringsvoorstellen ingevoerd,
alsmede een gestructureerde vorm
van samenwerking en afstemmind.
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 -
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planning, realisafie, verloop van
zittingen - eon simulatie uitgevoerd
waarin de benutting van de .
aanwezige capaciteit centraal staat
Op basis van deze simulafieuitkomsten wordt met rechters en
officieren van gedachten gewisseld
over mogeffike verbeteringen. Het
onder7oek wordt aangestuurd door
eon begeleidingscommissie waar
zowel leden van de zittende als de
staande magistratuur in vertegenwoordigd zijn.
Einddatum: Het vooronderzoek is in
1997 afgerond. Vervolgonderzoek,
waarin verbetervoorstellen worden
ingevoerd, wordt medic 1998
afgerond.
•
Publicatievorm: Interne rapportage.
329
Budgetverdeelsysteem
Openbaar Ministerie
drs. J.H. Haagsma, dr. RE van de
Lustgraaf en drs. J.W.L van
Bokhoven
Doe!: Het budget en de formatie
van het Openbaar Ministerie in
Nederland word tot nog toe•
verdeeld volgens het zogenaamde
instroommodel. Verdeling van
middelen vindt daarin plaats op
basis van de instroom van•
aangeboden zaken. Onder andere
door nieuwe manieren van
afhandeling (AU. filteren) en door
moor accent op output en effect
voldoet het huidige instroommodel
niet meet Het instroommodel geeft
namelijk verkeerde incentives: Zo
worden parketten die op een goede
manier zaken filteren gestraft•
omdat filtering leidt tot eon •
geringere instroom van zaken. In
samenwerking met het parketgeneraal wordt daarom eon nieuw •
budgetverdeelsysteem voor het
O.M. ontwikkeld (BVS-0.M.). Het ,
BVS-0.M. moot onder andere aan
de volgende•eisen voldoen:
'rechtvaardigheid': het systeem
moot goed aansluiten op de
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financiele behoeften; 'eenvoud,
inzichtelijkheid en herkenbaarheid':
het systeem moot eenvoudig zijn en
een logische relatie hebben met het
work van het 0.M.; 'stabiliteit met
juiste dynamiek': het systeem moet
stablel zijn en de ontwikkeling van
financiele behoeften in de parketten
op eon goede manier volgen; •
'mogelijkheid tot beleidsmatige/
bestuurlijke beinvloeding':
wijzigingen in opvattingen over het
work van het O.M. moeten kunnen
leiden tot aanpassingen in het
systeem; 'flexibiliteit': eenvoudige
invoering en onderhoud.
Opzet: In het nieuwe systeem wordt
onderscheid gemaakt tussen
toedeling en verdeling. Toedeling
van budget vindt plants voor unieke
invloeden op de kostenstructuur
van eon parket Het grootste deel
van het budget zal verdeeld
worden, waarbij een component
voor de afhandeling,van strafzaken
(84%), het uitvoeren van beleidstaken (10%) en extra-judicifile
zaken (6%) is opgenomen. Om de
financifile behoeften te bepalen zijn
- op basis van de huidige
gemiddelde en beste prestaties praktische normen gesteld voor bij
voorbeeld voegingen en sepots,
maar ook vac( beleidstaken. Na het
in kaart brengen van de financinle
behoeften van de betrokken
partijen zijn formulas ontwikkeld,
waarmee de financiele behoeften
zijn gekoppeld aan omgevingsvariabelen. Daarbij dienen de
formules zo goed mogelijk aan to
sluiten op de gemeten financifile
behoeften. Hiermee bereikt het
systeem dat de toekenning van
budget en formatie onafhankelijk
wordt van de interne bedrijfsvoering
en het registratiegedrag.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Diverse deelrapporten 'Budgetverdeelsysteem
Openbaar Ministerie': deal I
Arrondissementsparketten' (april
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1998); deel II 'Ressortsparketten'
(zomer 1998), deel III 'Landelijke
werkende onderdelen van het
Openbaar Ministerie' (zomer/najaar
1998), deel IV 'Context en
spelregels voor BVS-OM' (najaar
1998).
330
Politie opleiding officieren van
justitie Amsterdam

drs. J.L. Gerritsma en drs. J.H.
Haagsma
Doe!: 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 beleidsbenvloedende en controlerende taken
moeten kunnen uitvoeren. Vegalen
van het 0.M.-beleid naar het
politiebeleid is daarbij een
belangrijke eerste stap. Versterken
van kennis, vaardigheden en inzicht
in de cultuur, werkwijze en
capaciteit van de politie en het
bestuur bij de officier van justitie
binnen de driehoek is vervolgens
wenselijk.
Opzet: AEF verzorgt bijeenkomsten,
waar in samenwerking met de
aanspreekpunten/coordinatoren van
functionele gebieden aeugdofficier,
verkeersofficier enzovoort) het
justitiebeleid wordt vertaald naar de
aansturing van de politie.
Formuleren van politiebeleid,
tussentijdse sturing en evaluatie
worden behandeld aan de hand van
kwantitatieve en kwalitatieve cases
en presentaties.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Praktisch handboek.

331
Optimalisatie van de
incidentenbehandeling in de
regio Limburg-Zuid

M.F van der Laan en drs J.H.
Haagsma
Samenwerkingsvorm: Er wordt
samengewerkt met de Politieregio
Limburg-Zuid.
Doe!: Capaciteit verdienen voor
overige politietaken (onder meer
speerpuntenbeleid en gebiedsgebonden werken) door een
efficientere organisatie van de
incidentenbehandeling/noodhulp.
Opzet: fase 0: voorbereiding; fase 1:
nulmeting en analyse huidige
situatie; lase 2: bepalen werkdruk
incidentenbehandeling; fase 3:
simulatie-onderzoek inzet van
noodhulp-eenheden; fase 4:
optimaliseren managementinformatie incidentenbehandeling.
Einddatum: Zomer 1998.
Publicatievorm: Interne rapporten.
332
Regiospecifieke omstandigheden en het Budgetverdeelsysteem Nederlandse politie

dr R. E. van de Lustgraaf en drs.
O.L.A. Wilders
Doel: In opdracht van de minister
van Binnenlandse Zaken heeft
Andersson Elffers Felix (AEF)
onderzoek verricht n'aar specifieke
omstandigheden in politieregio's,
die extra politiecapaciteit vergen.
Het onderzoek heeft zich daarbij
gericht op de volgende vragen: Is er
sprake van dergelijke bijzondere
omstandigheden? Wordt daarmee
reeds rekening gehouden (en in
welke mate) in het Budgetverdeelsysteem Nederlandse politie (BVS)?
En welke omvang heeft de
eventuele extra politie-inzet? Het
onderzoek heeft voor een aantal
korpsen aangetoond dat er sprake
is van bijzondere omstandigheden.
Daarbij is door AEF de omvang van
een eventueel extra toedeling
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berekend. Als bijkomend resultaat
van het onderzoek zijn eon aantal
spelregels geformuleerd waaraan
een beroep op extra budgettaire
toedelingen On de toekomst) dient
te voldoen.
Opzet Het onderzoek heeft
gefaseerd plaatsgevonden. In de
eerste fase zijn de regiospecifieke
omstandigheden benoemd. In de
tweede fase is vastgesteld in welke
mate met doze omstandigheden in
het BVS al wel rekening is
gehouden. De derde fase bestond
uit diverse inventarisatie-rondes
waarin de kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens vanuit de
politieregio's zijn verzameld. In de
laatste fase is de werkelijke omvang
aan benodigde extra politiecapaciteit per regiokorps berekend.
Einddatum: Zomer 1998.
Publicatievorm: Rapport en
tussen-rapportages.
333
Criminaliteitsbeeldanalyse
regiopolitie Friesland (CBA)
mr. dr. D. Ruimschotel en drs
0.L.A. Wilders
Doe!: De regiopolitie beschikt niet
over een objectief, compleet,
regioneal beeld van de criminaliteit
in de regio ter wille van beleidsprioritering en beleidsevaluatie. In
de politieregio Friesland wordt de
criminaliteitsbeeldanalyse
ontwikkeld als een instrument dat
de de criminaliteit near aard,
omvang, ontwikkeling en trends
inzichtelijk maakt op basis van
interne en externe bronnen (zoals
BPS/X-Pol respectievelijk Politie
Monitor). Bovendien wordt dit beeld
in eon maatschappelijke
(omgevings-)context geplaatst.
Hiermee wordt niet alleen het
inzicht vergroot, maar ontstaat de
mogelijkheid de samenhang tussen
bestuurlijk, justitieel en politiebeleid
to bevorderen en de sturing daarop
te verbeteren.

Opzet Andersson Elffers Felix (AEI)
ondersteunt eon projectgroep van
de regiopolitie Friesland met het
ontwikkelen van het instrument. De
projectgroep is samengesteld op
basis van eon brede vertegenwoordiging uit het korps. De projectgroep rapporteert aan eon
stuurgroep waarin politie, O.M. en
AEF zijn vertegenwoordigd. De
ontwikkeling van het instrument
heeft een gefaseerde opzet. Faso 1:
Samenbrengen: Een veiligheidsbeeld van de gehele regiopolitie
volgens een uniforme opzet.
Fase 2: Verbeteren: Beperken van
de informatie door kiezen van de
relevante informatie. Informatie
relateren aan de gekozen
beleidsuitgangspunten van O.M. en
politie. Uniformering van de
informatie en de presentatie
daarvan. Faso 3: Verdiepen: Verder
beperken van de informatie tot de
essentiele informatie voor de
diverse doelgroepen (beperken,
maar ook differentieren). Informatie
relateren aan de maatschappelijke
ontwikkelingen en plaatsen in eon
maatschappelijke context.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Interne rapporten.
Beke advies- en onderzoeksgroep
Lopend onderzoek
334
Overlast en meldingsbereidheid
di B.M.W.A. Beke en drs. JP
Jakobs
Doe!: Inventarisatie van aard en
omvang van overlast in de wijk en
het ontwikkelen van maatregelen
teneinde de °veriest drastisch terug
to dringen.
Opzet Vragenlijstonderzoek onder
bewoners.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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335
Integrale aanpak van
groepscriminaliteit; meer dan
de som der delen
dr. B.M.W.A. Beke, mr. drs. A.Ph.
van Wyk en dr H. B. Ferwerda
Doe!: Het in kaart brengen van
overlast veroorzakende en criminele
jeugdgroepen in het midden van
het land alsmede het ontwikkelen
van instrumentarium (preventief,
pro-actief en repressief) om
groepsgewijze criminaliteit - onder
andere gepleegd door allochtonen terug te dringen.
Opzet: Participerende observatie en
interviews met jongeren die deel
uitmaken van groepen. Analyse van
bestaande gegevensbronnen
(politiegegevens). Interviews met
sleutelinformanten en vragenlijst
onderzoek onder personen die
nadrukkelijk met de problematiek
van de groepen geconfronteerd
worden.
Einddatum: November 1998.
Publicatievorm: Rapport.
336
Kwaliteit op en rondom het
voetbalveld; naar een
integrale aanpak van
onveiligheidsproblemen
dr. H.B. Ferwerda, dr B.M.WA.
Beke en mr. drs. A.Ph. van Wijk
Doe!: Op basis van een goede
analyse van risicosupporters
(gedrag, aard, omvang, groepssamenstelling) samen met
strategische partners (B.V.O.,
gemeente, politie, 0.M.,
randgroepjongerenwerk) ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid
teneinde supportersgeweld terug te
dringen, dan wel te beheersen.
Opzet: Participerende observaties,
interviews met harde kern jongeren,
ronde tafel bijeenkomsten met
strategische partners.
Einddatum: September 1998
Publicatievorm: (Vertrouwelijk)
rapport en openbaar rapport.
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337
Meningen peilen over Vangrail
dr H.B. Ferwerda en mr drs. A.Ph.
van Wyk
Doe!: Vangrail is een organisatie
binnen de NS die werkt met
vrijwilligers van de werkvloer. Vaak
hebben deze vrijwilligers zelf
ervaring opgedaan met schokkende
gebeurtenissen tijdens het
uitvoeren van hun werk. Vanuit
deze ervaring bieden zij opvang en
nazorg aan collega's die gezien kan
worden als een aanvulling op de
opvang en nazorg an hulpverleners
en managers. Ondanks het feit dat
Vangrail in een behoefte voorziet, is
het niet duidelijk hoe groot de
bekendheid ervan is en wat
uitvoerend en leidinggevend
personeel van de voorziening
vinden. In dit onderzoek worden de
meningen gepeild met als doel het
vergroten van de bekendheid en
het verbeteren van de kwaliteit.
Opzet: Vragenlijstonderzoek onder
1.500 personeelsleden uit diverse
beroepsgroepen.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Rapport.
338
Integraal veiligheidsbeleid in
Tiel; monitoren en profileren
dr. H.B. Ferwerda en mr. drs. A.Ph
van Wijk en MIT Grotens
Doe!: Opzetten van een relatief
eenvoudige wijze van monitoring
om te komen tot een verdere
uitbouw en optimalisering van het
bestaande integrale veiligheidsbeleid. De gegevens in de monitor
hebben primair tot doel om
gefundeerd (nieuw) beleid te
ontwikkelen dan wel bestaand
beleid aan te passen c.q. voort te
zetten.
Opzet: Opzetten van een integrale
veiligheidsmonitor voor de
gemeente Tiel waarin zowel
bestaande objectieve als subjectieve gegevensbronnen verwerkt
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warden. On dit te bereiken worden
bestaande gegevensbronnen
gescreend op hun bruikbaarheid
voor de monitor, daarnaast zal er
een methodiek ontwikkeld warden
am bruikbare nieuwe (doch minder
vaor de hand liggende) kengetallen
aan de monitor toe te yoegen.
Daarnaast zal er model ontwikkeld
warden om tweejaarlijks een
nieuwsbrief te maken waarin
partners en burgers geinformeerd
warden over de aanpak.
•
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Rapport en
nieuwsbrieven.
339
Tussen verrassing en geweld;
straatroot in Tilburg onder de
loep
di. H.B. Ferwerda en mr. drs. API',.
van Wijk drs. Al. Smulders en M
Goedings
Doe!: Het in kaart brengen van de
aard en omvang van het fenomeen
straatroof in Tilburg. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van
een integrale aanpak waarbij er
vanuit de gemeente, het openbaar
ministerie en de politie zowel
aandacht is voor preventie,
pro-actie als repressie (dadergerichte aanpak).'
Opzet Literatuurstudie met
betrekking tot het fenomeen
straatroof. Heranalyse van gegevens
uit het bedrijfsprocessen systeem
alsmede uit het herkennings- systeem van de politie met
betrekking tot aangiften en
aangehouden 'daders van straatroot
Daarnaast is de justitiedocumentatie en de 'softe •
informatie' met betrekking tot
aangehouden daders geanalyseerd.
Er zijn aanvullende interviews gehouden met de rechercheurs van
het Tilburgse Straatroofteam en met
straatroyers.
Einddatum: September 1998.
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Publicatievorm: (Vertrouwelijk)
rapport. beleidsnotitie en artikelen.
340
Het probleem van probleemjongeren
mr drs. A.Ph. van Wijk en dr. H.B.
Ferwerda
Doe!: Het in kaart brengen van
anti-sociaal en crimineel gedrag op
basis van recente literatuur en het
maken van een landelijke
inventarisatie van projecten die zich
richten op genoemde vormen van
gedrag.
Opzet: Literatuursearch en
vragenlijstonderzoek ander Raad
voor de Kinderbescherming,
Arrondissementsrechtbanken en
-parketten, GGD's, Riagg's,
politieregio's, gemeenten afdeling
welzijn, jeugdhulpverlening en
instellingen voor maatschappelijk
werk. •
Einddatum: September 1998.
Publicatievorm: Rapport
341
Jeugdige zedendelinquenten;
psychopathologie en vroege
detectie
mr. drs. A.Ph. van Wok di. H.B.
Fenverda en dr. B.M.W.A. Beke
Begeleiders/promotors: Prof dr.
777.A.H. Doreleijers.
Samenwerkingsverband: Vrije
Universiteit Amsterdam. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doer: Dit eerste deel van het
onderzoek heeft twee doelstellingen. In de eerste pleats is het de
bedoeling on het tamelijk
onbekende terrein van de jeugdige
zedendelinquent in Nederland goed
in kaart te brengen. Centraal staat
de vraag: over wie hebben we het
als we•spreken over de jeugdige
zedendelinquent? Aandachtspunten
zijn ander meer de gezins-
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achtergrond, schoolfunctioneren,
sociaal functioneren, psychopathologie, ontwikkeling van het
delictgedrag, 'overlap' van het
aantal gepleegde zedendelicten
(retrospectief), andere straf bare
feiten, relatie tot het slachtoffer,
modus operandi, enzovoort. De
bevindingen monden uit in een
voorlopige typologie van jeugdige
zedendelinquenten een signalenlijst
en enkele veronderstellingen, c.q.
vragen die in het tweede deel van
het onderzoek uitgebreid worden
onderzocht. In de tweede plaats
wordt er een praktijkscan gemaakt
van maatschappelijke organisaties
die regelmatig te maken krijgen
met jeugdige zedendelinquenten
(hulpverlening, politie, enzovoort).
Daarbij gaat het primair om een
inventarisatie van huidige
werkwijze, knelpunten die zich
daarbij voordoen en welke behoefte
er bestaat aan deskundigheidsbevordering. Ook zal met deze
praktijkmensen de voorlopige
signalenlijst worden doorgesproken.
Uitgangspunt is de mate waarin de
voorlopige typering van de
zedendelinquent bruikbaar is in de
praktijk.
Opzet: Deze opzet vraagt om een zo
open mogelijke 'onderzoeksblik: Elk
detail kan immers van doorslaggevende betekenis zijn. Naast een
literatuurstudie worden ongeveer 25
dossiers van jeugdige zedendelinquenten onderzocht. Daarnaast
vinden er interviews plaats met een
aantal jeugdige zedendelinquenten
en hun verzorgers/ouders. Verder
worden er interviews gehouden met
relevante sleutelinformanten uit het
veld aeugd- en zedenpolitie, Raad
voor de Kinderbescherming,
relevante residentiele en ambulante
hulpverlening enzovoort). De
bedoeling is om circa tien tot
vijftien deskundigen in deze fase te
benaderen. •
Einddatum: Maart 1999.
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Publicatievorm: Rapport (voor het
Ministerie van Justitie) en artikelen.
342
De veiligheidssituatie in
natuurgebieden

mr. drs. A.Ph van Wijk, dr. H.B.
Ferwerda, drs. P Rens en drs. E.
Bruls
Samenwerkingsverband: Stichting
Recreatie, Den Haag.

Doe!: Landelijke inventarisatie van
vormen van criminaliteit en
onveiligheid in natuurgebieden. Op
basis van deze informatie zal
getracht worden om binnen een
aantal pilotprojecten zowel beleid te
ontwikkelen om specifieke vormen
van criminaliteit en overlast tegen
te gaan, alsmede een kader te
ontwikkelen waarbinnen beleid
geImplementeerd kan gaan worden.
Opzet: Vijf regionale bijeenkomsten
met een vijftigtal ervarings-.
deskundigen en desk-research op
basis van bestaande gegevens.
Einddatum: September 1998
(inventarisatie).
Publicatievorm: Rapport.
B&A Groep Beleidsonderzoek &
-Advies by
Afgesloten onderzoek
343
Politie en omgevingsonderzoek

E. Boiten, H. Geveke en M.
Verberk
Den Haag, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1998 (serie

Politia Nova)
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
•
344
De Politiemonitor in perspectief; vier verdiepende analyses

H. Geveke en I van Dijk (red)
Den Haag/Hilversum, Project
Bureau Politiemonitor, 1998
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Niet eerder in JV opgenomen
geweest
De Politiemonitor Bevolking is een
grootschalig gestandaardiseerd
tweejaarlijks telefonisch onderzoek
naar veiligheid en criminaliteit. In
opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Justitie
heeft het Projectbureau Politiemonitor (een samenwerkingverband
van B&A Groep en Intomart) een
viertal verdiepende analyses
uitgevoerd op de resultaten van het
onderzoek. Deze analyses hebben
betrekking op de volgende thema's:
beschikbaarheid van de politie, de
kwaliteit van dienstverlening door
de politie, ouderen en onveiligheid
en herhaald slachtofferschap.
345
Horeca en veiligheid; verslag
van een kwantitatief
onderzoek onder ondememers
in de Nederlandse horeca

H. Geveke, R. Joosten, E Braam
en N. Mertens
Den Haag, B&A Groep, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 337
346
Jeugdcriminaliteit en -overlast
in Ho!lands Midden

H. Geveke, R. Joosten, S. Kroon,
H. van Leeuwen, A. Soemantri en
M. Verberk
Den Haag, B&A Groep, 1997
Zie JV7, 1997. nr. 338
347
Evaluatie taakuitvoering KLPD

H Geveke, N. Mertens, W
Gelderloos, T Abbas, J. Ververs
Den Haag, B&A Groep, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
De reorganisatie van de pantie
heeft de voormalige gemeente- en
rijkspolitiekorpsen doen opgaan in
25 regionale korpsen en een Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD). In
de Politiewet 1993 is een

evaluatiebepaling over de
taakuitvoering van het KLPD
opgenomen. In opdracht van het
ministerie van Justitie heeft B&A
Groep deze evaluatie uitgevoerd.
Het onderzoek bestond uit
documentenonderzoek, een
enquate onder operationele relaties
en onder medewerkers van het
korps, paneldiscussies met
strategische relaties en werkbijeenkomsten met experts.
348
Beheer- en veiligheidsplan
binnenstad Tilburg

H. de Jong, B. den Hollander en
Enckevort
Tilburg, Gemeente Tilburg, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 335
349
[en keurige handhavingspraktijk? [en verslag van
onderzoek naar de
handhavingspraktijk van
waterschapskeuren

E Koolhaas, M Verberk, B.
Westphal en H. Geveke
In: Commissie bestuursrechtelijke
en privaatrechtehjke handhaving,
Handhaven op niveau, Deventer,
Tjeenk Willink, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 339
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
350
Kamperen binnen de perken;
verslag van een onderzoek
naar de handhaving van de
Kampeerwet/wet op de
openluchtrecreatie

M. Verberk, W Eygendaal en E
Boiten
In: Commissie bestuursrechtelijke
en privaatrechtelijke handhaving.
Handhaven op niveau, Deventer,
Tjeenk Willink, 1998
Zie J‘17, 1997, nr. 336
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Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
351
Toekomstverkenning
slachtofferzorg

M. Verberk, F Sybrandi, S. Kroon,
N. Mertens en M. Meijers
Den Haag, B&A Groep, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In het verlengde van een
grootschalig evaluatie-onderzoek
naar de uitvoering van
slachtofferzorgfrerwee, heeft B&A
Groep een toekomstverkenning
Slachtofferzorg uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van
Justitie. Tijdens twee bijeenkomsten
is met experts op het gebied van
slachtofferzorg gereflecteerd op
mogelijke toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorg
voor slachtoffers. Tevens is
gereflecteerd op mogelijke
strategische keuzen voor de
organisaties betrokken bij
slachtofferzorg.
352
Handhaving in teamverband

M Verberk, F Sybrandi en M.
Tfileme
Den Haag, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Veiligheid vraagt om samenwerking.
In het verlengde van het Grote
Stedenbeleid en het Integraal
Veiligheidsbeleid zijn in diverse
steden voorbeelden te vinden van
structurele samenwerkingsverbanden gericht op handhaving van de
openbare orde en veiligheid. In
opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft B&A
Groep onderzoek verricht naar
ervaringen die in de 25 grote
steden zijn opgedaan met

handhavingsteams. Het onderzoek
bestond uit een inventarisatie van
handhavingsteams in de 25 grote
steden, en de intensieve bestudering van vier handhavingsteams: de
Haagse wijkhandhavingsteams, het
coffeeshop/horecateam in Heerlen,
het prostitutieteam in Groningen en
het project aanpak Spijkerkwartier
te Arnhem. Voorts is een
uitwisselprogramma op locatie
georganiseerd.
Lopend onderzoek
353
Jeugdcriminaliteit en overlast
in Zuid-Holland-Zuid

W Gelderloos, M. Meyers en H.
van Leeuwen
Doe!: De stichting Program zoekt
voor de Werkgroep Jeugdzorg
Zuid-Holland-Zuid naar manieren
om gemeenten intensiever te
betrekken bij de bestuurlijke
preventie van jeugdcriminaliteit en
overlast. In opdracht van de
stichting Program voert B&A Groep
een verkennend onderzoek uit naar
jeugdcriminaliteit en overlast per
gemeente. De verkenning bestaat
uit een classificatie van gemeenten
in de regio op basis van sociaaleconomische en demografische
kenmerken. Op basis daarvan wordt
nagegaan welke vormen van
jeugdcriminaliteit en overlast zich
voordoen in andere regio's die,
gelet op deze kenmerken, met de
onderzochte gemeenten vergelijkbaar zijn. Daartoe wordt geput uit
onderzoek dat in andere regio's is
uitgevoerd.
Einddatum: September 1998.
354
Veiligheidseffectrapportage
Dordrecht

N. Mertens, W Gelderloos, S.
Kroon, L. Kelfkens en F Sybrandi
Doe!: De gemeente Dordrecht heeft
een integrale visie ontwikkeld voor
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de inrichting van de binnenstad.
Thans is aan de orde de ontwikkeling van het kernwinkelgebied. In
opdracht van de gemeente maakt
B&A Groep een veiligheidseffectrapportage (VER), om op basis
daarvan to komen tot een vanuit
veiligheidsoogpunt hoogwaardig
kernwinkelgebied. In het kader van
de VER zijn de veiligheidsrisico's in
kaart gebracht in relatie tot de
stedebouwkundige inrichting en
bestuurlijk-organisatorische
aspecten, is een toetsingskader
ontwikkeld aan de hand waarvan
een planbeoordeling is gemaakt.
Deze beoordeling is getoetst bij een
panel van betrokkenen.
Einddatum: September 1998.
355
Evaluatie boefjesproject
Nijmegen
N. Mertens, W Gelderloos, S.
Kroon, F Sybrandi en P Wijntuin
Doe!: On manifest crimineel gedrag
bij leerlingen in de hoogste klassen
van de basisschool tijdig te kunnen
signaleren is de welzijnsorganisatie
Tandem in Nijmegen het Bootiesproject gestart. In opdracht van het
ministerie van Justitie evalueert
B&A Groep het project De
evaluatie behelst zowel een procesals een effectevaluatie. De evaluatie
wordt in zes ronden uitgevoerd
(een ronde per kwartaal, gedurende
de looptijd van het project). Eon
belangrijk element in deze ronden
is steeds een proces- en
effectmeting en eon terugkerende
ronde tafelconferentie, waarin met
de betrokken partijen wordt
geanalyseerd of het project zich
nog op de juiste koers bevindt en
waarin eventueel de.gekozen
doelen en intetyentiestrategieen
kunnen warden bijgesteld.
Einddatum: September 1999.
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356
Justitie in de buurt
N. Mertens, S. !Croon en T de
Haan
Samenwerkingsverband: Ministerie
van Justitie, WODC.
Doe!: Kwalitatieve effectmeting als
onderdeel van de evaluatie van de
Justitie in de Buurt-experimenten
(WODG-onderzoek). Net doel van
doze experimenten is tweeledig. Ten
eerste wordt gepoogd Justitie
dichter bij de burger te brengen,
door de zichtbaarheid en
aanspreekbaarheid van Justitie te
vergroten. Ten tweede dient de
eerste-lijnsvoorziening bij te dragen
aan de vergroting van de
leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in de stadswijken.
Justitie zoekt hiertoe aansluiting bij
de bestaande stedelijke (wijk-)netwerken en gaat door korte lijnen
te leggen tussen haarzelf en andere
partners (politie, (deel-)gemeente,
woningbouwcorporaties) in
samenwerking de veiligheids- en
leefbaarheidsproblematiek in de
wijken te lijf.
Einddatum: Oktober 1998.
Publicatievorm: Rapport.
357
Kansen veer conflictbemiddeling
M Verberk H Geveke, M. 7hieme
en E. Plant
Doe!: In opdracht van het ministerie
van Justitie en ten behoeve van het
Platform ADR verricht B&A , Groep
een inventariserend onderzoek naar
de toepassingsmogelijkheden van
conflictbemiddeling op een aantal
geselecteerde rechtsterreinen: het
huurrecht, het arbeidsrecht, het
sociale zekerheidsrecht en het
handelsrecht. Het ministerie van
Justitie is gainteresseerd in een
verdere toepassing van conflictbemiddeling (mediation), vanwege
positieve ervaringen met het
instrument in het buitenland. On
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inzicht te krijgen in mogelijkheden
voor conflictbemiddeling, zijn per
rechtsterrein twee typen geschillen
nader bestudeerd. Op basis van
gesprekken met deskundigen,
(rechts)hulpverleners, rechters en
conflicterende partijen, is een
reconstructie gemaakt van het
'typische conflictverloop' van de
geselecteerde geschillen. Deze
reconstructie biedt aanknopingspunten voor reflectie op toepassingsmogelijkheden voor conflictbemiddeling in diverse
conflictstadia.
Einddatum: September 1998.
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enkele thema's nader uitgediept de
samenwerking tussen de
verschillende organisaties die bij
slachtofferzorg zijn betrokken,
slachtofferzorg in de politiefase,
schadebemiddeling, registratie/
monitoring/feedback, en 'Terwee'
tijdens de zitting.
Einddatum: September 1998.
Publicatievorm: Rapport, verkorte
weergave in Justitie-reeks (te
verschijnen).
Compliance Methodology
Consultants/1'11 Company
Lopend onderzoek
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Slachtofferzorg in Nederland

359
Fraude en corruptie

M. Verberk, F Sybrandi, S. Kroon,
N. Mertens en M Meijers
Doe!: Sinds 1 april 1995 is de Wet

mr. dr. D. Ruimschotel
Samenwerkingsvorm: Bij het

en Richtlijn Terwee landelijk
ingevoerd. De Wet Terwee vergroot
de mogelijkheden voor het
slachtoffer om de geleden schade
te verhalen op de dader. In de
Richtlijn behorend bij deze wet
worden politie en O.M. gema1nd
slachtoffers zorgvuldig te bejegenen
en te informeren. Tevens dienen
politie en O.M. in een zo vroeg
mogelijk stadium pogingen te
ondernemen om schaderegelingen
te treffen tussen slachtoffer en
dader. Hierbij dienen zij samen te
werken met instanties als Buro
Slachtofferhulp, Buro voor
Rechtshulp, de Raad voor de
Kinderbescherming, de Reclassering, Buro Halt. In opdracht van het
ministerie van Justitie heeft B&A
Groep in 1995 onderzoek verricht
naar de invoering van de wet en
richtlijn Terwee en de eerste
resultaten). In 1997/1998, ruim
21/2 jaar na de invoering van de wet
en richtlijn, heeft B&A Groep
onderzoek verricht naar de
uitvoering van slachtofferzorg/
Terwee. Naast een landelijk
'stand-van-zaken' onderzoek zijn

ontsluiten van relevantie informatie
uit bedrijfsadministraties wordt
samengewerkt met Origin alsook bij
het construeren van management/
beleidsinformatiesystemen
(MIS/BIS).
Opzet: Het onderzoek wil inzicht
verschaffen in de omvang en
oorzaken van de verschillende
vormen van fraude en corruptie (in
vergelijking tot vermogenscriminaliteit en agressiecriminaliteit). Gebruik wordt
gemaakt van theoretische noties uit
de algemene criminologische
literatuur, van dark number
schattingsmethoden en van
casusonderzoek naar bepaalde
wetten als de Bestrijdingsmiddelenwet Geprobeerd wordt om de
inzichten te vertalen in instrumenten voor continue monitoring en
voor risico-analyse.
Publicatievorm: Tot nu gepubliceerd
'Criminele gedragingen, overheid en
samenleving; een drieluik', Den
Haag, SDU, 1988; 'Fraude en
corruptie in Nederland; suggesties
voor management en beleid',
Stichting Maatschappij en Politie,

lustWale verkenningen, jrg. 29, nr. 7,1998

1993; 'Corruptie als combinatie van
irreguliere bevoordeling en infaam
verraad', Nederlands juristenblad,
december 1994); ml. dr. D.
Ruimschotel. 'EG-fraude; criteria
voor nationale rechtshandhaving' in:
Justitiale verkenningen, 19e jrg., nr.
1, 1993, pp. 85-101. Verder in 'De
eerste Stap', Den Haag, ministerie
van Justitie. Inspectie voor de
rechtshandhaving, 1994.
360
Methoden voor dark number
schattingen bij slachtofferloze
delicten
mr dr. D. Ruimschotel
Sainenwerkingsverband: Een van de
eerste analyses zal zijn in
samenwerking met de Politieregio
Friesland met als onderwerpen
fraude/criminaliteit op het gebied
van milieu en in het bedrijfsleven
(haven, landbouw, verzekeringen).
Deal: Dark number schattingsmethoden zijn bedoeld on op
gebieden waar niet directe
metingen voor de omvang van een
fenomeen als de omvang van de
criminaliteit voorhanden zijn, toch
redelijke schattingen te verkrijgen.
Voor de omvang van deficten waar
een slachtoffer in het spel is,
warden sinds vele jaren slachtoffersurveys gehouden. Getracht wordt
een uitputtend overzicht te krijgen
van alle methoden van dark number
schattingen. hun methodische
merites en hun praktisch gebruik.
Opzet: Via literatuurstudie en
case-onderzoek (interviews,
inhoudsanalyse van interne
rapporten) wordt geanalyseerd
welke methoden genoemd en
gebruikt worden en wat daar de
methodische validiteit en praktische
bruikbaarheid van zijn. Bekeken zijn
tot nu toe: fraude tegen de
EEG/EU, fraude met de in- en
uiNoerwet, fraude met de
bestrijdingsmiddelenwet, fraude met
huursubsidies, met de Wet MOT en
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de Preciosorenwet. Op enkele van
deze gebieden is een survey daderannex projectiemethode uitgediept
evenals de toepassing van een
zogenaamde causale schattingsmethode via een beoordeling van
de achterliggende dimensies. Deze
methode kan in de politieregio's
worden gehanteerd als onderdeel
van een criminaliteitsbeeldanalyse/
fenomenenonderzoek.
Einddaturn: Het betreft hier
onderzoek dat zich de komende
jaren zal blijven ontwikkelen in
samenhang met onderzoek naar de
Tafel van Elf.
Publicatievorm: De eerste resultaten
zijn gepubliceerd in 'De eerste
Stap', Den Haag, Ministerie van
Justitie, Inspectie voor de
Rechtshandhaving, 1994. Verder is
een artikel verschenen: D.
Ruimschotel, P. van Reenen e.a.,
'Tussen norm en feit; methoden ter
schatting van naleving', Be/aidsanalyse. nr. 2, 1995. Laatste
rapportage is 'Monitoring van
beleidsinstrumentele wetgeving',
Den Haag, Ministerie van JusErtie,
Inspectie voor de rechtshandhaving,
1998.
361
EG-EU-fraude
mr dr. D. Ruimschotel en H.
Borgers
Samenwerkingsverband: Met de
vakgroep strafrecht van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (Den
Doelder, Van der Hulst) waar het
project voorheen was ondergebracht, wordt samengewerkt op
juridisch gebied. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en gefinancierd door het Ministerie
van Justitie, WODC, Afdeling EWE.
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) en is voortgezet
op de Erasmus Universiteit
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Rotterdam. Via analyse varijuridisch
en sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, van officiele rapporten
en beleidsstukkenen 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). Twee dominante
perspectieven in het onderzoek
betreffen die mogelijkheden voor
verbetering van kennis over
EU-fraude en voor verbeteringen
van beleid. In het laatste. EUonderzoek (1998) zijn onderzoeksvragen als modules softwarematig
geImplementeerd in het 111instrumentarium en in de 111 wordt
een middel gezien om de criteria uit
het verdrag van Maastricht voor
handhaving van EU-regels door
lidstaten effectief en proportioneel
te operationaliseren en te meten.
Publicatievorm en einddatum: Het
betreft hier continu onderzoek met
een wisselend accent. De spanning
tussen beleid en feitenkennis is
gerapporteerd in vier elkaar
overlappende artikelen: '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; 'EC-fraud;
a policy analysis approach', in:
Journal of common market studies,
1994). De afgelopen jaren zijn twee
uitvoerige rapporten verschenen:
'EU-fraud and organizational crime',
Rotterdam, Erasmus Universiteit,
1996 (samen met H. den Doelder
en Th. de Jong) en 'Handhaven en
fraude bij EU-subsidies; feitelijke
situatie, problemen en suggesties
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voor verbetering', in: Handhaven op
niveau, Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
handhaving, Tjeenk Willink, januari
1998 (samen met C. Damaisjha).
362
Kennismanagement in de
rechtshandhavingspraktijk
mr. dr D. Ruimschotel en drs. J.
de Bruin
Samenwerkingsvorm: Een van de
projecten in dit kader bestaat uit de
organisatie van een aantal
expertsessies samen met
Procam/Lobo, die onder de ICT-tak
van de drie politieberaden valt.
Origin neemt deel in een
R&D-programma naar modellering
van criminaliteitsproblemen en
-aanpak.
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 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 'kennisinstrumenten' (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. Kennismanagement
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probeert informatiemanagement
beter aan te laten sluiten bij de
sturing in de planning en control
cyclus.
Einddatum: Het project zal zich over
de komende jaren uitstrekken.
PubEtcatievorm: Er zal gerapporteerd
worden via artikelen en werkconferenties. Reeds verscheen:
'Kennismanagement bij de politie;
een contradicto in terrain's?:
Tijdschrift voor de politic (oktober
1996) en het rapport Stuurwijs
(Andersson Elffers Felix/Platform
Poallele Informatievoorziening), mei
1997. Komend jaar zal een boekje
verschijnen over kennismanagement bij de politie.
geschreven door experts binnen en
buiten de politie. In de loop van
'98-99 verschijnt het meer
algemene boekje Kennismanagement in Nederland als
uitwerking van lezingen bij het
NSC.
363
De Tafel van Elf voor
rechtshandhaving en naleving

mr. dr. D. Ruimschotel en drs. M.
Hezemans
Samenwerkingsvorm: Bij het
ontwikkelen, toetesen en toepassen
wordt (voider) samengewerkt met
•
de Inspectie voor de Rechts- handhaving van het Ministerie van
Justitie. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het Ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB. •
Doel: Elf is het getal van de duivel,
die weer staat voor alles wat
verboden is. De tafel van Elf geeft
eon beperktftantal 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 om eon
enkele verbodsclausule, een serie
verboden. alle verboden in eon wet
of het totaal aan verbodsbepalingen
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van eon heel gebied (bij voorbeeld
milieuwetgeving). De analysemethode kan zich richten op
klassieke, min of moor tijdloze
verboden dan wel verboden die
deel uitmaken van nogal tijdgebonden 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) on op zogenaamde
afgedwongen naleving (variabelen
als detectiekans en sanctiezwaarte).
Behalve een verklaring en
voorspelling van naleving, geeft de
Tafel van Elf (T11) een evaluatie van
het beleid, de regelgeving en de
handhavingsinspanning op eon
bepaald gebied. De Ill kan
daarmee gebruikt worden ter
voorbereiding/formulering van eon
wet of beleidsgebied of voor
tussentijdse/eindevaluatie (ex post).
Doordat T11 exacte performance
indicatoren bevat is het zowel
geschikt voor operationele als voor
strategische sturing.
Opzet Met de T11 zijn al vole
wetten geanalyseerd zoals de
B.M.W., de wet MOT on EUregelingen: ook wordt de T11
gebruikt bij fraude-onderzoek
betreffende verzekeringsprodukten
en bancaire zaken. In beginsel heeft
de T11 dezelfde monitorfunctie
dezelfde monitorfunctie 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 Ti op eon
veelheid aan regelgeving on beleid
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warden 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 integrate periodieke
rapportage naar de mate van
naleving van beleidsinstrumentele
wetgeving', Den Haag, ministerie
van Justitie, 1994. Verder nog:
'Tussen norm en feit; methoden ter
schatting van naleving van
wetgeving', Beleidsanalyse, nr. 2,
1995 (samen met P. van Reenen en
B. Klaasen); 'De Tafel van Elf; een
conceptueel kader en een
instrument bij rechtshandhavingsvraagstukken, Beleidsanalyse, nr. 3,
1996 (met P. van Reenen en B.
Klaasen); 'Nieuwe instrumenten
voor de rationalisering en
optimalisering van beleid en
wetgeving;.vergelijking van
Ketenbenadering en Tafel van Elf',
Beleidsanalyse, nr. 4, 1996 (met P.
van Reenen en B. Klaasen);
'Monitoring beleidsinstrumentele
wetgeving', Den Haag, Ministerie
van Justitie, 1998.
Van Dijk, Van Soomeren en
partners BV
Afgesloten onderzoek
364
Het Tij; voortgangsrapportage
Keerpunt voor exgedetineerden

drs. M. van Barlingen en drs. H.
Gossink
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 343

.

365
Jeugd en veiligheid in de vier
grote steden

drs. M. van Barlingen, drs. H.
Gossink en drs. K Loef
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was een
overzicht te geven van de opzet en
met name van de voortgang van
het programma Jeugd en velligheid
in de vier grate steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Dit ten behoeve van de Integrate
Veiligheidsrapportage. Het
onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
366
Veilig op de basisschool

drs. M van Barlingen, drs. R. van
Overbeeke en drs. C. van 't Hof
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het doel was onderzoek te doen
naar de veiligheid op basisscholen
in Amsterdam. Het ging daarbij am
thema's als: criminaliteit (vandalisme, stelen,.geweld); sociaal
ongewenst gedrag (pesten,
spijbelen, roken, drinken);
veiligheidsgevoelens van leerlingen;
omgeving van de school.
367
Recidivepatronen Halt

drs. A. Bosscha, drs. E. van Dijk
en drs. M Geldorp
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1991
Zie JV7, 1997, nr. 344
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368
Vooral doorgaan! eindrapport
project Oud en Samen Veilig
Amsterdam Oud-West

A.G. van Dijk en KJ Korthals
Altes
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1998
Niet corder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het in
kaart brengen van slachtofferschap
en onveiligheidsgevoelens onder
ouderen in Amsterdam Oud-West.
Daarnaast een evaluatie van het
duel van het project, namelijk het
stimuleren van het ontstaan van
veiligheidsnetwerken van en voor
ouderen. Door het ontstaan van dit
soort netwerken wordt de feitelijke
veiligheid en de subjectieve
veiligheidsgevoelens vergroot.
369
Dieptescan criminaliteitspreventie; technologie als
hulpmiddel bij het beheersen
van criminaliteit

A. van Hoek, H Stienstra en B.
van Dijk
Den Haag, Ministerie van
Economische Zaken/Senter, serie
Technologie en Samenleving, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doe van het onderzoek was om
inzicht te verwerven in relevante
probleemgebieden rond het thema
criminaliteitspreventie; inzicht
verweiven in technologie die
gebruikt kan warden om deze
problemen to verkleinen; inzicht
verwerven in de economische en
maatschappelijke waarde van
toepassing van doze technoldgie
(wat lavert het de samenleving
IV); knelpunten van juridische en
praktische aard formuleren, die
opgelost moeten worden am de
toepassing van technologie tot een
succes te maken: definieren van de
meest kansrijke actielijnen/project-

ideden en de meest relevante
(samenwerkings)partners.
370
De ongekende mogelijkheden
van HKS; een voorbeeld

drs. R van Overbeeke, drs. M.
Geldorp en drs. K Log
Den Haag, College van ProcureursGeneraal/Projectteam Reorganisatie
0.M., 1997
Zie JV7, 1997, nr. 349
371
Advies Kwaliteitsverbetering
jeugdtoezichtteams politieregio Amsterdam-Amstelland

drs. R. van Overbeeke en drs. A.
van Hoek
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 347
372
Zedenalmanak

drs. PM. de Savomin Lohman en
drs. G.J. Slump
Amsterdam, Van Dijk, Van
Soomeren en partners, 1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was bij te
dragon aan de effectieve
bescherming van slachtoffers van
seksueel geweld. Dit vereist van
beroepsbeoefenaren die in hun
werk te maken krijgen met deze
slachtoffers, dat zij weten welke
juridische acties mogelijk zijn en
wat daarvan de implicaties zijn. Oak
dienen zij op de hoogte to zijn van
de verschillende vormen van hulp
en bijstand waarop het slachtoffer
van seksueel geweld een beroep
kan doen. De publicatie bestaat uit
een naslagwerk, bestaande uit vijf
deeltjes en eon diskette verjaringstermijnen.
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Lopend onderzoek
373
Zelfredzaamheid in
slachtoffersituaties
drs. H. Coumou, prof dr R.W.J.
Beek, dr. J.F. Beek, drs. M
Geldorp, drs. H.J. Korthals Altes,
M. van Manen en drs. G.J. Slump
Samenwerkingsverband: Stichting
Acumea, stichting Maatschappij en
Onderneming„ Van Dijk, Van
Soomeren en partners, Academisch
Medisch Centrum.
Doel: De praktijk leen dat daar
waar spoedeisende hulp geboden
is, deze hu.lp over het algemeen
goed is georganiseerd. Maar waar
nazorg aan de orde is worden vaker
fouten gemaakt. Daarbij is het
begrijpelijk dat slachtoffers die de
indruk hebben dat hun vragen en
klachten worden genegeerd,
protestgedrag ontwikkelen, claims
formuleren en in toenemende mate
de rechter inschakelen. Er zijn dan
ook morele en practisch redenen
om nader onderzoek te doen naar
knelpunten in de dienstverlening
aan slachtoffers van misdrijven,
verkeersongevallen en onvolkomen
medisch handelen. Het gaat daarbij
om knelpunten in het strafrecht,
civiel recht, hulpverlening,
verzekeringswezen, arbeidssector/
sociale verzekeringen en de
medische zorg.
Opzet: In drie deelstudies worden
met behulp van de panelmethode
slachtoffers van misdrijven,
respectievelijk slachtoffers van
verkeersongevallen en slachtoffers
van onvolkomen medisch handelen
onderzocht. Voorafgaand aan de
panels worden aan de hand van
een literatuurverkenning en een
belronde langs instellingen
werkzaam binnen de diverse
sectoren belangrijke knelpunten
geInventariseerd. In aanvulling op
de slachtofferpanels met slachtoffers van misdrijven en verkeers-
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ongevallen worden panels
georganiseerd met vrijwilligers van
de Buro's Slachtofferhulp. Ten slotte
is voorzien in twee voortgangsconferenties waarvoor experts uit
de diverse sectoren worden
uitgenodigd.
Einddatum: Het deelonderzoek
slachtoffers van misdrijven en
verkeersongevallen zal in augustus
1998 zijn afgerond. Het gehele
onderzoek is naar verwachting
medio 1999 gereed.
Publicatievorm: Deelrapport en
eindrapport.
374
Veiligheid op school; module
leerlingenonderzoek
drs. E van Dijk, drs. M Geldorp,
drs. M. van der Gugten e.a.
Samenwerkingsverband: Amsterdams Samenwerkingsverband
Veiligheid op School (ASVOS);
uitvoering DS P.
Doe: 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: 1999.
Publicatievorm: Rapport.
375
Veiligheid op school; module
schoolgebouw en schoolomgeving
drs. M. van der Gugten, drs. P van
Soomeren, H. Stienstra en ing. T
Woldendorp
Samenwerkingsverband: Amsterdams samenwerkingsverband
veiligheid op school (ASVOS).
Doel: Het verkrijgen van inzicht in
de locaties waar leerlingen en
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docenten onveiligheidsgevoelens
tonen. Het accent ligt hierbij op
sociale veiligheid. Het onderzoek
richt zich op leerlingen en docenten
van Amsterdamse scholen in de
VO-BVE-sector.
Opzet: De risico's worden aan de
hand van een uitgebreide checklist
in beeld gebracht Onderdeel van
de opname is een leerlingenschouw, waarbij leerlingen op
plattegronden onveilige situaties
aan de hand van delictogrammen
stickeren. Oplossingen/
oplossingsrichtingen worden na
prioritering vanuit het schoolmanagement aangereikt.
Einddatum: Diverse publicaties per
scholengroep in de periode
1997-1999.
Pubficatievorm: Rapport
376
Deskundigenbestand Opvang
Werknemer 1998
drs. A.J.E van Hoek
Doel: 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,
waardoof alle organinties verplicht
worden gesteld een opvangbeleid
op dit gebied te ontwikkelen.
Opzet Achterhalen nieuwe
deskundigen. Achterhalen van '
deskundigen op dit gebied door
middel van analyse van itlevante deskundigenbestanden op het
gebied van de Arbo-wet en
bedrijfsopleidingen en aan de hand
van recente publicaties. Vervolgens
wordt gebruik gemaakt van de
sneeuwbalffrethode. Na een
telefonisch interview met de
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gevonden deskundige organisatie
wordt gewerkt met standaard
vragenlijsten die door de
organisaties ingevuld warden en
indien nodig volgt nader telefonisch
contact. Deze data worden
ingevoerd in een database (Clipper)
die is voorzien van handige
zoeksleutels. Controleren en wear
nodig bijstellen van gegevens over
de 44 reeds bekende deskundige
organisaties uit het Deskundigenbestand 1996 door middel van
telefonisch en schriftelijk contact
met die organisaties.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Diskette.
377
Strafbeleving onder allochtone
jongeren
mr. drs. C.A. van 't Hoff, drs. A.
van Hoek en EM. Klooster
Dock 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 maatregelenarsenaal met name waar het gaat
om allochtone gestraften.
Onderzoeksvragen zijn: Zijn er
verschillen in strafbeleving tussen
allochtonen en autochtonen en zo
ja, welke? Op welke wijze kan beter
worden aangesloten bij de
strafbeleving van diverse allochtone
groepen?
Opzet: Orienterende fase: interviews
met deskundigen op het terrein van
•
het strafrecht; interviews met
vertegehwoordigers van allochtone
gemeenschappen; interviews met
praktijkwerkers in de sfeer van het
strafrecht, incluSief de hulpverlening. Conferentie waarin de eerste
onderzoeksresultaten worden
getoetst en besproken. Deelnemers
zijn personen uit de praktijk van het
strafrecht
Einddatum: Eind 1998.
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Publicatievorm: Rapport.
378
Fasten seat belts: Politiekeurmerk Veilig Wonen; ready
for take off?

drs. Hi. Korthals Altes, ing.
J. Wick, drs. P van Soomeren
mm. v. H. Stienstra en ing.
T Woldendorp
Doe!: Kansen en bedreigingen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij
een grootschalige implementatie.
Opzet: Interviews met ruim vijftig
personen; studie van diverse
(internationale) bronnen, (interne)
notities en eerste keurmerk
(proces- en effect-)evaluaties;
orienterende vooruitberekeningen
van de benodigde politie-inzet.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in de IVR,
Ministerie van Binenlandse Zaken.
379
Electronische aangifte

A.J. van Os
Samenwerkingsverband: Hoofdbedrijfschap Detailhandel Politieregio
Utrecht.
Doe!: Uitspraken te doen over de
juridische, technische, en
organisatorische haalbaarheid van
het doen van aangifte bij de politie
met computerverbinding tussen
aangever en politie.
Opzet: Voor het delict winkeldiefstal
worden duizend winkeliers in het
politie-district Eemland-Zuid in de
gelegenheid gesteld electronisch
aangifte te doen. Zij ontvangen
daarvoor eerst de software. Een
technische en juridische werkgroep
begeleidt het experiment
Einddatum: Juni 1999.
Publicatievorm: Boek.

Eysink Smeets & Etman
Afgesloten onderzoek
380
Gids voor veiligheid: deel 1;
99 vragen over veiligheid en
hun antwoorden

drs. C. van den Broek, M Eysink
Smeets, drs. B. Kesselaar, drs. W
Ritzema, drs. J. Nap, drs. P Klerks,
mr. E. Zandhuis, mr. M. Tijssen,
drs. N. Berweger, A. Miggels en S.
Korz .
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Herzien en actualiseren van het
Stappenplan Integrate Veiligheid
381
How to tackle hooliganism

drs. C. van den Broek, drs. V
Sabee en drs. I. Starmans
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
verkrijgen van inzicht in de huidige
aanpak van voetbalvandalisme in
Engeland en te bezien welke
succesvolle maatregelen in
Nederland ingezet zouden kunnen
worden.
382
Opstelplaatsen voor kansspelautomaten; van nat en droog
naar hoog en laag

drs. C. van den Broek,.drs. D.
Spam, mr. E. Zandhuis en K
Merkx
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1997 •
Zie JV7, 1997, nr. 354
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383
Gemeentelijk verslavingszorgbeleid
dm C. van den Broek, dc R Witte,
drs. P den Otter en drs. N.
Komalijnslijper
Den Haag. Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in Pi opgenomen
geweest.
Het verkrijgen van inzicht in de
ontwikkelingen binnen de
organisatie van het lokaal
verslavingszorgbeleid.
384
Bestuurlijke handhaving in de
horeca; handhaving a la
carte?
mr drs. A. Elzinga, drs. R. de Wit
en dm. V Sabee (Eysink Smeets &
Etman) en K Marks en I.
Verschuuren (Katholieke
Universiteit Brabant)
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1997
Zie 1V7, 1997, nr. 370
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC.
Afdeling EWB.
385
Gebiedsgebonden politiezorg;
basis veer vemieuwing?
drs. 0. Etman, drs. P Klerks, drs.
Nap en drs.
Zoomer
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen '
geweest.
Vaststellen wat de mogelijkheden
van de gebiedsgebonden politiezorg
zijn in het licht van het oplossen
van de huidige knelpunten in de
basispolitiezorg, aangeven wat een
effectieve implementatiestrategie
kan zijn en op welke wijze hieraan
sturing is to geven.

a
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386
Overvallen; lucratief of niet?
drs. a Etman, M Lemmens en R.
van Brenk
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1997
Niet eerder in _hi opgenomen
geweest.
Een onderzoek naar de effecten van
de 'ontmoedigingsvideo' Overvaller,
tel uit je winst voor gedetineerden.
Uitgevoerd in opdracht van het
Projectteam Oveivalcriminaliteit.
387
Sociale veiligheid in het
openbaar vervoer 1997.
Resultaten van de landelijke
monitor sociale veiligheid
1997. Vijfde meting onder
reiziers, niet-reizigers en
personeel in het openbaar
venroer
drs. Y Van de Graaff, drs. B.
Kesselaar en drs. fn. Korpel
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Zie JV7, 1997, nr. 373
388
Bedr6fsmonitor Sociale
Veiligheid GVB Amsterdam
drs. B. Kesselaar, drs. J.H. Korpel
en M. Lemmens
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1997
Zie JV7, 1997. nr. 372
389
Personeelsmonitor Sociale
Veiligheid VSN Groep 1997
drs. B. Kesselaar, drs. J.H. Korpel
en drs. E Lugtmeijer
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
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390
Escape: een uitweg uit de
toenemende drugsoverlast?
Factoren die het aantal
meldingen van drugsoverlast
bepalen; een onderzoek in
opdracht van de gemeente
's-Hertogenbosch

drs. B. Kesselaar, drs. J.H. Korpel
en drs. P den Otter
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
391
Razend populair...; scooter-/
bromfietsdiefstal en de
mogelijkheden voor het
bestrijden daarvan

drs. P Klerks, drs. J.H. Korpel, drs.
V Sabee en drs. R. de Wit
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
392
Discussienotitie Productdifferentiatie speelautomatenhallen

drs. J.H. Korpel
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
393
Dakloze verslaafden in
Amsterdam Zuidoost

drs. J.H. Korpel, M. Lemmens en
drs. P den Otter
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Inventariseren van het aantal
dakloze verslaafden in Amsterdam
Zuidoost. Schattingen van
'buurtprof.essionals' en tellingen
van het aantal dakloze verslaafden
in het onderzoeksgebied.

394
Een eigen route naar het
BOA-examen voor het
openbaar venroer

drs. J.H. Korpel, drs. P den Otter
en drs. W Ritzema
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Zie JV7, 1197, nrs. 358 en 374
395
Veiligheid in Weststellingwerf;
onderzoek naar de veiligheid
van inwoners en het
bedrijfsleven in de gemeente
Weststellingwerf
M. Lemmens, drs. J van

Mantgem, drs. W Ritzema en drs.
B. Kesselaar
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in opgenomen geweest.
396
Het ABC van de sociaal veilige
bus

drs. I. Luten en drs. P den Otter
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1997
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Ontwikkelen van richtlijnen voor het
inbouwen van sociale veiligheid in
ontwerp, bouw en beheer van
bussen voor openbaar vervoer.
397
Hoe `klein' zijn de kansspelen:
zicht op de praktijk; kleine
loterijen, bingo/kienen,
winkelweekacties

drs. H. Mutsaers en drs. J.H.
Korpel
Den Haag, SGBO/Eysink Smeets &
Etman, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

126

Justit101e verkenningen, jrg. 24, nr. 7, 1998

398
Veiligheid in de binnenstad
van Harderwijk
drs. P den Otter drs. ing. E
Lugtmeijer en drs. B. Kesselaar
Den Haag. Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder gebruikers van de
binnenstad.
399
Hoezo crimineel? Probleemanalyse jeugdcriminaliteit en
°veriest in de gemeente
DelfzijI
drs. W Ritzema, drs. P den Otter
en mr. M Th:ssen
Den Haag, Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
400
Gids voor veiligheid: deel 2:
66 vragen over veiligheid
mr. M Tijssen, drs. C van den
Broek, M Eysink Smeets, drs.
•Kesselaar, drs. ing. E Lugtmeijer,
drs. J. Nap en drs. P !Clerks
Einddatum: Zomer 1998.
In vervolg op de Gids voor veiligheid
(deel 1) werd een gids ontwikkeld
die de inhoud van het veiligheidsbeleid behandelL
401 .
IVR 1998; bedoelde en
•
onbedoelde effecten van
•toezicht In het publieke
domein
drs.
Zoomer
Den Haag', Eysink Smeets & Etman,
1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

a

Lopend onderzoek
402
Informatie en kennissysteem
Sociale Veiligheid Openbaar
Vervoer
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.
Doel: Verzamelen en bundelen van
kennis en informatie opgedaan in
het Project Sociale Veiligheid (PSV)
in het openbaar vervoer van het
Ministede van Verkeer en
'
Waterstaat.
Opzet Literatuurstudie en
expert-meetings.
Einddatum: September 1998.
Publicadevorm: Reeks boekwerken.
403
Plan van aanpak Clientvolg:
•
systeem Verslavingsproblematiek Den Haag
drs. H. van den Broek en dr. R.
Witte
Doe/: Te komen tot een cliOntvolgsysteem en een samenwerkingsconvenant voor de uitvoering en het
gebruik daatvan.
Opzet Analyse van te registreren
'events' opname in registratieprogramma. Opzet samenwerkingsconvenant (en privacy reglement).
Einddatum: September 1998.
Publicatievorm: Rapport Eysink
Smeets & Etman.
404
Evaluatie Projecten Jeugd in
Beweging (JIB)
ml dts. A. Elzinga en drs. E
Lugtmeijer
Doel: Evaluatie-onderzoek onder 25
gemeenten near het intersectoraal
sportbeleid en sportaanbod op
lokaal niveau in het kader van het
project Jeugd in beweging.
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Opzet Met name kwalitatief
monitoren van 25 gemeenten met
onderdelen: proces-evaluatie,
project/product evaluatie.
Einddatum: September 2000.
Publicatievorm: Rapport.

407
Interne criminaliteit en
flexibele arbeid; een
onderzoek onder het
personeel in de distributiebranche

405
Verdachten van overvallen
geanalyseerd

drs. P Klerks, mr. drs. A. Elzinga, .
I Blickman, J. van Mantgem, R.
van Brenk en mr E. Zandhuis
Doe!: Vaststellen of er een relatie

drs. P Klerks, drs. B. Kesselaar en
drs.
Etman
Doe!: Inzicht in populatie

a

verdachten van overvallen.
Ontwikkelingen in leeftijd,
achtergrond en object van overval
over de periode 1988-1997.
Opzet: Bestandsonderzoek over
periode van 10 jaar, trendanalyse op
leeftijd en achtergrond van
verdachten.
Einddatum: Augustus 1998.
Publicatie: Rapport aan opdrachtgever.
406
Evaluatie 'De Camera de Baas'

M. Lemmens, drs. P Klerks en drs.
J. van Mantgem
Doe!: Het vaststellen van de
effecten van de voorlichtingscampagne 'De Camera de Baas', die
is gericht op een zodanig gebruik
van beveiligingscamera's dat er
herkenbare en identificeerbare
beelden voor de opsporing uit
resulteren.
Opzet Enquete van verscheidene
doelgroepen van gebruikeres, van
branche-organisaties, van
installateurs en politiediensten
teneinde vast te stellen in hoeverre
de voorlichtingscampagne
doeltreffend is geweest.
•
Einddatum: September 1998. .
Publicatievorm: Rapportage aan
opdrachtgever.

bestaat tussen flexibele arbeid,
binding met het bedrijf en het
voorkomen van interne criminaliteit.
Opzet Een veertigtal medewerkers
van distributiebedrijven is
geInterviewd over de aard en
omvang van interne criminaliteit in
hun omgeving, alsmede over de
invloed ervan op het werkklimaat
en de reacties van collega's.
Onderzocht is in hoeverre de mate
van flexwerk in het bedrijf, de
organisatiestructuur, de houding
van het management en andere
factoren van invloed zouden
kunnen zijn op interne criminaliteit.
Einadatum: Juli 1998.
Publicatievorm: Artikel in SEC.
408
Ontwikkelen Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO)

drs. J. van de Nieuwenhuyzen en
drs. W Ritzema
Samenwerkingsverband: Ministerie
van Binnenlandse Zaken, Nationaal
Centrum voor Preventie, IMK-REA.
Doe!: Voor het keurmerk zullen
handboeken en regelingen worden
gemaakt. In een aantal pilots wordt
onderzocht of/hoe deze kunnen
worden aan gepast. Ook worden in
de pilots zogenaamde 'profifpakketten getoetst.
Opzet: Evaluatie-onderzoek,
actie-onderzoek.
Einddatum: 1999-2000.
Publicatievorm: Doorlopend middels
nieuwsbrieven, artikelen, free
publicity, enzovoort.
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Justitiele behandelinrichting `De
Hunnerberg'
Lopend onderzoek
409
Recidive; samenhang met
persoonlijkheidsontwikkeling
en leefsituatie na detentie
drs. C van Dam
Promotor: Prof. dr. J.M.A.M.
Janssens.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek betreft een A10-project;
een samenwerkingsverband tussen
de Katholieke Universiteit Nijmegen
en R.B.I.J. De Hunnerberg.
Doe!: Doel van de Hunnerberg is
door behandeling van de jongeren
recidive to voorkomen. In het
onderzoek wordt nagegaan in
welke mate jongeren na ontslag
recidiveren en of dit samenhangt
met de gedrags- en
persoonlijkheidsontwikkeling van de
jongere en/of leefsituafie na
ontslag. Door terugkoppeling van
de resultaten wordt inzicht
verkregen in de effectiviteit van de
behandeling.
Opzet Van alle jongeren die De
Hunnerberg hebben verlaten
worden halfjaarlijks gegevens
opgevraagd uit justitiele registers
om na te gaan of ze zijn gerecidiveerd. Tevens worden de jongeren
eon jaar na ontslag uit De
Hunnerberg benaderd voor een
follow-up interview m.b.t. hun
leefsituatie on gedrags- en
persoonlijkheidsontwikkeling.
Einddatum: A10-project eindigt in
2003, daarna neemt De Hunnerberg
het onderzoek zelf over.
Publicatievorm: Proefschrift,
artikelen.
410
Evaluatie-ondenoek in
Justitiele Behandelinrichting
'De Hunnerberg'
drs. J.E.J. Spec

Samenwerkingsverband: Op 23
maart 1995 word de rijksbehandelinrichting 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, empiffsche
evaluatie van de behandelingsresultaten.
Doe!: Evaluatie van behandelingsresultaten. Het betreft eon
longitudinaal onderzoek: niet alleen
bij opname van de jongere wordt
relevante informatie verzameld
middels afname van vragenlijsten
(zogenaamde voormeting), de
metingen worden ook op gezette
tijden herhaald tijdens de
behandeling, gevolgd door
follow-up onderzoek. Door
terugkoppeling van de resultaten
krijgt het behandelprogramma vorm
en ontstaat or inzicht in de
werkzaamheid van de verschillende
programma-onderdelen. Momenteel
zijn or bij ruim 90 jongeren eon
drietal, halfjaarlijkse metingen
gedaan. De resultaten hiervan zijn
vastgelegd in eon tussentijds
(intern) onderzoeksrapport.
Einddatum: Longitudinaal
ondertoek.
Politie adviescentrum in-Pact
(ooderzoeksteam)
Afgesloten onderzoek
411

Recherchewerk; automatisering naar menselijke meat
(RAMM)
drs. C.J. in 't Veld en dr W Ph
Stol
Houten, In-pact, In-pact
Onderzoeksreeks nr. 3, 1998
Zie JV7, 1998, nr. 383
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Lopend onderzoek
412
Inventarisatie PoMiele
Informatievoorziening (IPI)
drs. C.J.E In 't Vett en dr W.Ph.
Stol
Doe!: Aan informatietechnologie bij
de politie wordt voor een belangrijk
deel decentraal invulling gegeven.
Landelijk overzicht ontbreekt. Doel
van het onderzoek is het verkrijgen
van een periodiek overzicht en
onderkennen van trends in
technologie, doelen, toepassing en
organisatie. Momenteel wordt de
evaluatiemethode herzien.
Opzet: Periodiek uit te voeren
evaluatie (op een deelterrein) van
de politiele informatievoorziening.
Einddatum: De reeks periodieke
evaluaties is gestart in 1992.
Vooralsnog wordt om de een/twee
jaar een onderzoek uitgevoerd,
afhankelijk van ontwikkelingen in
het veld.
Publicatievorm: Periodieke
rapportage, volgende in 1998.
413
Sturen en verantwoorden in
de politiepraktijk
drs. J.M. van Kooten en dr W.Ph.
Stol
Samenwerkingsverband: Regiopolitie
Utrecht en Regiopolitie GelderlandMidden.
Doe!: 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.
Inspanningen om effectiever te
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sturen worden zelden geevalueerd.
Dit onderzoek is er op gericht een
methode te ontwikkelen om sturen
en verantwoorden in de praktijk te
evalueren.
Opzet: Een conceptevaluatiemethode is ontwikkeld op
basis van twee case-studies,
literatuuronderzoek en interviews
met politiemensen. Deze wordt in
enkele korpsen uitgetest en
verbeterd.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport, artikel.
414
Kennis van de wijk en
effectiviteit
drs. KG.M. Martin, drs. S.R.F Mali
en dr W.Ph. Stol
Samenwerkingsverband: Nederlandse Politie Academie, locatie
Apeldoorn.
Doe!: Dat agenten hun wijk goed
kennen, geldt als belangrijke
voorwaarde voor goed politiewerk.
Dit onderzoek beoogt een dergelijk
verband empirisch en op
gekwantificeerde wijze vast te
stellen. Dat moet leiden tot het
kunnen gebruiken van de mate van
kennis van de wijk als indicator van
goed politiewerk, als aanvulling op
bestaande indicatoren. Ook moet
het onderzoek leiden tot inzicht in
de wijze waarop via werken aan
kennis van de wijk, de effectiviteit
van de politie kan worden
verbeterd.
Opzet: Eerste verkenning: meten
van kennis van de wijk in veertig
politie-eenheden (enquete) en de
uitkomst daarvan relateren aan
prestatie-indicatoren uit de
Politiemonitor Bevolking. Tweede
verkenning (afhankelijk van de
bevindingen uit de eerste
verkenning): op individueel niveau
vaststellen van de relatie tussen de
mate van kennis van de wijk en de
kwaliteit van politie-optreden.
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Einddatum: Eerste verkenning: 1998,
tweede verkenning: 1999.
Publicatievorm: Artikelen.
415
Effectiviteit van informatiecentra
drs. R.J. van Treeck, drs. E
Bervoets en dr W.Ph. Stol
Samenwerkingsverband: Regiopolitie
Utrecht en Regiopolitie GelderlandZuid.
Doe!: De politie richt in rap tempo
nieuwe informatiecentra in
Cinfodesks'), mede ingegeven door
de nieuwe mogelijkheden van
informatietechnologie. Dit
onderzoek noel zicht bieden op
welke bijdrage dergelijke centra
hebben aan het politiewerk,
speciaal aan het rechercheproces.
Bovendien noel het leiden tot
inzicht in de vraag welke
organisatievorm voor informatiecentra het meest geschikt is,
rekening houdend met plaatselijke
omstandigheden. Een en ander
moet resulteren in een evaluatiemethod° voor informatiecentra.
Opzet: Op basis van orienterende
onderzoeken is een conceptevaluatiemethode ontwikkeld. Doze
is vervolgens uitgetest in twee
regiokorpsen, op verschillende
lokaties (observatie-onderzoek). Op
grond van de bevindingen wordt de
evaluatiemethode bijgesteld en
volgt een antwoord op de
onderzoeksvragen.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Artikel.
416
Politie en Internet
drs. R.J. van Treeck en dr W.Ph.
Stol
Doe!: Internet wint snel terrein,
zawel 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 maatschappelijke consequenties heeft internet.
Het doel van het onderzoek is bij te
dragen aan het vermogen van de
politie on (a) zelf internet te
benutten en (b) in te spelen op
maatschappelijke veranderingen als
gevolg van toenemend gebruik van
internet.
Opzet: Voor (a): inventariseren van
ervaringen met internet binnen
politiekorpsen, middels interviews
en enguetes, alsmede evalueren
van een pilot; voor (b): literatuurstudie, interviews en vergehjking met
technologische ontwikkelingen
eerder/elders.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikelen, In-pact
Onderzoeksreeks.
Intraval
Afgesloten onderzoek
417
Cannabis in Nederland;
inventarisatie van de
verkooppunten
drs. B. Bieleman, drs. S. Biesma
en AIR Smallenbroek
St. Intraval (Groningen/Rotterdam),
SBGO (Den Haag), 1998
Zie JV7, 1997, nr. 387
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
418
Inventarisatie drugsoverlast
Nederland 1996, 1997 en
1998
drs. B. Bieleman en drs. I Snippe
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 392
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419
Over last melden; evaluatie
meldpunten overlast
gemeente Groningen
drs. R. van der Laan en drs. B.
Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
De evaluatie geeft inzicht in de
bijdragen van de meldpunten aan
de vermindering van de overlast, de
doelmatigheid van de opzet van de
meldpunten, de inzet van de zorgen dienstverlening en de
waardering van de burgers voor de
meldpunten overlast. Het bereik van
de meldpunten werd gemeten door
het ondervragen van een aselecte
steekproef van bewoners. Ook
werden melders ondervraagd om de
waardering voor de meldpunten te
inventariseren. Interviews met
participanten van de meldpunten en
met vertegenwoordigers van de
betrokken instellingen leidden er
toe dat een goede beoordeling
gemaakt kon worden van de
werkwijze en structuur van de •
meldpunten. De gesprekken
verschaften inzicht in de mate van
invloed van de meldpunten op de
eventuele vermindering van de
overlast.
420
Drokte um draank en drugs;
onderzoek naar aard en
omvang van drugs- en
drankgebruik onder jongeren
in Drentse plattelandsgemeenten
drs. H. Maarsingh, drs. B.
Bieleman, M.F. Stollenga
Stichting Intraval (Groningen/
Rotterdam), CAD Drenthe (Assen),
1998
Zie JV7, 1997, nr. 388
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421
Jeugdcriminaliteit provincie
Groningen
drs. J. Snippe en drs. B. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval/POZW, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Een startnotitie voor preventie en
bestrijding van jeugdcriminaliteit in
de provincie Groningen. Het plan
dient te leiden tot concrete
maatregelen voor het voorkomen en
terugdringen van de door jongeren
gepleegde criminaliteit. Door middel
van een literatuurstudie werd
ingegaan op onder andere de
soorten delicten en de achtergrondkenmerken van de jongeren. Tevens
werd met behulp van beschikbaar
cijfermateriaal een beeld geschetst
van de aard, ernst en achtergronden van de problemen met
jongeren in de provincie Groningen
in de jaren 1995 en 1996. Tevens
werd geInventariseerd welke
maatregelen op provinciaal niveau
reeds door de provincie en het
Openbaar Ministerie werden
genomen.
422
Veiligheidsplannen in de
gemeente Heerlen
drs. J. Snippe, P Goeree en drs. B.
Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In vier wijken van de stad Heerlen
werden op buurtniveau de
problemen op het gebied van
veiligheid en leefbaarheid middels
trendanalyses vastgesteld. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van de op
buurt- en/of wijkniveau beschikbare
gegevens uit bevolkingsenquetes
en politiecijfers. Op basis van de
geschetste ontwikkelingen in . de
afgelopen jaren werden maatregelen opgesteld ter verbetering van de
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veiligheid en leefbaarheid van de
buurt.
Lopend onderzoek
423
Evaluatie van het Opvang en
Advies Centrum voor
druggebruikers (OAC) in
Venlo
drs. B. Sideman, drs. S Biesma,
drs. C ten Den en drs. J. Snippe
Samenwerkingsverband: Dr. Ch.
Kaplan, Universiteit van Limburg
(wetenschappelijk adviseur).
Doe: 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
enguates onder de bezoekers van
het centrum; en analyse van
registratiegegevens van politie en
hulpverlening.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Rapport, artikelen
en presentaties.
424
Evaluatie van een viertal
Rotterdamse SVO-projecten
drs. B. Bieleman, drs. S. Biesma,
drs. J Snippe en drs. C ten Den
Samenwerkingsverband: Instituut
voor verslavingsonderzoek (IV0).
Duel: In het kader van het
overheidsbeleid random het
verminderen van de overlast door
druggebruikers worden in
Rotterdam verschillende projecten
gefinancierd. Vier van deze
SVO-projecten worden in opdracht
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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 'aanvullende dagbesteding'. Het effect van
de projecten op de leefsituatie van
de deelnemers wordt vastgesteld
door hen hierover op drie
momenten to 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 voorafgaande, tijdens en na afloop van
deelname aan het project. Uit het
Rotterdams Drugs Informatie
Systeem (Rodis) zal op aselecte
wijze eon controlegroep worden
getrokken die wat betreft
achtergrondkenmerken en
hulpverleningsgeschiedenis
overeenkomt met de projectdeelnemers. 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
warden gesproken, zowel over het
verloop van het project als over de
veranderingen in de leefsituatie van
de deelnemers.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Rapport, interimrapport, artikelen. Tussentijdse
rapportage: E.G. Wits, JAM. van
Oers, E. de Bie en B. Bieleman,
'Tussentijdse evaluatie drugsoverlastprojecten Rotterdam;
voortgangsrapportage IVO-Intraval,
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Rotterdam/Groningen, 1997; E. de
Bie, B. Bieleman, E.G. Wits en J.A.M.
van Oers, 'Voortgangsrapportage
effectevaluatie SVO-projecten in
Rotterdam, Rotterdam, St.
Intraval/IVO, 1997.
425
Be!eying woonomgeving De
Wijert-Noord in Groningen

drs. B. Bieleman, drs. J. Blomer,
drs. J. Snippe en drs. R. Jaarsma
Doe!: Het onderzoek heeft tot doel
inzicht te krijgen in de wijze waarop
de bewoners van de Wijert-Noord
hun woonomgeving ervaren voor
wat betreft de leefbaarheid en
veiligheid van de buurt en hoe deze
dient te worden verbeterd.
Opzet: Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de
aspecten van de woonomgeving, de
waardering van de bewoners
hien/Dor en mogelijke maatregelen
ter verbetering worden met
bewoners groepsgesprekken
gevoerd. Aan bod komen zowel de
fysieke aspecten van de buurt, zoals
woningen, wegen, winkelvoorzieningen, scholen, speelvoorzieningen en dergelijke als de
sociale kwaliteit van de woonomgeving. Hierbij gaat het voornamelijk
om de bevolkingssamenstelling en
de veranderingen die zich hierin
hebben voorgedaan de afgelopen
jaren; de sociale cohesie in de
buurt; de overlast van jongeren en
overige bevolkingsgroepen; overlast
van dealpanden, scholen en
verkeer(sdeelnemers); enzovoort.
Hierbij zal tevens aan bod komen
wie volgens de bewoners
•
verantwoordelijk is voor de
woonomgeving en welke rol of taak
de bewoners hierin zelf hebben.
Ook wordt uitgebreid ingegaan op
de waardering van de bewoners
voor de sociale en fysieke kwaliteit
van de woonomgeving en mogelijke
maatregelen ter verbetering hiervan.
Einddatum: Najaar 1998.

Publicatievorm: Rapport.
426
Evaluatie van de tippelzone in
Groningen

drs. B. Bieleman, drs. C. ten Den
en drs. J. Snippe
Samenwerkingsverband: Dr. Ch.
Kaplan, Universiteit van Limburg,
Maastricht.
Doel: 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
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 criminaliteitscijfers 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: Voorjaar 1999.
Publicatievorm: Rapport, artikelen,
presentaties.
427
Het monitoren van drugsoverlast in de 25 gemeenten
waar projecten lopen 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,
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Vakgroep statistiek en meettheorie,
Rijksuniversiteit Groningen
Samenwerkingsverband: Bureau
Intomart, Bureau Mediad.
Doe!: De Stuurgroep Vermindering
Overlast (SVO) is eon interdepartementale 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 to
verminderen. De SVO leven onder
meer financiele bijdragen aan een
breed scala aan overlast reducerende 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 monitoring van de
drugsoverlast vindt plaats door
middel van een herhaald
bevolkingsonderzoek in de 25
SVO-gemeenten. De eerste meting
vindt medio 1996 plaats, de tweede
en derde respectievelijk ruim een
en twee jaar later. Naast de
verschillende vormen van overlast,
wordt eveneens ingegaan op de
gevolgen van drugsoverlast
Vergelijking van de metingen geeft
inzicht in de mate en de ontwikkelingen van de door de bewoners
emaren drugsoverlast. Naast het
bevolkingsonderzoek warden cijfers
verzameld van politie en hulpverlening over de jaren 1993-1998. Ze
hebben betrekking op onder neer:
de aangiftecijfers voor drugsgerelateerde delicten; het aantal
geregistreerde harddrugsgebruikers
in het Herkenningssysteem van
politie; cijfers uit registraties van
meldpunten; en het aantal en de
kenmerken van de geregistreerde
harddrugsgebruikers bij de
hulpverlening.
Einddatum: Voorjaar 1999.
Publicatievorm: Rapport, interimrapport, artikelert
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428
Inventarisatie en aanpak
jongeren en overlast in Corpus
den Hoorn, Groningen
drs. B. Bieleman, drs. J. Snippe,
drs. M. Pe&mans en drs. C. Faber
Doet Het onderzoek moet inzicht
geven in de aard en omvang van de
door jongeren veroorzaakte overlast
in Corpus den Room gedurende de
afgelopen jaren, met de nadruk op
de recente ontwikkelingen.
Daarnaast moet een beeld worden
gegeven van de activiteiten die
kunnen warden ontwikkeld om
deze overlast terug te dringen.
Opzet Voor een goed beeld van de
door de jongeren veroorzaakte
overlast en een reconstructie van
de toedracht van de recente
gebeurtenissen vanuit verschillende
perspectieven, zullen interviews
warden gehouden met de
overlastveroorzakers, vrienden,
bekenden, ouders en buurtbewoners. Het ondenoek zal vooral
bestaan uit face - to - face interviews
en herhaalde groepsgesprekken
(focus - groups) met betrokkenen,
hetgeen van het onderzoek een
meer dynamisch en interactief
proces maakt. Naast (overlastgevende) jongeren zullen voor de
beschrijving van de aard en
omvang van de problematiek
gesprekken warden gevoerd met
sleutelinformanten van de politie, de
jeugdhulpverlening, het welzijnswerk en de verslavingszorg.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapporten.
429
Ontwikkeling en implementatie monitor jeugderiminaliteit
Amsterdam
drs. B. Bieleman, drs. I Snippe en
drs. J. Sok
Doel: Uit de voorstudie naar trends
in jeugdcriminaliteit in Amsterdam
wordt duidelijk dater gebrek is aan
informatie over de jeugdcriminaliteit
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in deze stad. Gezien het hiaat in
informatie en de beperkingen van
de beschikbare registratiesystemen
adviseren de onderzoekers een
jeugdcriminaliteitsmonitor op te
zetten. De genneente Amsterdam
heeft Intraval gevraagd een
dergelijke monitor te ontwikkelen
en te implementeren.
Opzet: De kern van de jeugdcriminaliteitsmonitor vormt het
kwalitatieve, interactieve onderdeel.
Deze kwalitatieve monitor is niet
een landelijk vastgestelde en van
bovenaf gedropte monitor, maar
houdt juist rekening met de wensen
van de stadsdelen. De invulling
vindt dan ook in nauw overleg met
de stadsdelen plaats, waarbij de
activiteiten van Intraval ondersteunend en facilitair van aard zijn. De
monitor wordt gevoed door de
wensen van de stadsdelen, er kan
dan wellicht ook beter worden
gesproken van een stadsdeelmonitor. Dit betekent dat de
monitor per stadsdeel niet exact
dezelfde invulling zal hebben. Een
belangrijk deel van de vragen zal
tijdens de ontwikkelings- en
implementatiefase in samenspraak
met de stadsdelen worden
vastgesteld. In deze fase moeten in
overleg met de stadsdelen tevens
goede sleutelinformanten worden
gevonden, evenals een goede vorm
om de jongeren zelf bij de monitor
te betrekken.
Einddatum: Halverwege 1999.
Publicatievorm: Rapport.
430
Onderzoek Stichting Opvang
Verslaafden
drs. S. Biesma en drs. B. Bieleman
Doe!: Het onderzoek dient inzicht te
geven in de omstandigheden
waardoor deelnemers in de derde
fase van het programma tot hun
(problematische) gedrag zijn
gekomen. De vijf onderdelen uit het
contract bij het begin van het
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programma worden hierbij
behandeld, te weten schuldsanering, strafkwijtschelding,
werken, wonen en relaties. Tevens
wordt gekeken naar . wat de
deelnemer ervaart als zijn winst en
wat als zijn kritische momenten
tijdens het programma.
Opzet: Voor de beantwoording van
de vragen zullen interviews worden
gehouden met deelnemers die
(bijna) in de derde fase zitten en
een aantal medewerkers. Daarnaast
zullen observaties plaatsvinden.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
431
Evaluatie gebruiksruimten
Rotterdam
drs. S. Biesma en drs. B. Bieleman
Doe!: Het onderzoek heeft tot doel
het evalueren van de gebruiksruimte voor drugsverslaafden aan
de Spanjaardstraat en van de
gebruiksruimte voor verslaafde
prostituees aan de Keileweg. Hierbij
wordt gekeken naar de effecten op
de (ervaren) criminaliteit en overlast
door de bewoners en de detailhandel in de omliggende buurten.
Tevens wordt gekeken naar de
effecten op de (gezondheids)situatie van de drugsverslaafden.
Opzet: Spanjaardstraat
Het onderzoek bestaat uit een
aantal onderdelen, waarbinnen
verschillende onderzoeksmethoden
en -technieken worden toegepast.
Een belangrijk onderdeel van het
onderzoek bestaat uit een
herhaalde enquete onder de direct
betrokkenen; de bewoners en
winkeliers in de omliggende straten.
Zij zullen voorafgaande aan de
opening van de gebruiksruimte en
zo'n drie maanden later telefonisch
c.q. schriftelijk worden ondervraagd.
Dit wordt aangevuld met informatie
uit interviews met sleutelinformanten van politie, gemeente,
(drugs)hulpverlening, bewoners-

11101181e verkenningen, jig. 24, nr. 7, 1998

organisaties en winkeliersverenigingen. Daarnaast zal de
(gezondheids)situatie van de
drugsgebruikers en hun mening
over de gebruiksruimten warden
vastgesteld met behulp van
gegevens die bij de gebruikers zelf
warden verzameld. Zij zullen bij de
opening van de gebruiksruimte en
ongeveer drie maanden later
worden geinterviewd.
Keileweg (Keetje hppel
Ten behoeve van de evaluatie van
de gebruiksruimte voor verslaafde
straatprostituees zullen gebruikers
en sleutelinformanten warden
genterviewd. Ongeveer 50 a 60
verslaafde straatprostituees zullen
toegang krijgen tot de gebruiksruimte bij *eve 77ppet Zij zullen
tweemaal face-to-face warden
ondervraagd: de eerste keer
random het moment waarop de
gebruiksruimte open gaat
(nulmeting), de tweede keer
ongeveer drie maanden later. De
vragenlijst komt sterk overeen met
de lijst die bij de deelnemers van
de gebruiksruimte aan de
Spanjaardstraat wordt afgenomen.
Bij de gebruiksruimte zijn meerdere
organisaties en instellingen
betrokken, zoals (deel)gemeente,
politie en (drugs)hulpverlening.
Vertegenweordigers van deze
organisaties zullen warden
geinterviewd.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapporten. Reeds
verschenen: 'Ruimte am te
gebruiken; eValuatie gebruiksruimte
Spanjaardstraat Rotterdam', St.
Intraval, Groningen/Rotterdam,
1998.
432 '
•
Jongeren, alcohol, drugs en
agressie tijdens het uitgaan
drs. H. Maarsingh en drs. B.
Bieleman
Doe!: Het onderzoek moet antwoord
geven op de vraag: Wat is de aard
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en omvang van alcohol- en
drugsgebruik en agressie door
jongeren tijdens het uitgaan?
Hierbij wordt gekeken naar de mate
van excessief alcohol-en druggebruik onder jongeren in horecagelegenheden, de mate van
agressie door jongeren in en
random de horecagelegenheden, de
relatie tussen het overmatige
alcohol- en druggebruik en
agressie. Tevens wordt aandacht
geschonken aan de wijze waarop
horeca-exploitanten omgaan met
hun eigen branchecode en de
drank- en horecawet en de
alcohol-stimulerende activiteiten die
door producenten en horecaexploitanten warden uitgevoerd.
Opzet Door middel van een
literatuurstudie, observaties in circa
100 horecagelegenheden,
interviews met circa vijftig
horeca-ondernemers, vijftienhonderd mondelinge en
tweehonderdvirtig telefonische
enguetes met jongeren en dertig
diepte-interviews met agressieve
jongeren wordt een landelijke,
representatieve inventarisatie
gehouden van jongeren, alcohol,
drugs en agressie tijdens het
uitgaan.
Einddatum: Najaar 1998,
Publicatievorm: Rapporten, artikelen.
Reeds verschenen: tIongeren en
alcoholreclame; voorstudie
alcoholconsumptie-bevorderende
maatregelen in horeCagelegenheden', St. Intraval, 1997.
433
Het opstellen van integrale
wijkveiligheidsplannen in de
stad Groningen
drs. I Snippe en drs. B. Bieleman
Samenwerkingsverband: Gemeente
Groningen (afd. Stadsdeelcobrdinatie).
Doe!: Het verbeteren van de
objectieve veiligheid en de
veiligheidsbeleving op buurtniveau
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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 leefbaarheidsmonitor, 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 creren van een draagvlak bij
betrokken organisaties en de
participatie van de bewoners.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Rapporten, artikelen,
presentaties.
434
Evaluatie meld- en regelpunten in Nederland
drs. J. Snippe en drs. B. Bieleman
Samenwerkingsverband: AIAR
(Amsterdam), IVV/Myosotis
(Houten).
Doel: De evaluatie dient inzicht te
geven in de bijdragen van de
meldpunten aan de vermindering
van de overlast, de doelmatigheid
van de opzet van de meldpunten,
de inzet van de zorg- en dienstverlening en de waardering van de.
burgers voor de meldpunten.
Opzet: Het onderzoek wordt
uitgevoerd bij vier meld- en
regelpunten, waarvan drie in de
randstad en een daarbuiten. Tijdens
het onderzoek maakt ieder melden regelpunt gebruik van een
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gestandaardiseerd registratiesysteem. Bij een steekproef van
dertig melders wordt drie maanden
nadat ze hun klacht hebben gemeld
een evaluatie-interview afgenomen.
Tevens worden monitorgegevens
vergeleken met gegevens afkomstig
uit de interviews om zo inzicht te
krijgen in welke vormen van
overlast wel of niet worden gemeld.
Eveneens kan in kaart worden
gebracht welke groepen relatief
veel overlast ervaren, maar deze
niet melden.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
435
Drugs- en overlastproblematiek scholen
voortgezet onderwijs Emmen
drs. J. Snippe, C. Hoogeveen en
drs. B. Bieleman
Doe!: Het onderzoek dient een
beeld op te leveren van het
deviante gedrag van leerlingen op
scholen voor voortgezet onderwijs
in de gemeente Emmen, de
regelgeving hieromtrent en de
handhaving van de regels. Tevens
bieden de resultaten van het
onderzoek de scholen, de gemeente
en overige betrokkenen (zoals
ouders en hulpverlening)
handvatten voor het nemen van
gerichte maatregelen.
Opzet: De opzet van het onderzoek
bestaat uit een kwalitatief en een
kwantitatief gedeelte. De situatie op
de scholen over de aard en de
omvang van het deviante gedrag
van leerlingen, de regelgeving en
de handhaving hiervan worden
vastgesteld met behulp van
interviews met vertegenwoordigers
van de verschillende geledingen
binnen de school. Daarnaast
worden over het bestaande
gemeentelijk drugsbeleid en de
aanpak van politie en justitie met
de betrokkenen vraaggesprekken
gevoerd. Het feitelijke gedrag van
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leedingen en hun ervaringen en
meningen over de situatie op de
scholen en schoolterreinen warden
geinventariseerd met behulp van
een schriftelijke enquete.
Einddatum: September 1998.
Pub/icatievorm: Rapper-ten.
Nederlands instituut voor
Wetenschappelijke Informatiediensten
Afgesloten onderzoek
436
Jeugd en eel; over justitiele
behandelinrichtingen,
jongeren en jong-volwassenen
C Baenreldt en H. Bunkers
Utrecht, de Trjdstroom, 1997
Zie .11./7, 1997, nr. 397
437
Handen thuis in het tehuis;
preventie van fysiek geweld in
de residentiele jeugdzorg
drs. B. Lassen
Utrecht, NIZW, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 415
Lopend onderzoek
438
•
Jeugdstraf(proces)recht:
waarom?
J.R. Bac
Promoter: Prof. mr. J.E. Doek.
Onderzoeksinstelling: Vrije
Universiteit Amsterdam, Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
privaatrecht.
Doe!: In een tijd waarin het
bestaansrecht van het jeugdstraftproces)recht steeds meer in
twijfel wordt getrokken is het zinvol
onderzoek te doen naar wat de
fundamentele waarden van het
jeugdstraf(proces)recht waren en
zijn. Het onderzoek zal een
normatief-juridische en empirische
zijde kennen. Normatief-juridisch:
welke uitgangspunten en/of
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doeleinden lagen/liggen ten
grondslag (of: behoren te liggen)
aan het jeugdstraf(proces)recht? In
hoeverre is er ontwikkeling van die
waarden waar te nemen?
Empirisch: in hoeverre worden de
bovenstaande waarden door de
beoefenaars van het jeugdstrafrecht
in de praktijk en door de doelgroep
onderschreven?
Opzet Bronnenonderzoek, enquete,
interviews, literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Pubficatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer 1994.1294.
439
Het ontwikkelen en evalueren
van eon instrument ter
beoordeling van klachtzaken
bij de Raad voor de Kinderbescherming
drs. ti ten Berge
Promotoren: Dr. D.B. Baarda en
prof. dr. J. Rispens.
Onderzoeksinstelling: Universiteit
Utrecht, Faculteit Sociale
Wetenschappen, Vakgroep
pedagogiek.
Doel: De Raad voor de Kinderbescherming moet bij aangemelde
klachten vaak snel en op basis van
gebrekkige informatie beslissen of
een maatregel noodzakelijk is. In de
praktijk blijkt het onderscheid
tussen zaken die wel en zaken die
niet bij de Raad thuishoren niet
altijd duidelijk. Doel van het
onderzoek is het ontwikkelen en
valideren van een screeningsinstrument dat het aantal vals
positieve en vals negaheve zaken
helpt te vernninderen.
Opzet: Analyse van bestaande
onderzoeksgegevens, bronnenonderzoek, literatuuronderzoek,
participerende observatie.
Einddatum: Find 1998.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie,
intern rapport, rapport.
NIWI-nummek 1993.0294.
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440
The convention on the rights
of the child: enhancement of
existing norms and application in the US
drs. S.R. Bischoff-van Heemskerck
Promotor: Prof. mr. J.E. Doek en
prof. dr. S. Fox.
Instituut: Vrije Universiteit, Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
Privaatrecht, Amsterdam.
Samenwerkingsverband: Boston
College.
Doe!: 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.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1996.1401.
441
Vermogensrechtelijke
aspecten van verhaalsuitoefening 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 Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Privaatrecht,
Tilburg.
Doe!: 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.
NIWI-nummer: 1996.1337.

442
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.
Doe!: 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 overheidsingrijpen 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 overheidsingrijpen. Ook daarom is bestudering
van internationale verdragen en
andere rechtssystemen van belang.
Opzet Bronnenonderzoek, enqu'ete,
interviews, literatuuronderzoek.
Einddatum: September 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1996.1198.
443

•

Strafrechtsgeschiedenis
dr C.M. Cappon en G.F.M.
Bossers
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Onderzoeksinstituut: Universiteit van
Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
rechtsgeschiedenis.
Einddatum: Tweede helft 1999.
NIWI - nummer: 1990.1878
444
Het leerstuk aanvullen van de
rechtsgronden in het recht
(burgerlijk procesrecht,
bestuursprocesrecht,
strafrecht)
am R.W.J. Crommelin
Promotor: Prof. mr. A.F.M.
Brenninkmeijer.
Onderzoeksinstelfing: Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
privaatrecht.
Duel: In dit onderzoek wordt
gekeken naar de verschillen tussen
de procesrechten. Als invalshoek is
gekozen voor het leerstuk
aanvulling van de rechtsgronden.
Dit leerstuk en aanverwante
leerstukken (bij voorbeeld
bewijsrecht en verandering van eis)
zullen bekeken warden in het
burgerlijk procesrecht, bestuursprocesrecht en eventueel het
strafrecht. Oak de verschillen
tussen de procesrechten binnen
doze categorieen zullen warden
bekeken; verschillen tussen de
dagvaardings- en de verzoekschriftprocedure.
Opzet: Bronnenonderzoek, case
study, interviews, literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1994.1121.
445
De dwangopvoeding van
criminele kinderen in
Nederland, 1905-1955
dra .1W Del/cat
Promotor. Prot dr. A.W. van Haaften.
Onderzoeksinstelling: Katholieke
Universiteit Nijmegen, Faculteit der
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Soriale Wetenschappen, Vakgroep
algemene pedagogiek.
Duel: Het onderzoek beoogt een
beeld te schetsen van de
dwangopvoeding in rijksopvoedingsgestichten en tuchtscholen in
Nederland in de periode 1905-1955.
Twee thema's staan centraal: de
modernisering van het kinderstrafrecht benadrukte de noodzaak
van langdurige heropvoeding. In
hoeverre word hierbij de onduidelijkheid in de verhouding tussen
straf en opvoeding als probleem
ervaren? De dwangopvoeding vond
plaats in een gelsoleerd milieu en
werd gekenmerkt door eon
disciplinerende opvoedingshjl. De
vraag rijst in hoeverre dergelijke
opvoeding kan voorbereiden op
zelfstandigheid. Het onderzoek richt
zich zowel op de pedagogische
meningsvorming als op de
geshchtspraktijk.
Opzet: Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1999.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1996.0441.
446
De rechtsmacht inzake
(Internationale) fiscale
delicten in Europees
perspectief
• drs. E van Die
Promotor: Prof. mr. Ni. Wladimiroff.
Onderzoeksinstelling: Rijksuniversitelt Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep strafrechtelijke
vakken.
Doel: Het fiscale strafrecht kent aan
de rechter, in afwijking van het
territorialiteitsbeginsel als
hoofdregel uit het Wetboek van
Strafrecht, extraterritoriale
rechtsmacht toe. In het onderzoek
wordt bekeken hoe de algemene
rechtsmachtregeling van het
Wetback van Strafrecht is on hoe
en waarom de bijzondere regeling
in het fiscaal straf(proces)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: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1994.1039.
447
Het ontwikkelen van een
geautomatiseerd beslissingsondersteunend systeem voor
straftoemeting
mr M.J.A. Duker
Instituut: Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Instituut voor
Informatica en Recht.
Promotoren: Prof. mr. H.W.K.
Kaspersen, prof. mr. A. Oskamp en
prof. mr. T.M. Schalken.
Doe!: Er bestaat binnen de
Nederandse rechtspraak geen
eenheid in de straftoemeting.
ModeIlen voor straftoemeting zijn in
de loop der tijd ontwikkeld. Vaak
wordt geopperd dat het gebruik van
kennissystemen een aantal .van de
obstakels tot het toepassen van
deze modellen kan wegnemen en
tegelijkertijd het proces van
straftoemeting kan verbeteren.
Onderzocht dient te worden op
welke wijze dat optimaal en
verantwoord kan geschieden.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1998.0575
448
Internationale sfeerovergang
mr. G. van Dijk-de Reus
Promotor: Prof. dr. P.J. Wattel.
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Onderzoeksinstelling: Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
belastingrecht.
Doe!: 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: 1999.
Publicatievorm: Boek, dissertate.
NIWI-nummer: 1994.1369.
449
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.
Doe!: 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: materieelrechtelijke analyse en rechtsvergelijking; onderzoek opsporingsbevoegdheden toezicht;
bewijsbaarheid delicten (direct/
indirect) omschrijving; sancties.
Opzet: Bronnenonderzoek, case
study, inhoudsanalyse, literatuuronderzoek.
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Einddatum:Januari 2000.
NIWI-nummer: 1996.1121.
450
Lange-termijnontwikkelingen
in de Nederlandse strafrechtgeschiedenis
prof air S Faber, prof air S.
Faber en di S. van Rutter
Instituut Vrije Universiteit, Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
Criminologia
Doe!: Geschiedenis van strafrechtelijke opvattingen, wetgeving,
instellingen en praktijk in
Nederland vanaf de Middeleeuwen.
De nadruk ligt op: snelle
veranderingen (rond 1800, 1900 en
1970) en lengetermijnontwikkelingen. Een boek
waarin de voornaamste huidige
inzichten en onderzoeksresultaten
op het vakgebied zijn beschreven.
Einddatum: December 1998.
Opzet Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
NIWI - nummer: 1996.0492.
451
De pedagogiek van Pro
Juventute; ouders, kinderen en
maatregelen tot kinderbescherming 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 maatschappelijke receptie daarvan? Wat
betekende de bemoeienis van 13.1
voor betrokken ouders en kinderen?
Opzet: Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum:Tweede helft 1997.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1995.0384.
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452
Het recht van de verdachte
geen bewijs tegen zichzelf te
leveren
D. Corn/en
Promotor: Prof. cur. A.HJ. Swart.
Ondetzoeksinstelling: Universiteit
Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep strafrechtswetenschappen.
Doel:Studie near de betekenis van
het recht van verdachten geen
bewijs tegen zichzelf te leveren in
mensenrechtverdragen.
Opzet Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI- nummer 1994.1504.
453
INijze van strafbaarstelling van
milieudelicten
ME D. van Grieken
Promotoren: Prof. cur. N.S.J. Koeman
en prof. mr. SAM. Stolwijk.
Ondetzoeksinsteffing: Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Centrum voor
milieurecht.
Doe!: Analyse van de problemen die
in de milieustrafrechtpraktijk
voorkomen, of deze te maken
hebben met de wijze van
strafbaarstelling van milieudelicten
en of het aan te geven is op welke
wijze de wetgever bij zijn
normstelling deze problemen kan
voorkomen.
Opzet Interviews, jurisprudentieonderzoek, literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1996.0133.
454
Anti-misbruikrecht in het
intemationaal belastingrecht
met betrekking tot buitenlandse basisvennootschappen
mr E.0 C M Kemmeren
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Promotoren: Prof. dr. J.A.G. van der
Geld en prof. mr. D. Juch.
Onderzoeksinstelling: Katholieke
Universiteit Brabant, Faculteit der
Economische Wetenschappen,
Vakgroep fiscale economie en
Katholieke Universiteit Brabant,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep belastingrecht.
Doe!: In het spectrum van het
onderzoek staan de vragen of het
gebruik van buitenlandse
basisvennootschappen moet
worden bestreden en zo ja, hoe het
gebruik van buitenlandse
basisvennootschappen door
binnenlanders en buitenlanders met
als doel belastingen te ontgaan, kan
worden tegen gegaan. Voor de
beantwoording van deze vragen
wordt een rechtsvergelijking
opgezet tussen Nederland,
Duitsland en de Verenigde Staten.
Opzet: Bronnenonderzoek, case
study, literatuuronderzoek,
rechtsvergelijking.
Einddatum: Tweede helft 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1994.1331.
455
Psychische overmacht
mr. G.G.J. Knoops
Promotor: Prof. dr. A.M.H. van
Leeuwen.
Onderzoeksinstituut: Rijksuniversiteit
Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Vakgroep strafrechtelijke
vakken.
•
Doel: Onderzoek naar de huidige
stand der Nederlandse rechtspraak
op het gebied der psychische
overmacht.
Publicatievorm: Dissertatie.
Einddatum: 1997.
NIWI - nummer: 1995.0001.
•
456
•
De democratische inbedding
van de regionale politie
mr. J. Koopman
Promotor: Prof. mr. drs. D.J. Elzinga.
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Onderzoeksinstelling: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
staatsrecht en internationaal recht,
Sectie staatsrecht.
Doe!: Het onderzoek is er op
gericht inzicht te bieden in de
verantwoordingsmechanismen die
in de nieuwe politiewet zijn
vastgelegd. De centrale vraag van
het onderzoek is of deze mechanismen een voldoende waarborg
vormen voor een adequate
democratische controle.
Opzet: Bronnenonderzoek, case
study, literatuuronderzoek.
Einddatum: Tweede helft 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1993.0450.
457
De strafbaarstelling van
misbruik van voorwetenschap
F.G.H. Kristen
Promotor: Prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, Tilburg.
Doe!: 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 delictsomschrijving.•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.
NIWI-nummer: 1996.0688.
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458
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 SociaalWetenschappelijk Onderzoek
(ASSR).
Doe?: Hoe kan de burgerlijkheid die
oveivallers tentoonspreiden warden
begrepen en welke implicaties heeft
dal voor de theorievorming omtrent
criminaliteit?
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1995.1133.
459
Wendingen in de levensloop
IV (Win: regeloverschrijdend
gedrag
Landsheer
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Societe Wetenschappen,
Vakgroep Methodenleer en
Statistiek.
Doe!: Het doel van het onderzoek is
inzicht verschaffen in de oorzaken
van crimineel gedrag van jeugdigen.
Hiertoe warden jongeren van 12-24
jaar in een periode van 6 jaar 3x
ondervraagd naar hun regeloverschrijdend gedrag, hun houding
daartegenover en near persoonlijke
en gezinsfactoren die aan dit
gedrag ten grondslag liggen.
NIWI - nummer: 1998.0162.
460
Stabiliteit en verandering van
crimineel gedrag tijdens de
adolescentie
drs. ETH. Lugpers
Promotoren: Prof. dr. H. 't Hart en
prof. dr. W.H.J. Meeus.
Onderzoeksinsteffing: Ministerie van
Justitie, WODC, Universiteit Utrecht,
Faculteit Sociale Wetenschappen,
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Vakgroep jeugd, gezin en
levensloop.
Doe!: 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- els inter-individuele
variabiliteit van crimineel gedrag.
De sociale controle theorie (Hirschi,
1969) zal geevalueerd en waar
nodig uitgebreid en/of aangepast
worden om tot een adequate
verklarende theorie te komen.
Ouzel: Enquete, interviews,
literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie.
NIWI - nummer: 1994.1183.
461
De ontwikkeling van ander
recht ten aanzien van
pomografie
mr. S.M.E. van der Maas
Promotoren: Prof. mr. J.E.
Guldschmidt 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.
Doe!: 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 gecreeerd?
Opzet: Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum:Januari 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
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NIWI-nummer: 1997.0174.
462
Etikettenzwendel in recente
strafwetgeving
mr. EP Olger
Promotor: Prof. dr. D. Schaffmeister.
Instituut: Rijksuniversiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Strafrechtelijke Vakken.
Doe!: Een onderzoek naar
discrepanties tussen eigenaardigheden van delictscategorieen en
daaraan gekoppelde rechtsgevolgen.
Einddatum: Begin 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1996.1277.
463
Follow-up delictgevaarlijkheid
drs. M. Philipse en drs. R.
Rabbinowitsch
Instituut: Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
(GGzE).
Doe!: Vaststellen welk gedrag en
welke andere gegevens over de
persoon, zijn biografie en
intramuraal verblijf valide
voorspellers zijn van geregistreerd
recidive van terbeschikkinggestelden. Gegeven het antwoord op die
vraag kan de lijst vervolgens
worden herbewerkt, met als
uiteindelijk doel de constructie van
een instrument voor inschatting van
delictgevaarlijkheid van tbsgestelden. Een derde doel is het
voeden van het tbs-veld met
informatie die betrekking heeft op
delictgevaarlijkheid en waarmee de
behandeling van tbs-gestelden
richting kan worden gegeven.
Einddatum: 2003.
NIWI-nummer: 1997.0729.
464
Reclassering van politiek
besmette jeugd in Nederland,
1945-1950
drs. M.A.W.L. Reuling - Schappin

Promotor: Prof. dr. A.W. van Haaften.
Onderzoeksinstelling: Katholieke
Universiteit, Nijmegen Faculteit der
Sociale Wetenschappen, Vakgroep
algemene pedagogiek.
Doe!: Het onderzoek beoogt een
historisch-pedagogische beschrijving en analyse van het proces van
heropvoeding van politiek besmette
jongeren in de periode 1945-1950.
Onderzocht worden: de praktijk van
de aanvankelijke heropvoeding van
de betrokken jongeren in
interneringskampen; de kritiek die
destijds op deze heropvoedingspraktijk geuit werd; en de uit deze
kritiek voortvloeiende
heropvoedingspraktijk gedurende
de op de internering volgende
voorwaardelijke buitenvervolgingstelling. 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, literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie.
NIWI - nummer: 1994.0062.
465
Kwaliteit(sverbetering)
slachtofferhulp
drs. MR. Reussen
Instituut: Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit der
Psychologie en Pedagogiek,
Vakgroep Sociale Psychologie.
Promotor: Prof. dr. P.G. Klandermans.
Einddatum: Begin 2001.
NIWI- nummer: 1996.5154.
466
Partnerdoding door vrouwen
dr R. Romkens
Onderzoeksinstelling: Universiteit
Utrecht, Faculteit Sociale
Wetenschappen, Vakgroep
vrouwenstudies.
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Doe!: 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 ml spelen gedragsdeskundigen in de totstandkoming
van het juridisch eindoordeel?
Opzet: Inhoudsanalyse, literatuuronderzoeff observaties.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Artikel.
NIWI-nummer: 1995.0631.

468
Vergelijkende criminologie
Sage!-Grande
dr.
Onderzoeksinstelling: Rifftsuniversitelt Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep criminologie.
Doe!: Onderzoek naar de
effectiviteit van verschillende
instanties van de strafrechtspleging
(politie).
Opzet Literatuuronderzoek.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Artikel.
NIWI-nummer 1993.0185.

467
Ceremonieel gedrag in de
rechtszaal
mr. W.M van Possum
Promotor Prof. mr. dr. A.J.
Hoekema.
Onderzoeksinstelling: Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vakgroep
rechtssociologie.
Doe!: Verdachten met een andere
culturele achtergrond dan de
Nederlandse gedragen zich op de
terechtzitting doorgaans niet
volgens de verwachtingen.
Verschillen kunnen bij voorbeeld
geconstateerd worden op de
punten assertiviteit, beleefdheid,
brutaliteit en het brengen van een
beargumenteerde verdediging. Die
verschillen leiden soms tot ergernis
bij de procesdeelnemers. Het
onderzoek is gecentreerd rand 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 rechtszitling hebben dan in onze cultuur
gebruikelijk is.
•
Opzet: Case study, interviews,
literatuurondemoeff participerende
observatie.
Einddatum:Tweede helft 1998.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie.
NIWI-nummer 1994.0100.

469
lus cizile en ius poenale
dr.
Sagel-Grande
Onderzoeksinstelling: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 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
warden geconcentreerd. Een begin
zal warden gennaakt met een
onderzoek naar het principe van
schadevergoeding in het privaatrecht en zijn betekenis voor het
strafrecht alsmede naar de
dogmatische rechtsbeginselen die
met de toepassing van de
schadevergoeding op verschillende
rechtsgebieden samenhangen. Het
eerste aandachtsgebied in deze zal
de dading zijn.
Einddatum: Doorlopend ondemoek.
NIWI-nummer: 1994.0230.
470
De inhoudelijke afstemming
van jeugdbescherming en
jeugdhulpverlening
drs. AM. Schuijtvlot
Promotor Prof. mr. dr. J. de
Savornin Lohman.
Onderzoeksinsteffing: Universiteit
van Amsterdam, Faculteit der
Pedagogische en Onderwijskundige
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Wetenschappen SCO, Kohnstamm
Instituut voor Onderzoek van
Opvoeding en Onderwijs.
Doe!: Het onderzoek richt zich op
de vraag wat het specifieke is van
interventies uitgaande van de
gezinsvoogden.
Einddatum: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1994.0892.
471
Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar bewijslastverdeling in zaken van
medische aansprakelijkheid
mr. drs. S. Slabbers
Instituut: Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
E.M. Meijers Instituut voor
Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Promotoren: Prof. mr. C.J.J.M.
Stolker en prof. mr. B. Sluyters.
Doe!: Hoe dient in geval van een
medische fout de bewijslast
verdeeld te worden tussen
hulpverlener en patient? In het
onderzoek wordt mede aandacht
gegeven aan de deskundige,
getuigen en aan de betekenis van
het beroepsgeheim en het
verschoningsrecht.
Opzet: Analyse van bestaande
onderzoekgegevens, bronnenonderzoek, inhoudsanalyse, .
literatuuronderzoek.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1997.0720.
472
De verhouding tussen
internationale en nationale
gerechten bij de berechting
van internationale misdrijven:
rechtshulp
mr. G.K Sluiter
Promotoren: Prof. mr. A.H.J. Swart
en dr. H.H.G. Post.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Studie-
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en Informatiecentrum Mensenrechten.
Doe!: Onderzoek richt zich op de
samenwerking tussen internationale
straftribunalen en staten. Er zal
onderzocht worden in hoeverre er
een plicht tot samenwerking
bestaat. Ook zal bezien worden
welke vorm van samenwerking
nodig is voor een effectief
functionerende internationale
strafjurisdictie. De samenwerking
zal getoetst worden aan strafrechtelijke beginselen.
Opzet: Bronnenonderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum:Januari 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1997.0172.
473
De opvang van slachtoffers
van verkrachting
dr A. van Stolk en dr. B. Ensink
Onderzoeksinstituut: Nederlands
Instituut voor Sociaal Sexuologisch
Onderzoek - NISSO.
Doe!: In het project ligt het accent
op een analyse van de steun- en
hulpverleningservaringen die
verkrachte vrouwen opdoen bij
zowel prof.essionelen als naasten.
De steun - of het gebrek daaraan die de slachtoffers van verkrachtingen wordt geboden zal onderzocht
worden op drie terreinen: politie en
justitie, de medische en psychosociale hulpverlening en het
persoonlijke netwerk.
Einddatum: 1998.
NIWI-nummer: 1994.0005.
474
Vroeghulp kwetsbare jongeren
drs. D.J.R.B.M. Vetiver, drs. J. de
Wild, drs. M.H. Glas en S. Warmer
Instituut: Nederlands Instituut voor
Zorg en Welzijn (NIZVV), Utrecht.
Doe!: In het project worden de
perspectieven verkend van
vernieuwingen in het lokale
jeugdbeleid, gericht op het
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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 anderwijsuitval (10-14
jarigen); preventie en vroeghulp
jeugdcriminaliteit; (preventie)
wijknetwerken; samenhangend
aanbod van zorg, welzijn, onderwijs
en arbeidsbemiddeling: maatschappelijke participatie van jongeren.
Einddatum: December 1998.
NIWI - nummer: 1996.0945.
475
Onderzoek naar de grenzen
die het Gemeenschapsrecht
stout aan het bestruden van
misbruik in de (nationale)
directe belastingen
mr D.M. Weber
Instituut: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeteerdheid, Vakgroep Belastingrecht.
Promotor: Prof. mr. P.J. Wattel.
Doel: In het onderzoek warden de
grenzen verkend die het
Gemeenschapsrecht stelt aan het
bestrijden van misbruik (belastingontwijking) in de (nationale) directe
belastingen. •
•
°prey Bronnenonderzoek,
jurisprudentie-onderzoek,
literatuuronderzoek.
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1997.1047.
476
Anti-witwas regelgeving in het
Koninkrgk der Nederlanden;
enkele civielrechtelijke
aspecten
drs. E.1 Weller
Promotor Prof. mr. S.C.J.J.
Kortmann.
Instituut Katholieke Universiteit
Nijmegen, Faculteit der Rechtsge-
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leerdheid, Vakgroep Burgerlijk
Recht.
Doe/: Na een korte beschrijving van
de historie van de Europese en
Nederlandse regelgeving ml 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 warden weergegeven. Een
afzonderlijke paragraaf zal worden
gewijd aan de verplichtingen van de
vrije beroepsbeoefenaren.
Vervolgens sal aandacht warden
besteed aan enkele civielrechtelijke
aspecten. Onderzoek zal ander
meer worden verricht naar het
antwoord op de vraag of er
(civielrechtelijke) gevolgen zijn
verbonden aan een overtreding van
de verbodsbepaling van artikel 8
WIF, wie of welke instellingen eon
ongebruikelijke transactie moet
melden, wat de gevolgen zijn van
een ongebruikelijke transactie en
de exoneratie van artikel 15 MOT.
Een conclusie met aanbevelingen
moat de dissertatie afsluiten. '
Einddatum: Juni 2000.
Publicatievorm: Dissertatie.
NIWI-nummer: 1997.0006.
477
Communicatievrijheid op het
Internet vanuit strafrechtelijk
perspectief
mr L.M. Wissink
Promotor Prof mr. G.A.I. Schuijt.
Doel: 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 er voor hen speciale
vervolgingsuitsluifingsgranden in
het !even geroepen. Op het Internet
zijn vergelijkbare actoren te
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onderkennen. Onderzocht wordt of
ook zij in aanmerking komen voor
eenzelfde soon vervolgingsuitsluitingsgrond, dan wel of zij
gezien moeten worden als common
carriers, die geen boodschap aan de
boodschap hebben.
Opzet: Bronnenonderzoek, case
study, literatuuronderzoek.
Einddatum: Mei 2000.
NIWI-nummer: 1996.1117.
478
A cross on the forehead;
Colombians in the cocaine
market in the Netherlands
drs. D. Zaitch
Instituut: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Politieke en
Sociaal-Culturele Wetenschappen,
Amsterdamse School voor
Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek (ASSR).
Promotor: prof. dr. F. Bovenkerk.
Doe!: The aim of this project is to
ascertain the extent and nature of
the Colombian involvement in the
cocaine market (import, transport,
distribution and sales) in Holland.
What sort of social, organizational
and labour relations do they
develop among themselves, with
other ethnic groups and with the
criminal justice system? What social
representations are constructed
around the cocaine culture within
this community? Although
economic, socio-legal and
criminological categories and
approaches will be combined, the
core of the study will rely on
ethnographic research.
Opzet: Interviews, literatuuronderzoek, participerende observatie.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikel, boek en
dissertatie.
NIWI- nummer: 1998.0408.

Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving
Afgesloten onderzoek
479
Dading en bemiddeling;
geschikt voor het strafrecht?
M. Malsch en R. Carriere
Recht der werkelijkheid, nr. 1, 1996,
pp. 25-38
Zie JV7, 1997, nr. 455
480
Valse beschuldiging in
zedendelicten
dr. IL. Jackson
Leiden, NSCR, 1998 (Engels artikel
in voorbereiding)
Zie JV7, 1997, nr. 444
481
Van ooggetuigen tot
proces-verbaal; de meerwaarde van het interview
dr J. L. Jackson en M Deetman
Te verschijnen in het tijdschrift
Modus
Zie JV7, 1997, nr. 445
Lopend onderzoek
482
Criminele cognitie
dr I Jackson en dr R.WJ. Jansen
Samenwerkingsverband: Prof. Ch.
A.J. Vlek (RU Groningen) en
prof. R.V. Clarke, Rutgers University,
VS.
Doel: De georganiseerde misdaad
vormt een serieuze bedreiging door
de grote financiele schade die het
veroorzaakt. Deze financiele
verliezen worden onder meer
veroorzaakt door subsidie fraude,
fraude met credit cards en het
witwassen van crimineel geld. Deze
zouden het geVolg kunnen zijn van
criminele mogelijkheden die
inherent zijn aan complexe
regelgeving and economische
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regulaties. Len doel van het project
is om inzicht te verwerven in de
criminele mogelijkheden van
verschillende economische
regulaties en am methoden aan te
dragon om de mogelijkheden tot
dergefijke delicten te verminderen.
Het project zal worden ingebed in
het paradigma van Situatie
Criminaliteits Preventie. Situatie
preventie bevat maatregelen tot het
verminderen van gelegenheden tot
het plegen van criminaliteit. Deze
maatregelen zijn zeer delictspecifiek. Tot nu toe zijn nog niet
die settings bestudeerd die
economische delicten vergemakkeIfiken. Dat is het doel van dit
project.
Opzet De methodologie die zal
worden gebruikt bouwt voort op
eerder onderzoek. Het houdt twee
benaderingen in. De eerste bestaat
uit diepte-interviews met
vermogensdelinquenten. Deze
interviews zijn met name gericht op
hun besfissen, plannen, motieven,
methoden, keuze voor doelwitten,
communicatie netwerken, and
kennis omtrent relevante
economische regelgeving. De
tweede volgt eon probleemoplossings methodologie: scenario's
gebaseerd op verschillende vormen
van economische regelgeving zullen
warden voorgelegd aan personen
die in het verleden zijn veroordeeld
voor vermogensdelicten. Hun taak
zal zijn om hardop na te denken
terwifi zij zoeken naar criminele
mogelijkheden, en oplossingen
bieden ter preventie van delicten.
De keuze voor deze methodologie
onderstreept eon ander belangrijk
doel van dit project: het benadrukken van het belang van criminele
denkprocessen voor beleid.
Einddafum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Interne rapporten en
artikelen.
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Alternatieve sancties
dr. 'L. Jackson, prof dr J.A.
Michon en drs. J.W. de Keijser
Doe/: Het doel van dit project is te
onderzoeken in hoeverre de
verschillende theoretische
rechtvaardigingen voor straf en de
daaruit volgende doeleinden een
consistente empirische basis
hebben. Er wordt in de eerste fase
van het onderzoek 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 strafrechttheoretische invalshoeken bestaan,
vertaald in stellingen. Ann de hand
van de aldus geconstrueerde
vragenlijst wordt ten eerste bepaald
in hoeverre het gangbare
theoretisch begrippenkader als
consistente ideeen in de gedachtenwereld van magistraten terug te
vinden is. Ten tweede warden de
verschillen tussen de Nederlandse
strafrechters in de wijze waarop zij
over zin en doelen van straf plegen
to denken, in keen gebracht. In de
tweede fase van het onderzoek
worden 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 om per casus het
belang van de verschillende
strafdoelen aan te geven en te
motiveren hoe dit zich verhoudt tot
de voorkeur voor strafsoort en
-meat.
Opzet Voor de eerste fase van het
onderzoek is eind 1996 een eerste
pilot uitgevoerd onder 270
studenten strafrecht aan verschillende universiteiten in Nederland. •
De resultaten van die eerste pilot
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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: Eind 1998.
Publicatievorm: Dissertatie (drs. J.W.
de Keijser), artikelen, congresbijdragen. Reeds verschenen: J.L.
Jackson, J.W. de Keijser, J.A.
Michon (1995), 'A critical look at
research on alternatives to custody',
Federal Probation, 59e jrg., nr. 3, pp.
43-51; J.W. de Keijser (1996),
'Functies van straf in een humaan
strafrechtsysteem', Proces, 6e jrg.,
pp. 127-129; J.W. de Keijser (1996),
'Enkele kanttekeningen bij theorie
en praktijk van taakstraffen', Proces,
75(9), pp. 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; Keijser, J.W. de, 'De
verhouding tussen resocialisatie,
vergelding en herstel', in: K.
wittebrood e.a. (red.), Nederlanders
over criminalliteit en rechtshandhaving, Deventer, Gouda Quint,
1997, pp. 75-84; Keijser, J.W. de, M.
Malsch, 'Tevredenheid met de
politie; de relatie met slachtofferschap', in: K. Wittebrood e.a. (red.),
Nederlanders over criminaliteit en
rechtshandhaving, Deventer, Gouda
Quint, 1997, pp. 85-92; Keijser, J.W.
de 'Het meten van attitudes ten
aanzien van straf; theorie, praktijk
en toepassingen', Gedrag en
organisatie, lie jrg., nr. 1, 1998, pp.

15-24; R.M. Carriere, M. Malsch, R.
Vermunt en J.W. de Keijser, 'Victim
offender negotiations; an
exploratory study on different
damage types and compensation',
International review of victimology,
5e jrg., nr. 3, 1998 (in druk); R.M.
Carriere, M. Malsch, R. Vermunt en
J.W. de Keijser, 'An exploratory
scenario study on the effects of
material and immaterial damage on
victim-offender negotiations' Leiden,
NSCR, 1996.
484

Daderprofilering bij berovingen
dr. R.W.J. Jansen en dr. Pl. van
Koppen
Samenwerkingsverband: Centrale
Recherche lnformatiedienst CRI,
Zoetermeer (drs. N. van de Ven).
Doel: Dit project heeft als hoofddoel
het ontwikkelen van daderprofielen
voor overvallen. Dat kan op zich
reeds een nuttig gereedschap zijn
voor recherchewerk, maar deze
studie beoogt het bereiken van
meer fundamentele inzichten in de
determinanten van delinquentie.
Deze studie kan een inzicht geven
in (a) de werkwijze van bepaalde
(sub)groepen van daders; (b) het
verband tussen deze profielen en
de beschrijvingen van de dader
door getuigen, bij voorbeeld om de
betrouwbaarheid daarvan vast te
stellen; (c) de verplaatsingshypothese, 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 werden verzameld door een
team van vijf medewerkers, als
onderdeel van het project over
misdaadgeld en financiele sancties.
Rapportage vindt reeds vanaf
najaar 1995 plaats. In 1996 werden
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nog specifieke, aanvullende
gegevens verzameld.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm:Zie voor eerdere
publicaties JV7, 1997, nr. 449.
Recente publicaties: J.L. Jackson,
J.C.M. Herbrink e.a. An empirical
approach to offender profiling; in: S.
Redondo, V. Garirido e.a. (red.).
Advances in psychology and law;
international contributions, Berlin, De
Gruyter, 1997, pp. 333-345; J.L.
Jackson, P.J. van Koppen, 'Getuigen
helpen herinneren; in: P,J, van
Koppen, DJ. Hessing e.a. (red.), Het
hart van de zaak; psycho/ogle van
het recht, Deventer, Gouda Quint,
1997, pp. 305-313; PJ. van Koppen
en J.W. de Keijser, 'Desisting
distance decay; on the aggregation
of individual crime trips; Criminology, 35e jrg., 1997, pp. 301-310; P.J.
van Koppen en R.W.J. Jansen, 'The
road to robbery; travel pattern in
commercial robberies; British journal
of criminology, 38e jig., 1998, pp.
230-246.
485
Misbruik van wettelipte
regelingen
dc R.W.I. Jansen, prof dr. J.A.
Michon en dc J.L. Jackson
Dock 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 plaats 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 mogelijkheden van misbruik van nationale en
internationale regelingen.
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Opzet Verschillende deskundigen
(wetgevingsambtenaar. fiscaal
accountant officier van justifie
belast met fraudezaken en
prof.essionele fraudeur) is gevraagd
om een evaluatie van tien
scenario's in termen van handhaafbaarheid en aard en omvang van
eventuele mazen. Hun reacties zijn
geregistreerd. Uit de analyse van dit
materiaal zal blijken op welke
punten denkstrategieen en keuzen
tussen gedragsopties eventueel
verschillen.
Einddatum: 1998-1999.
Publicatievorm: Artikelen, boek,
congresbijdragen.
486
Criminaliteit en gezondheidsrisico's
M. Junger en A. van der Laan
Samenwerkingsverband: Wolfgang
Stroebe (UU).
Dock Bij het zoeken naar een
verklaring voor delinquent gedrag
zijn verschillende visies mogelijk.
Aan de ene kant is er de visie dat
delinquenten moeten warden
ingedeeld in verschillende
categorieen, zoals geweldsdelinquenten, vermogensdelinquenten, seksuele delinquenten of fraudeurs. Dit houdt meestal
in dater voor deze verschillende
categorieen oak aparte theorieen
nodig zijn die de betrokkenheid bij
de diverse soorten delinquent
gedrag moeten verklaren. Een
andere visie is dat vele vormen van
delinquent gedrag en deviant •
gedrag met elkaar samenhangen.
Volgens deze opvatting is er
nauwelijks specialisatie onder
delinquenten. Dit betekent dat
algemene theorieen ter verklaring
van criminaliteit mogelijk zijn. In dit
project wordt bekeken in hoeverre
delinquentie samenhangt met
allerlei vormen van risicogedrag en
in hoeverre dit leidt tot een varieteit
van ongewenste uitkomsten. De
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bedoeling hiervan is te onderzoeken
in hoeverre algemene theorieen
over criminaliteit mogelijk zijn, dat
wil zeggen, of zij over een
empirische basis beschikken.
Het onderzoek heeft twee doelen.
Het eerste deelproject onderzoekt
de relaties tussen criminaliteit en
gezondheidheid. Allereerst wordt
onderzocht in hoeverre criminaliteit
samenhangt met gezondheid onder
Nederlandse adolescenten, na
controle voor sociaal-economische
achtergrond, en na controle voor
gezondheidsgedrag. In een tweede
deelonderzoek wordt bekeken in
hoeverre delinquentie samenhangt
met ideeen en verwachtingen
omtrent relatievorming, gezinsvorming en met seksueel gedrag.
Opzet Secondaire analyses van de
Doorlopende Levenssituatie
Onderzoeken van het CBS. De
analyses worden uitgevoerd op een
steekproef van 3677 adolescenten.
Einddatum: Deelproject 1: 1998;
Deelproject 2; 1999.
Publicatievorm: Artikelen.
487
Criminaliteit, gezondheidsrisico's en zelfcontrole (zie
ook project 486)
M. Junger en A. van der Leah
Samenwerkingsverband: Dick
Hessing (EUR), Alexander Vaszonyi
(Auburn University, Alabama, US) .
Doel: Dit onderzoek wil een aantal
hypotheses onderzoeken. Allereerst
wordt onderzocht of delinquenten
vaker bij ongevallen (verkeersongevallen en andere ongevallen)
betrokken zijn dan nietdelinquenten. Daarnaast wordt ook
onderzocht in hoevei-re delinquenten bij zeven vormen van riskant
gezondheidsgedreg betrokken zijn.
Tenslotte wordt bekeken in hoeverre
het begrip zelfcontrole samenhangt
met delinquentie, ongevalsbetrokkenheid en gezondheidsgedrag.
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Opzet: Er is een vragenlijst
afgenomen bij 1315 scholieren
(Mayo, Havo en VWO) in vijf steden
in Nederland.
Einddatum: Eerste publicaties in
1999.
Publicatievorm: Artikelen.
488
Delinquentie en risicogedrag
in het verkeer (zie ook project
486)
M. Junger en R. Timman
Samenwerkingsverband: Robert
West (University of London, UK),
Carl Keane (Queen's University,
Kingston, Canada).
Doel: De vraag in dit onderzoek is
in hoeverre delinquenten risico's
nemen op andere terreinen, bij
voorbeeld in het verkeer, en of zij in
het algemeen vaker bij ongevallen
betrokken zijn dan nietdelinquenten. Ook wordt bekeken
of er theoretisch relevante
variabelen zijn die deze samenhang
tussen delinquentie en ongevalsbetrokkenheid kunnen verklaren.
Opzet: Twee data-sets worden
geanalyseerd. Allereerst wordt
gekeken naar risico's nemen tijdens
ongevallen en crimineel gedrag in
een steekproef van ongevallen uit
de gemeente Den Haag. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van de
survey-gegevens die zijn verzameld
bij een a-selecte steekproef van
Nederlanders.
Einddatum: Deel-project 1: 1998;
Deel-project 2:1999
Publicatievorm: Artikelen.
489
Criteria voor het gebruik van
opsporingsmethoden
dr P.J. van Koppen en dr. C. de
Poot
Doe!: Rechercheurs wordt op de
rechercheschool geleerd hoe een
onder-Aoek zou moeten verlopen. In
de praktijk loopt dat nogal eens
anders. In dit onderzoek wordt
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getracht vast te stellen in welke
omstandigheden welke opsporingsmethoden gekozen warden en te
onderzoeken in welke omstandigheden welke opsporingsmethode
effectief is voor de opsporing en
voor het bewijs. Er zijn drie
deelprojecten.
Opzet In meer gecompliceerde
politie-onderzoeken werkt een team
van rechercheurs aan een zaak. Zij
kunnen daarbij verschillende
opsporingstechnieken en
-methoden gebruiken, die vaak
grate hoeveelheden informatie
opleveren. Dikwijls is er geen
logische structuur te ontdekken in
dit zoeken naar informatie. Vaak
wordt goon follow-up gegeven aan
gevonden informatie die toch
belangrijk kan zijn. Als Cr eenmaal
een verdachte is aangehouden
verschuift de aandacht vaak naar
diens ondeNraging. Het zoeken
naar bijkomende informahe kornt
dan op een tweede pleats. 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 opsporingsmethoden onderzocht, maar
beperkt tot een soort misdrijven. In
het tweede en derde deelondeimek
wordt juist een opsporingsmethode
onderzocht, zonder beperking tot
soorten misdrijven. Het onderzoek
beoogt theoretisch gefundeerde en
praktisch hanteerbare richtlijnen
voor de keuze van opsporingsmethoden te ontwikkelen.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikelen,
checklijst/handleiding. Reeds
verschenen: P.J. van Koppen en S.K.
Lochun, Portraying perpetrators;
the validity of offender descriptions
by witnesses', Law and human
behavior, 21e jrg., 1997, pp.
663-687; PJ. van Koppen en S.K.
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Lochun, 'Signalementen; in: P.J. van
Koppen, DJ. Hessing aa. (red.), Het
hart van de zaak; psycho/ogle van
het recht, Deventer, Gouda Quint.
1997, pp. 294-304; A.J.W.
Boelhouwer, H.L.G.J. Merckelbach
e.a., Leugendetectie in Nederland
(Rapport aangeboden aan de
minister van justitie, 1996); P.J. van
Koppen, 'Herkennen door honden',
in: P.J. van Koppen, DJ. Hessing
e.a. (red.), Het hart van de zaak;
psycho/ogle van het recht, Deventer,
Gouda Quint, 1997. pp. 406-425; P.J.
van Koppen, 'Bekennen als bewijs;
bedenkingen bij het verhoor van de
verdachte', Justitiele verkenningen,
24e jrg., nr. 4, 1998, pp. 61-73; PJ.
van Koppen, A.J.W. Boelhouwer e.a.,
Leugendetectie in actie;het gebruik
van de polygraaf in de praktijk,
Leiden, Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR), Rapport aangeboden aan
de minister van justitie, 1996.
490
Inbeslagname van crimineel
vermogen
dr. P1 van Koppen en drs.
Vruggink
Boat In toenemende mate raakt de
samenleving ervan overtuigd dal
criminelen hun door illegale
activiteiten verkregen winsten niet
moeten kunnen behouden: zij
dienen op een passende wijze te
worden 'geplultf. Deze overtuiging
roept een massa vragen op van
juridische, psychologische en
economische aard. Deze vragen
vormen het theme van dit
onderzoek.
Opzet: Het onderzoek richt zich op
degenen die werkelijk zijn geplukt.
Door interviews met geplukten,
analyse van hun zaken en
afgenomen vragenlijsten wordt
inzicht verkregen in de strateffecten
van een Plukze-maatregel.
Daarnaast worden experimenten
uitgevoerd.
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Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.
491
Het slachtoffer als getuige
mr. dr M. Malsch, mr J.B.J. van
der Leif en mr. dr. J.F. Nijboer
Samenwerkingsverband: Prof. dr.
J.J.M. van Dijk (RUL).
Doe!: In dit onderzoekprogramma,
dat in 1995 een aanvang heeft
genomen, worden participatiemogelijkheden 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 strafrechtsprocedure te voorkomen en tevens
de kwaliteit van de getuigenverklaringen 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)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
wordt in een volgende.fase van het
onderzoek empirisch getoetst. Als
verslag over dit afgeronde deel van
het onderzoek is een tweetal
artikelen gepubliceerd in Trema en
Delikt en delinkwent
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikelen en
proefschrift.
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492
Forensische expertise en
bewijsrecht
mr. dr. M. Malsch, mr dr. J.F.
Nijboer en prof dr J.A. Michon
Samenwerkingsverband: Prof. T.
Anderson (University of Miami),
prof. W. Twining (University College
London) en mr. J. Hielkema (Trenite
van Doorne Advocaten, Rotterdam).
Doe!: In sommige strafzaken leunen
de rechters zwaar op de rapportages 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 beInvloeden. 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 onder
forensisch gedragsdeskundigen en
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 NSCRmedewerker een drietal hoofdstuk-
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ken geconcipieerd voor het bock
dat door de werkgroep wordt
geschreven.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Bock.
493
Biopsychosociale determinanten van afwijkend gedrag
prof. dr. J.A. Michon en drs. AG.
Donker
Samenwerkingsverband: Prof. dr. F.
Verhulst (EUR), dr. H.G. Brunner, dr.
G. Schippers en dr. M.A.G. van
Aken ft(UN), prof. dr. M.H. van
Uzendoorn (RUL), prof. dr.
J.A.R.A.M. van Hooff, prof. dr. H. van
Engeland en dr. W. Matthys WU),
prof. dr. W.B. Gunning, prof. dr. J.A.
Sergeant, prof. dr. P.G.M.
Emmelkamp en dr. P.C.M. Molenaar
(UvA). Extern: Prof. T. Moffitt en
prof. A. Caspi (Institute for
Psychiatry, London).
Doe!: In Nederland wordt veal en
voortreffelijk psychobiologisch
onderzoek verricht dat bovendien
steunt op een lange, gevestigde
traditie. De koppeling van dit
onderzoek net vraagstellingen die
liggen op het terrain van sociale
deviantie en delinquent gedrag is
onvoldoende. In het onderhavige
samenwerkingsverband wordt
getracht daze 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,
ontwikkelingspsychologie en
orthopedagogie.
In 1996 is een breed samenwerkingsverband tot stand gekomen
waarin onderzoeksgroepen van - tot
clusverre - een zestal instellingen
participeren. Gestreefd wordt riaar
een goede coOrdinatie van dit
onderzoek. Om dit mogelijk te
maken worden pogingen in het
werk gesteld on in landelijk

156
verband tot een programmasubsidie
te komen. In samenwerking met
prof. dr. F. Verhulst (EUR) wordt
thans een vergelijkende studie
verricht op basis van een
longitudinale studie van het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. In
voorbereiding is verder een
brochure die voor een breed
publiek de betekenis van dit
onderzoeksgebied uiteenzet.
Einddatum: 2001
Publicatievorm: Artikelen,
congresbijdragen, dissertatie.
494
Dynamiek van de straftoemeting
prof d JA. Michon, drs. F Heide
en drs. R. 77mman
Doe!: Dit onderzoek richt zich op de
eigen dynamiek van het systeem
van straftoemeting. In het
onderzoek wordt de relatie tussen
de zwaarte van de straf (nicer in
het bijzonder de lengte van
gevangenisstraffen) en het aantal
veroordelingen bestudeerd. 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 studie naar de
verschillen in straftoemeting tussen
de Nederlandse argumenten is
verricht. Verder zal nader onderzoek
verricht worden naar de houdbaarheid van het model voor andere
strafvormen, met name boetes, en
naar de consequenties van
vervroegde en voorwaardelijke
invrijheidstelling.
Einddatum: 1998.
Pubacatievorm: Artikelen,
congresbijdragen. Reeds versche-
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nen: J.A. Michon, Over de eigen
dynamiek van straftoemeting',
Tijdschrift voor criminologie, 39e jrg.,
1997, pp. 25-41. Een afsluitend
artikel was in juni 1998 in
voorbereiding.
495
Communicatie tussen politie
en Openbaar Ministerie onder
de nieuwe Politiewet; een
systeemanalyse
prof dr. JA. Michon, mr. dr. M.
Malsch en drs. M. van Dongen
Samenwerkingsverband: Prof. dr. U.
Rosenthal (RUL), mr. dr. E. Muller
(RUL) en dr. A. Cachet (EUR).
Doe/: In samenwerking met het
Crisis Onderzoek Team (COT) van
RUL en EUR en de vakgroep
Bestuurskunde van RUL wordt een
onderzoek uitgevoerd naar de
communicatie tussen politie en
0.M., welke op een 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 en samenwerking valt)
worden beinvloed door de
reorganisaties waaraan deze
instanties blootstaan.
Opzet: In 1995 en 1996 is daartoe
een pilotstudy verricht naar 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, een scriptie en
een artikel geschreven. Sinds juli
1996 is een bursaal aangesteld die
het onderzoeksvoorstel verder
uitwerkt.
Einddatum: 2000.
Publicatievorm: Artikelen en een
proefschrift.
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496
Een proces-model van
justitieel beslissen
drs. EJ. Pakes, prof dr. JA.
Michon en dr J.L. Jackson
Samenwerkingsverband: Prof. dr.
WA. Wagenaar (RU Leiden).
Doel: De laatste jaren zijn er
verschillende modellen van het
juridisch beslissen voorgesteld. Een
prominente rol speelt thans het
story model van Pennington en
Hastie, dat berust op de veronderstelling dat beslissers trachten een
narratief kader te leggen op het
bewijs, en dat juridische beslissingen zijn gebaseerd op de narratieve
representatie van de werkelijkheid.
Hoewel dit model vaak wordt
aangeprezen, is het nog amper
empirisch getoetst. Dit onderzoek
tracht die leemte te vullen. Naast
het toetsen van de houdbaarheid
van het story model zal in dit
onderzoek ook de toepasbaarheid
van dit model in het Nederlandse
strafrechtsysteem worden
nagegaan.
Opzet: In de eerste plaats zijn
concrete werkzaamheden van
officieren van justitie en rechterscommissarissen inzake aanhouding
buiten heterdaad, voorlopige
hechtenis en gerechtelijk
vooronderzoek in een veldstudie
onderzocht. Daarnaast is in
aanvullende experimenten
onderzocht op welke wijze
sequentieel aangeboden (belastende 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. Van
het proefschrift is in 1997 een
conceptversie gereedgekomen.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Art kelen,
congresbijdragen, dissertate (F. J.
Pa kes).
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497
Meting en schaling van
criminaliteit
dr. M.] ter Voert, dr K
Wttebrood en prof dc 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).
Doe!: Oft project beoogt het
genereren van een substantieel
databestand inzake de percepties
die in de samenleving voorkomen
betreffende daders, slachtoffers,
hun interactie(s) en de maatschappelijke 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 to
relateren aan demografische en
sociale kenmerken. Anderzijds
bieden de gegevens de mogelijkheid de relatie tussen slachtoffers
en daders te bestuderen in de
context van algemene normen en
opvatangen 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: Het hoofdonderzoek is in de
tweede helft van 1996 gehouden en
bevel informatie van 2.951
respondenten. De analyse en
rapportage van de resultaten is
gepland voor 1997 en 1998.
Einddatum: Winter 1998.
Publicatievorm: Databestand,
artikelen, boek, congresbijdragen.
Reeds verschenen: M.J. ter Voert (30
augustus 1996), 'Compliance with
the law at different ages', Paper •
gepresenteerd op The 6th European
Conference on Psychology and Law,
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Siena, Italy. Wittebrood, K, J.A.
Michon e.a. (red.). Naderlenders
over criminaliteit en rechtshandhaving, Deventer, Gouda Quint,
1997; Wittebrood, K. en MI ter
Voert. Netherlands survey on
criminality and law enforcement;
documentation of the survey, Leiden.
NSCR, 1997, Report NSCR TR
97-04; Wittebrood, K. en R
Nieuwbeerta, Criminal victimization
during one's life course in the
Netherlands; the effects of routine
activity patterns and previous
victimization, Leiden, NSCR, 1997,
Report NSCR WD 97-01;
Wittebrood, K en P. Nieuwbeerta,
'Wie misdaden pleegt, kan klappen
verwachten: de invloed van
daderschap en leefpatronen op de
kans slachtoffer van geweld te
worden; Tijdschrift voor criminologie,
39e jrg., nr. 4, 1997, pp. 341-356;
Wittebrood, K. en R Nieuwbeerta,
tens een slachtoffer, altijd een
slachtoffer? De invloed van eerder
slachtofferschap en dagefijkse
leefpatronen op de kans slachtoffer
te worden van criminaliteit
gedurende de levensloop Mens en
maatschappij 1998 he verschijnen).
498
Cijfers omtrent geweld
dr. K Wittebrood
Doe!: In opdracht van de Road voor
Maatschappelijke Ontwikkeling
(RMO) wordt eon beschrijving
gegeven van de omvang en
ontwikkeling van geweld in
Nederland op basis van verschillende databronnen
Einddatum: 1998.
PubEcatievorm: Rapport.
499
Burglary victimization in the
United States, England and
Wales and the Netherlands
dr K Wttebrood
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Samenwerkingsverband: Dr. A.
Tseloni, University of Maryland,
USA.
Doe!: In the recent years much
attention has been shed on
burglary victimization for reasons
such as victims feelings of distress
and lack of privacy, insurance
compagnies increased financial
obligations, development of illegal
economies of stolen goods etcetera.
This study models burglaries in the
United States of America, England
and Wales, and the Netherlands.
We reveal the socio-economic
groups mostly prone to burglaries
in each country using opportunity
theories. While the hypotheses of
these theories have been tested on
data sets from one country, it is of
great interest to examine and
compare how they apply in more
than one. In this study we focus on
the explanation of both the
prevalence rates (i.e. the risk of
being burglared at all), and the
incidence rates (i.e. the risk of
being burglared a certain number
of times). Although some authors
suggest that both are likely to be
affected by the same explanatory
variables, others suggest that
mainly victimization itself is
predictive of a subsequent
victimization. Modelling prevalence
and incidence could give some
insight into this discussion.
Einddatum: 1999.
Publicatievorm: Artikel.
500
Meting van geweld
dr. K Wittebrood en dr. M. Junger
Doe!: In dit onderzoek wordt de
relatie tussen maten voor geweld in
politiestatistieken en slachtofferstudies vergeleken. Als de
verschillende statistieken
indicatoren voor hetzelfde
verschijnsel vormen dan moet men
verwachten dat trends over tijd
vergelijkbare uitkomsten tussen
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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, 'Het meten
van geweld in criminaliteitsstatistieken', Paper gepresenteerd
tijdens de SociaalWetenschappelijke Studiedagen,
Amsterdam, 11-12 april 1996.
501
Criminaliteitsanalyse en
probleem-georienteerd
politiewerk
Onderzoeker in opleiding (nog
nader in te vullen)
Begeleider(s): Dr. J.L. Jackson, prof.
dr. J.A.M. Michon en dr. M.J. ter
Voert.
Samenwerkingsverband: drs. P.
Schulein, TNO-FEL Den Haag.
Doe!: Het doel van het project is
analyse-instrumenten te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren
aan probleem-georienteerd
politiewerk. Met behulp van
geografische kaarten en andere
gebiedsgebonden informatie zullen
problemen worden gelokaliseerd en
zal worden nagegaan welke
oorzaken aan die problemen ten
grondslag liggen.
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Opzet: Het project is momenteel in
voorbereiding. De precieze opzet en
uitvoering zal vorm krijgen aan de
hand van resultaten van gesprekken met verschillende onderdelen
binnen de politic. Aan de hand
hiervan zal een 0.1.0.-project
worden geformuleerd.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Intern rapport en
dissertatie.
Politie Den Haag
Afgesloten onderzoek
502
Herhaald slachtofferschap bij
woninginbraak in de regio
Haaglanden
G.B.A. Arends
Den Haag, Politie Haaglanden, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 469
503
Precedent gebaseerde
system en
dr in R.A.J. van der BO
Delft, TU Delft, 1998 (diss.)
Zie JV7, 1997, nr. 470
504
Geweldsbeheersing eon
probleem?
drs. .J.H.G. van den Broek
Den Haag, Politie Haaglanden, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 471
505
Veiligheidsbeeld Haaglanden;
deel 1: criminele kaart,
trendanalyse 1993-1996
drs. J.H.G. van den Broek, drs. R.
Hesseling en drs. M.B. van der
Steuijt
Den Haag, Politic Haaglanden, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 472
506
Geweld tegen personen
J. van den Broek, P van Panhuis
en A. Patty

Den Haag, Politic Haaglanden, 1998
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doe van het onderzoek was het
verkrijgen van inzicht in de aard en
de ontwikkeling van gewelddelicten.
507
Toekomstgedchte Omgevingsverkenning Politie Haaglanden
drs. Di. Wijmer en drs. H Los
Den Haag, Politie Haaglanden, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 474
508
Zinloos geweld; overdreven of
onderbelicht
H Young, P Versteegh en J. van
Kan
Den Haag, Politic Haaglanden, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was inzicht
te verkrijgen in het verschijnsel
zinloos geweld.
Lopend onderzoek
509
Criminele netwerken
Marokkaanse jongeren
drs. PM.G. Gruter
Doer: Inzicht verkrijgen in de aard
van criminele netwerken van
Marokkaanse jongeren en de
manier waarop zij binnen deze
nelwerken opereren.
Opzet Kwalitatief onderzoek,
literatuurstudie, open interviews en
bestudering van politiebronnen.
Einddatum: Oktober 1998.
510
Inventarisatie problematische
jongerengroepen 1998
drs. PM 0. Gruter
Doel: Verkrijgen van inzicht in
aantal en spreiding van problematische jongerengroepen.
Opzet: Kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, bestudering politiebronnen.
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Einddatum: December 1998.
511
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
individuele jeugdige daders
(aantallen, soorten delicten,
persoonlijke kenmerken, ontwikkeling criminele carrieres) als
jeugdgroepen (aard, omvang,
delictvormen, etniciteit) en
trendmatige ontwikkelingen binnen
de jeugdcriminaliteit. Doel 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.
512
Minderjarige routiniers
C. van Oosterwijk
Doel: Het doen van onderzoek On
het kader van het grote stedenbeleid) naar de werking van de
strafrechtsketen ten aanzien van
minderjarige routiniers.
Opzet: Onderzoek van dossiers van
de politie, justitie en de raad van de
kinderbescherming.
Einddatum: Oktober 1998.

513
Trendanalyse jeugdige daders
1987-1996
dr. H. Young en drs. P Versteegh
Doe!: Inzicht verkrijgen in criminele
carrieres van daders in de leeftijd
van 12 to 24 jaar.
Opzet Kwantitatieve analyse van
politiebronnen, met name HKS.
Einddatum: September 1998.
Regiopolitie Friesland
Afgesloten onderzoek
514
Jong belegen; een verkenning
naar de aard en omvang van
de jeugdcriminaliteit in
Friesland en een schets van
de verwachtingen van de
prof.essionele omgeving
omtrent de invulling van de
politiele jeugdtaak
CA. van Meurs
Leeuwarden, Regiopolitie Friesland,
1998
Zie JV7, 199, nr. 477
Lopend onderzoek
515
Snuffelen in de bovenwereld;
de RCID milieutaak in
Friesland
Onderzoeker: CA. van Meurs.
Begeleiders: Prof. dr. H.G. van de
Bunt (VU Amsterdam), drs. P.M.A.
Meesters (VU Amsterdam), dr. H.
van Goor (Rijksuniversiteit
Groningen) en C. de Jong.
Probleemstelling: Op welke wijze
voert de RCID de haar opgedragen
milieutaak uit, hoe effectief worden
deze taken uitgevoerd, worden er
knelpunten onderkend en hoe
kunnen deze worden verbeterd.
Opzet onderzoek: Aan de hand van
interviews en dossieronderzoek
wordt getracht de werkzaamheden
van de RCID in Friesland met
betrekking tot de milieutaak in
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kaart te brengen. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de kwaliteit
van de geleverde informatie en
overige diensten. Ook komt in het
onderzoek de relabe met andere
politie-onderdelen aan de orde.
Einddatum: September 1998.
Pubficatievorm: Rapport en
eindscriptie.
Regioplan onderzoek, advies &
informatie ElIf
Afgesloten onderzoek
516
Nu!meting jeugd en veiligheid
drs. A. van Beckhoven, drs. G.H.J.
Homburg, drs. E. Wiersma m.m.v
drs. A. Slavenburg
Amsterdam, Regioplan, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In het kader van het beleidsonderdeel Jeugd en Veiligheid van
het Grote Stedenbelid zijn door het
Rijk en de gemeente Rotterdam (en
andere grote steden) afspraken
gemaakt over intensivering van het
beleid ter bestrijding en voorkoming
van jeugdcriminaliteit. Om de
effecten van het beleid te kunnen
beoordelen is een retrospectieve
nulmeting over 1995, 1996 en 1997
uitgevoerd.
517
Evaluatie inburgeringsbeleid
voor nieuwkomers; eindraport
M. Brink S. van Rossum, T Visser
en N. van den Berg
Den Haag, Ministeries van OC&W,
BiZa en VWS, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 481
518
Crisps in drievoud; een
dossieronderzoek near drie
jeugdbendes
drs. F van Gemert
Amsterdam, Regioplan, 1998

Niet eerder in A/ opgenomen
geweest.
Dit onderzoek brengt een bepaald
type jeugdgroep in beeld, te weten:
Crisp-groepen. Het gaat om
jeugdbendes, gemodelleerd naar
gangs van de Amerikaanse
westkust. Aan de hand van vragen
over de groep, over de individuen,
over de delicten en over de
samenhang tussen de groep en de
aard van de criminele activiteiten,
wordt een beschrijving gegeven van
dit specifieke type criminele
jeugdgroep/bende.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het Ministerie van Justitie, WODG,
Afdeling EWB.
519
Doeltreffendheid van
wetgeving en de inrichting en
het functioneren van het
middenveld
R. van Geuns, ft van der Veen, M
Hurshof en T Visser
Den Haag, Ministerie van
SZWNuga, 1998 (te verschijnen)
Zie JV7, 1997, nr. 487
520
Bewoningscontrole huursubsidie
drs. J van Leenders en drs. M
Hulshof
Amsterdam, Regioplan. 1997
Zie JV7, 1997. nr. 489
521
Kamers en koppeling
drs. J. van Leenders en drs. M.
Hulshof
Amsterdam, Regioplan, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 488
522
Hondenhandel; sectorstructuur, regulering en handhaving
drs. S. U. van Rossum mm. v. drs.
S. Dijk,
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Amsterdam, Regioplan, publicatienr.
273, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 484
523
Uitvoerbaarheid onderzoek
GGZ-voorgeschiedenis van
gedetineerden

drs. ET Visser
Amsterdam, Regioplan, 1998
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Door de Werkgroep Forensisch
Zorg (Werkgroep Kaasjager) is
aanbevolen om nadrukkelijk
aandacht te besteden aan de
instroom van psychisch gestoorden
in het gevangeniswezen. Er moet
duidelijk worden of interventies van
GGZ-instellingen bij kunnen dragen
aan preventie van criminaliteit en
detentie. In opdracht van het
Ministerie van Justitie werd
nagegaan hoe een generaliseerbaar
beeld te vormen van GGZ-verledens
van gedetineerden, zowel psychisch
gestoorden als niet psychisch
gestoorden. Het vooronderzoek is
afgesloten met de conclusie dat
een kwantitatief onderzoek volgens
de voorgestelde methoden
onuitvoerbaar is.
524
Oneigenlijk gebruik van de
Bijstandswet

drs. M Visser en R. C. van
Waveren
Den Haag, Ministerie van SZW, te
verschijnen 1998
Zie JV7. 1997, nr. 492
Lopend onderzoek
525
Integriteit in ziekenhuizen

L Bos en M Goejer
Doe!: In het kader van het
beleidsplan Integriteit van
organisaties wordt door het
Ministerie van Justitie aandacht
besteed aan ziekenhuizen. Door

onderzoek moet duidelijk worden of
er een probleem is ten aanzien van
integriteit en/of interne criminaliteit
in ziekenhuizen en welke
opvattingen, ervaringen en
activiteiten er in ziekenhuizen zijn
met betrekking tot integriteit en
interne criminaliteit, zowel op de
werkvloer, bij middenkader als bij
het management.
Opzet: Het onderzoek voorziet in
interviews met sleutelinformanten
en interviews, observatie/informele
interviews en groepsdiscussies in
negen ziekenhuizen.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport.
526
Overlastbeleid op eigen kracht

drs. Chr. Broer
Supervisor: Drs. R. Noyon.
Opdrachtgever: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doe!: De rijksoverheid subsidieert
de bestrijding van overlast door
drugsverslaafden in 26 gemeenten
in Nederland. Om na te gaan wat
de invloed van deze subsidiering is
op de overlastbestrijding en de
effectiviteit ervan, wordt in dit
onderzoek in vijf gemeenten die
geen subsidie ontvangen nagegaan
hoe de overlastbestrijding zich daar
ontwikkelt. De vraag is of
zorginstellingen en justitie elkaar
weten te vinden in een gemeenschappelijke aanpak, wie de regie
voert, welke projecten van de grond
komen en wat de resultaten van de
projecten zijn. De uitkomsten
worden vergeleken met de
resultaten van het onderzoek in de
26 gemeenten die overlast- subsidie
ontvangen.
Onderzoeksmethoden: Bestuderen
van politieregistraties en beleidsstukken, interviews met betrokkenen.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: Rapport. Reeds
veschenen is: H. de Baas en R.
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Noyon, Overlastbeleid op eigen
kracht; tussenrapport, Amsterdam,
Regioplan, 1997.
527
Evaluatie overiastbeleid
drs. Chr Bider
Supervisor: Drs. Ft Noyon.
Opdruchtgever: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doel: Het beleid van de Rijksoverheid is on overlast van harddrugsverslaafden terug te dringen is een
experiment dat van start is gegaan
met de Nota Overlast in 1993 met
een jaar verlengd tot 1 januari 1999.
On het experiment te kunnen
beoordelen doet onderzoeksbureau
Regioplan vanaf 1996 onderzoek
naar het overlastbeleid. De centrale
vraag luidt: zijn de doelstellingen
van het overlastbeleid, zoals
neergelegd in de nota Overlast,
bereikt? Er wordt gekeken naar
gemeentelijk beleid, samenwerking.
overlastprojecten, harddrugsverslaafden en overlast. De
verschillende gegevens worden
gecombineerd om het effect van het
beleid te bepalen. Hierover is
inmiddels twee keer gerapporteerd.
De eerste rapportage was vooral
gericht op beleid en samenwerking.
In de tweede rapportage is de
nadruk komen te liggen op de
projecten en verslaafden. In de
laatste rapportage media 1999 zal
waar mogelijk de link tussen beleid,
projecten en overlast gelegd
warden. De opzet van het
onderzoek is tussentijds deels
gewijzigd. Voorheen werd uitgegaan
van twee onderzoeken: de
beleidsevaluatie en de ontwikkeling
van een meetinstrument. Net
•
meetinstrument is ontwikkeld en
wordt in 1998 voor de derde keer
gebruikt. Net is daarmee onderdeel
van de hele evaluatie geworden.
Onderzoeksmethoden: Vragenlijsten
waarin gemeenten beleid,
voorzieningen, samenwerking en
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resultaten kunnen beschrijven.
Vragenlijst waarin de projecten de
opzet, uitvaering, resultaten en
samenwerking kunnen beschrijven.
Meta-evaluatie van onderzoek naar
projecten, beleid, harddrugsverslaafden en door burbers
ervaren overlast. Interviews in de 26
gemeenten. Vergelijking met
ondei7oek in vijf gemeenten die
geen overlastsubsidie hebben
ontvangen.
Einddatum: Maart 1999.
Publicatievorm: Rapport, artikelen.
Reeds verschenen: L. Hospers en R.
Noyon, 'Bestrijding van drugsoverlast met dwang en drang in:
Tijdschrift voor de sociale sector, nr.
6, 1997, pp. 30-35; L. Hospers, Chr.
Biter en R. Noyon, Over last en
be/aid; tussenrapport, Amsterdam,
Regioplan, 1997.
528
Evaluatie intramurale
motivatiecentra
drs. B. van Gestel
Supervisor: Drs. R. Noyon.
Opdrachtgever: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Doe/: De oprichUng van lien
Intramurale Motivatiecentra (IMC's)
in Nederland maakt deel uit van het
drugsoverlastbeleid. Net programma
van IMC's bestaat hoofdzakelijk uit
het aanleren van sociale vaardigheden en het resocialiseren van
verslaafden in de vorm van
activiteitentraining en vrijetijdsbesteding. Op zo'n wijze kan de
motivatie van verslaafden warden
vergroot en kan het verblijf in een
IMC een opstap zijn naar de
reguliere verslavingszorg. Een deel
van de verslaafden stroomt in via
justitiele kanalen, waarmee het IMC
een bijdrage zou kunnen leveren
aan de vormgeving van het
drang-beleid. Het IMC zoo een
schakel moeten vormen tussen
enerzijds laagdrempelige ambulante
vomieningen als methadon-
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verstrekking en dagopvang en
anderzijds hoogdrempelige
voorzieningen zoals behandelklinieken en arbeidsbemiddelingstrajecten. Evaluatie moet duidelijk
maken of het IMC inderdaad zo'n
schakelfunctie vervult en
problematische langdurige
verslaafden kan motiveren tot een
vervolgbehandeling.
Onderzoeksmethoden: Verzameling
van clientregistratiegegevens,
interviews met medewerkers van
IMC's, met medewerkers van
verslavingsinstellingen uit het vooren natraject en met clienten van de
IMC's.
Einddatum: December 1998.
Publicatievorm: Tussenrapport (mei
1998) en eindrapport.
529
Evaluatie project preventie
kleine criminaliteit
drs. H. de Jong-Boiten
Supervisor: Drs. A.L. van der Vegt.
Instelling: Regioplan Onderwijs en
Arbeidsmarkt.
Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie, DCP.
Doe!: Eind jaren zeventig heeft zich
onder jongeren een stijging van het
criminaliteitsniveau ingezet. Een
groot deel van de groei die
sindsdien is opgetreden valt onder
de noemer veel voorkomende
criminaliteit. Door het grote aantal
van dergelijke misdrijven is het niet
mogelijk alle daders te straffen. Een
repressieve aanpak is duur, terwijI
daders slechts voor een gering deel
van recidive weerhouden worden.
Naast repressie is daarom tien jaar
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 Onderwijsbegeleiding een meerjarig
scholingsproject gestart voor
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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 een verankering van
leerkrachtvaardigheden met
betrekking tot het preventief
handelen in het beleid en het
pedagogisch klimaat van de school.
Het evaluatie-onderzoek moet
inzicht geven in de eventuele
veranderingen in gedrag van
leerkrachten en leerlingen met
betrekking tot normoverschrijdend
gedrag van de laatstgenoemden.
Hiertoe worden op alle deelnemende scholen gegevens onder
leerlingen en teamleden verzameld.
Opzet: Nulmetingen bij leerlingen
en teamleden door middel van
schriftelijke enquetes, een
tussentijdse meting door middel van
interviews met teamleden en
leerlingen, schriftelijke 1-metingen
en nametingen. Er worden twee
cohorten samengesteld en gevolgd.
Einddatum: Maart 1999.
Publicatievorm: Rapporten
(nulmetingen, tussenmetingen,
eindrapport).
530
Evaluatie Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV)
J. Klaver en I Visser
Doe!: De WAV impliceert een
restrictieve toelating van vreemdelingen op de arbeidsmarkt. Het
onderzoek moet duidelijk maken of
de wet in de praktijk werkt, welke
problemen zich voordoen en hoe
die problemen opgelost kunnen
worden. Tevens wordt een overzicht
opgesteld van de regelgeving in vijf
Europese landen.
Opzet: Interviews met uitvoerders,
toezicht/handhaving, werkgeversen branche-organisaties, advocaten
en rechters. Schriftelijke enquete
onder 500 werkgevers in vijf
sectoren.
Einddatum: December 1998.
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Publicatievorm: Rapport.
531
Monitor inhurgeringsbeleid
drs. EC.J. van Rooijen
Supervisor: Drs. PJ. Krooneman.
Opdrachtgever: Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (mede namens de Ministeries
van Binnenlandse zaken en
Volksgezondheid. Welzijn en Sport)
Doe!: Sinds 1 januari 1996 worden
tussen gemeenten en nieuwkomers
Inburgeringscontracten' afgesloten
waarin ondermeer afspraken
warden gemaakt over opleidingstrajecten. In dit kader voert
Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt in opdracht van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen een 'monitor uit
met vier meetmomenten in 1996 en
twee in 1997. Aan alle gemeenten
in Nederland wordt gevraagd
hoeveel nieuwkomers zich in de
gemeente gevestigd hebben, met
hoeveel nieuwkomers een afspraak
is gemaakt over een opleidingstraject, hoeveel nieuwkomers
hiermee begonnen zijn en hoeveel
nieuwkomers het traject inmiddels
hebben afgerond. Ook wordt de
gemeenten gevraagd naar
prognoses voor het gehele
kalenderjaar.
Opzet Monitor; telefonische
datavemmeling.
Einddatum: In december 1998 wordt
een overkoepelende eindrapportage
opgeleverd.
Pubricatievorm: Periodieke
rapportages.
532
Reacties van ouders op
regelovertredend gedrag van
bun kinderen
dr. A. Slavenburg
Sege/eider: Drs. A.L. van der Vegt.
Doe!: In het kader van
criminaliteitspreventie is het van
belang te weten welke rol de
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opvoeding van de ouders speelt.
Om te bepalen welke mogelijkheden opvoedingsondersteuning aan
ouders aanbiedt, is het van belang
om meer zicht te krijgen op de
manier waarop ouders omgaan met
hun kinderen wanneer deze regels
overtreden. Het onderzoek is
exploratief van aard. De
onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de
reacties van ouders no regelovertredend gedrag van hun
kinderen? Met welke factoren
(kenmerken van kinderen, van
ouders, van het gezin) hangen deze
reacties samen? Wat is het
resultaat van de reacties op het
gedrag van kinderen, in de
perceptie van de ouders? Bij welke
ouders doen zich knelpunten voor
waarbij ondersteuning is gewenst?
Opzet Een grate groep ouders is
benaderd met een schriftelijke
vragenlijst waarin vragen warden
gesteld over de bovengenoemde
onderwerpen. Ouders zijn benaderd
via de school van hun kind(eren).
Om te kunnen beschikken over
voldoende gegevens van zowel
autochtone als allochtone ouders, is
hierbij een naar verhouding groot
aantal scholen met een multietnische leerlingpopulatie benaderd.
Einddatum: Zomer 1998.
Pubricatievorm: Rapport.
533
Evaluatie leerstrai hardnekkige spijbelaars
drs. A. Slavenburg
Begeleider: Drs. AL. van der Vegt.
Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie.
Doe!: Sinds een wijziging van de
Leerplichtwet in 1994 kunnen
jongeren vanaf 12 jaar verantwoordelijk gesteld worden voor
schoolverzuim. Spijbelen is strafbaar
geworden. In het Arrondissement
Rotterdam is op initiatief van de
Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) en
het Ministerie van Justitie een
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leerstraf voor hardnekkige
spijbelaars ontwikkeld. Om deze te
kunnen opleggen is een voorziening
ingericht door Bijzonder Jeugdwerk
Midden Holland/Rotterdam. In het
schooljaar 1997/1998 is de leerstraf
voor het eerst aan spijbelaars
opgelegd. Het betreft een
experiment, waarvan de resultaten
door middel van evaluatieonderzoek worden vastgesteld. De
uitkomsten van het onderzoek
worden gebruikt om te bepalen of
en in welke vorm de leerstraf
gecontinueerd zal worden.
Opzet: Bij de evaluatie wordt
gebruik gemaakt van diverse
informatiebronnen: geautomatiseerde registratie van gegevens van
deelnemers aan de leerstraf;
dossiers over de deelnemers;
observaties en interviews met
deelnemers en ouders van
deelnemers, met begeleiders en
projectleing van BJ Midden
Holland/Rotterdam en met andere
betrokkenen, zoals officieren van
justitie, medewerkers van de Raad
voor de Kinderbescherming, en
vertegenwoordigers van scholen.
Einddatum: September 1998.
Publicatievorm: Rapport.
Research voor beleid
Lopend onderzoek
534
Kleine minderheidsgroepen in
contact met Justitie; de
gebruiksmogelijkheden van
justitiele databestanden

drs. K Besjes en drs. A. Bulder
Doe!: Het onderzoek inventariseert
de mogelijkheden van bestaande
databestanden om indicatoren te
leveren van de mate waarin de
zogenaamde kleine minderheidsgroepen en asielzoekers in
aanraking komen met politie, 0.M.,
gevangeniswezen, reclassering,
Raad voor Kinderbescherming,

gezinsvoogdij, Halt en slachtofferhulp. Dergelijke gegevens zouden
bruikbaar kunnen zijn in het kader
van een monitor van de integratie
van deze groepen. Daarnaast geeft
het onderzoek inzicht in de
verbeter-mogelijkheden van de
verschillende registratie-systemen.
Opzet: Deskresearch; interviews
met beheerders en gebruikers van
bestanden.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
535
Regionalisering AntiDiscriminatiebureaus; een
marktonderzoek

drs. H. van Bloemendaal en drs.
C.M. Scholten
Doe!: Op verzoek van het Landelijk
Bureau ter Bestrijding van
Rassendiscriminatie (LBR) voert
Research voor Beleid een
onderzoek uit onder afnemers van
producten en diensten op de
anti-discriminatiebureaus. Het
onderzoek moet een beeld geven
van de producten en diensten van
de ADB's, de aansluiting op de
behoeften van de afnemers, de
eventuele meerwaarde van de
ADB's ten opzichte van andere
aanbieders op de anti-discriminatie
markt en de mogelijkheden tot
taakverdeling en/of samenwerking
te komen met deze organisaties.
Afnemers van producten en
diensten zijn ondermeer potentiele
slachtoffers van discriminatie
(migranten, vrouwen, ouderen,
homosexuelen), verwijzers (politie,
0.M.) en inwinners van advies
(landelijke antidiscriminatie
organisaties, instellingen uit de
klachtensectoren).
Opzet: Documentstudie; telefonische enquete afnemers antidiscriminatie produkten en
diensten; groepsgesprek.
Einddatum: September 1998.
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Publicatievorm: Interne publicatie
LBR.
536
ES loket vreemdelingen
drs. I Bouwmeester, drs. C de
Bont en drs. P de Bruin
Doe!: De dubbele plicht tot
registratie van vreemdelingen, bij de
vreemdelingendienst en bij de
gemeente, leidt tot fouten en is
klantonvriendelijk. Daarom zijn er
experimenten met een gezamenlijk
loket, gericht op de landelijke
invoering van het one
'vreemdelingenlokeft Het onderzoek
wil de vraag beantwoorden of dit
leidt tot een reductie van fouten,
een snellere afhandelingstermijn en
een betere diensNerlening. Tevens
krijgen de gevolgen van invoering
van de Koppelingswet en de
informatievoorziening naar de
Bureaus Nieuwkomers aandacht.
Opzet Tellingen; interviews met
sleutelpersonen; groepsgesprekken
met vreemdelingen.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
537
Publieksmonitor familierecht
drs. S Colenberg en di's. F Kriek
Doe!: Per 1 januari 1998 zijn er
wijzigingen doorgevoerd in het
familierecht. Dit betreft onder
andere het geregistreerd
partnerschap, het naamrecht,
adoptie en de uitoefening van het
ouderlijk gezag. Het onderzoek
evalueert de publieksvoorlichting
over deze thema's en verschaft
inzicht in de kennis van de
veranderingen in het familierecht.
Tevens beschriift het de houding
tegenover de veranderingen en het
toekomstig gebruik van wettelijke
mogelijkheden door de bevolking.
Opzet Telefonische interviews.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
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5313
Informatiebehoefte Milieu O.M.
dis. S. Colenberg, drs. A. Oostdijk
en drs. T Grimm/us
Doe!: In het kader van het project
Milieu Analyse en Informatiesysteem van het O.M. onderzoekt
Research voor Beleid By de
informatie-behoefte op de
parketten. Het onderzoek legt de
basis voor het zoeken naar bronnen
die in doze behoefte kunnen
voorzien.
Opzet Literatuurstudie. interviews,
gevalstudies.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
539
Politiemonitor RotterdamRijnmond
drs. F Kriek
Doe!: In opdracht van de
regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
voert Research voor Beleid sinds
1997 drie keer per jaar een enquete
uit onder (nett()) circa 4500
inwoners van doze regio. Bij dit
onderzoek wordt eon specifieke
regionale variant van de vragenlijst
gehanteerd die is ontwikkeld in het
kader van het tweejaarhjkse
landelijke onderzoek. De regionale
politiemonitor Rotterdam-Rijnmond
heeft als doel sturingsinformatie to
leveren op het niveau van
basiseenheden. De vragenlijst
besteedt ondermeer aandacht aan
de volgende onderwerpen:
buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap en
aangiftegedrag, beoordeling
politieel functioneren, preventiemaatregelen, drugsoverlast
Opzet Telefonische interviews.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Rapport.
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540
Slachtofferhulp aan verkeersslachtoffers

drs. I. Maas en drs. F Kriek
Doel: De financiering van de hulp
aan verkeersslachtoffers door de
Bureaus Slachtofferhulp staat onder
druk. Het onderzoek gaat na wat
het rendement is van de geboden
hulp en welke besparingen de hulp
geeft voor de maatschappij in het
algemeen en bepaalde instanties in
het bijzonder.
Opzet: Elf cases uit het clientenbestand zijn bestudeerd. Interviews
zijn gehouden met de betrokken
clienten, de hulpverleners en
verzekeraars. De uitkomsten zijn
gegeneraliseerd door vergelijking
met de clientenregistratie van de
Bureaus Slachtofferhulp.
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Rapport.
541
Ledenmonitor Nederlandse
Orde van Advocaten

mr. U.H. Oelen en drs. FG.H.C.
Kriek
Doe!: De Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA) is een
publiekrechtelijke beroepsorganisatie waarvan alle advocaten lid zijn.
De NOvA wordt gefaciliteerd door
het bureau van de Orde in Den
Haag. Het bureau bereidt het beleid
van de Algemene Raad voor en is
eveneens belast met de uitvoering
daarvan. De Orde hecht aan een
optimale dienstverlening en
communicatie met de eden. Om na
te gaan hoe de service en
producten van de Orde worden
gewaardeerd wordt sinds 1997 een
Ledenmonitor uitgevoerd. In
april/mei 1998 is de tweede meting
uitgevoerd.
Opzet: De Ledenmonitor is
uitgevoerd door middel van een
telefonische enquete onder een
a-selecte steekproef van 889
advocaten. Er is gewerkt met een
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gestratificeerde steekproef
waardoor advocaten uit alle te
onderscheiden kantoorgroottes
(eenmanszaak, klein, middelgroot
en groot) vertegenwoordigd zijn in
de Ledenmonitor.
Einddatum: De Ledenmonitor wordt
jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd.
Publicatievorm: Rapport.
542
Het Amsterdams Model; de
organisatie van de pleegzorg
in Amsterdam
drs. M. Uzerman en drs. C. M.

Scholten
Doel: In het Eindadvies Voorzien in
pleegzorg werd ondermeer
geadviseerd de plaatsende
instellingen inhoudelijk en
organisatorisch te scheiden van de
begeleiding in het pleeggezin, de
zogenaamde 'ontvlechting'. Sinds dit
advies is er sprake van een
reorganisatie van de pleegzorg. In
1996 bleek de pleegzorg grotendeels te zijn ontvlochten. Ook in
Amsterdam is in 1994 het nodige
veranderd in de pleegzorg, maar is
het 'ontvlechtingsadvies' slechts
gedeeltelijk overgenomen. In
Amsterdam is ervoor gekozen am,
naast de nieuw in te voeren
ontvlechting, ook de oude
hulpverleningssituatie als mogelijke
optie te hanteren. Doel van het
onderzoek is nu het vaststellen van
criteria op grond waarvan gekozen
kan warden voor een van beide of
een combinatie van beide
organisatiemodellen in de
pleegzorg.
Opzet: Literatuurstudie; interviews
sleutelinformanten/deskundigen;
interviews betrokkenen: ouders,
pleegouders, plaatsers, begeleiders
in ontvlochten en in geIntegreerde
situatie
Einddatum: 1998.
Publicatievorm: Interne publicatie
Stichting Pleegzorg Amsterdam.
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Sociaal Cultured Planbureau
Afgesloten onderzoek
543
Rapportage Jeugd 1997
M. Beker, C.J. Maas m.m.v.
Boelhouwer en S.J.M. Hoff
Rijswijk/Den Haag, Sociaal en
Cultureel PlanbureauNuga, Cahier
148, 1998
Zie JV7, 1997, or 493
544
Evaluatie integraal veiligheidsbeleid; een verkennende
studio in Amsterdam en
Rotterdam
prof dr. W.J.M. de Haan
Rijswijk, Sociaal en Culturedl
Planbureau, 1997
Zie JV7, 1997, or. 494
545
Drugsoverlast en leefomgeving
In: Sociale en Culturele Verkenningen 7998
Rijswijk/Den Haag, Sociaal en
Cultured PlanbureauNuga, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 494
546
Integrale Veiligheidsrapportage 1998 (hoofdstuk 2
over Overlast en overtredingen
en hoofdstuk 4 over
Onveiligheidsbeleving)
Den Haag, SDU, 1998
Zie JV7, 1997, nr. 494
547
Sociaal en Cultureel Rapport
1998
Verschillende auteurs
Rijswijk/Den Haag, Sociaal en
Cultureel PlanbureauNuga, 1998
Zie JV7, 1997, or. 496

Lopend onderzoek
548
Buurt en veiligheid
drs. C.J. Maas-de Waal en dr K
Wittebrood
Samenwerkingsverband: Nederlands
Studiecentrum voor Criminaliteit en
Rechtshand having.
Doel: In het integraal veiligheidsbeleid neemt de buurt of de wijk
een belangrijke pleats in. Oak de
inspanningen in het kader van het
grote-stedenbeleid zijn in
toenemende mate toegespitst op
specifieke buurten, namelijk die
buurten die op meerdere gebieden
in een achterstandssituatie
verkeren. In de verschillen in
veiligheid en in onveiligheidsbeleving tussen buurten bestaat in
Nederland nog betrekkelijk weinig
inzicht. Vooral aan de samenstelling
van de bevolking moet waarschijnlijk een belangrijke rol warden
toegekend. Tevens bestaat
onzekerheid over wat onder
buurtinvloeden op onveiligheid en
onveiligheidsbeleving moet warden
verstaan en wanneer sprake is van
een invloed van de buun. Voor het
verkrngen van meer inzicht in deze
kenmerken wordt een multi-level
onderzoek uitgevoerd waarin
buurtkenmerken warden anderscheiden van individuele kenmerken van bewoners. Voor het
onderzoek wordt gebruik gemaakt
van de Politiemonitor bevolking
•
waar buurtgegevens afkomstig uit
de Woonmilieudatabank en
gegevens van Geomarkt warden
gekoppeld. In het verlengde
daarvan zal warden getracht neer
begrip te krijgen van de relatie
tussen onveiligheid en
onveiligheidsbeleving en het
politie-optreden in buurten.
Einddatum: De eerste deelrapportage wordt verwacht in het
vierde kwanaal 1999.
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Publicatievorm: Onderzoeksverslag
en SCP-cahier.

Trimbos-instituut
Afgesloten onderzoek

549
Economisch model politie en
justitie
drs. A.G.J. van der Torre en dr FP
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 2006.
Doe!: Het vervaardigen van
ramingen voor de toekomstige
ontwikkeling van het beroep op en
de produktie van politie, rechtspraak en gevangeniswezen tot het
jaar 2006. Daartoe zal een
tijdreeksmodel worden geformuleerd en geschat, waarin criminaliteit, de reacties van politie en
justitie en de inzet van middelen
met elkaar in verband worden
gebracht. Ook demografische en
sociaal-economische factoren
worden hierbij betrokken.
Opzet: Op basis van eigen
empirisch onderzoek en dat van
anderen wordt geprobeerd cm
inzichten te verkrijgen over effecten
van demografische, sociaaleconomische en beleidsmatige
factoren op de criminaliteit en op
het beroep op de productie van
politie, rechtspraak en gevangeniswezen.
Einddatum: Najaar 1998.
Publicatievorm: SCP-cahier. Reeds
verscheen tussenrapport: Prognoses
sanctiecapaciteit; herijking
methodieken, Den Haag, Ministerie
van Justitie, Werkgroep Prognose
Sanctiecapaciteit, 1997.

550
Dwangtoepassing na
onvrijwillige psychiatrische
opname; een juridische
beschouwing
C.J. van de Klippe
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1997
Zie JV7, 1997, nr. 497
551
Psychische stoornissen bij
gedetineerden; een verkennend onderzoek in Penitentiair
Complex Scheveningen
C. Schoemaker en G. van Zessen
Utrecht, Trimbos-instituut, 1997,
Trimbos-reeks 97-13
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het doel van het onderzoek was
een epidemiologisch onderzoek
naar het vOOrkomen van psychische
stoornissen (inclusief verslavingsproblematiek) en de bijbehorende
zorgbehoefte, onder gedetineerden.
Opdrachtgever was het Ministerie
van VWS. De cijfers waren bedoeld
als cijfermatige onderbouwing van
de rapportage van de interdepartementale werkgroep Forensische
Zorg uit 1996. Het betrof een
verkennend onderzoek in
Penitentiair Complex Scheveningen,
waarin twee onderzoeksmethoden
naast elkaar werden gebruikt.
Enerzijds gestandaardiseerde
diagnostische interviews met een
steekproef van de gedetineerden,
en daarnaast een enquete onder de
coordinatoren van de psychomedische teams over diagnoses en
zorgbehoefte van alle gedetineerden in PC Scheveningen.
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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 titelwoorden verwijzen naar de betreffende nummers van
de onderzoeken.
A cross on the forehead; Colombians in the
cocaine market in the Netherlands
478
Aanbeveling R (85)11 van de Raad van Europa
over de positie van slachtoffers van delicten in
het strafrecht
279
Aangifte
379
Aanmeldcentrum
327
Aansprakelijkheid
148, 177, 198
Aansprakelijkheid
229
Aansprakelijkheid van de medepleger van
strafbare feiten
299
ABC van de sociaal veilige bus
396
Accountancy
89
Achtergronden van criminaliteit op macroniveau
154
Actualisering prognose sanctiecapaciteit;
1999-2003
31
Actuele strafrechtelijke ontwikkelingen
144
Administratieve geldboete
326
Adolescenten
460
Advies kwaliteitsverbetering jeugdtoezichtteams
politieregio Amsterdam-Amstelland
371
Advocaten
200
Advocatuur
547
Afdoening
291
Affectief agressief gewelddadig gedrag
280
Atluisteren
192
Afstemming van werkzaamheden
vreemdelingenbeleid op het aanmeldcentrum
in Zevenaar
327
Ahlalstoffen
35
Abvijkend gedrag
307, 340, 532, 493, 459
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160, 292, 376
Agressie
280
Agressief gewelddadig gedrag
130
Alcoholdelicten
84, 420, 432
Alcoholgebruik
143
Algemene leerstukken materieel strafrecht
322
Alkmaar
37, 377
Allochtone jeugddelinquenten
534
Allochtone delinquenten
509
Allochtone jeugddelinquenten
84, 254
Allochtonen
530
Allochtonenbeleid
267, 269
Allochtonencriminaliteit
146
Altematieve straffen
285, 291
Altematieve straftenuitvoerlegging
483
Alternatieve sancties
148, 160, 198
Ambtenaren
Ambulante en klinische studie; een studie over
de relatie tussen perverse object relatiepatronen en de mate van coverte en overte
292
agressie en/of geweldpleging
96, 157, 330, 368, 374, 375, 388, 393, 430, 542, 544
Amsterdam
Amsterdam Model; de organisatie van de
542
pleegzorg in Amsterdam
153
Amsterdam Tourist Assistance Service
542
Pleegzorg
323
Amsterdam-Amstelland
190
Amsterdamse beurs
252
Amusementscenters
237, 318
Angst voor criminaliteit
535
Anti-discriminatiebureaus
Anti-misbruikrecht in het internationaal
belastingrecht met betrekking tot buitenlandse
454
basisvennootschappen
Anti-witwas regelgeving in het Koninkrijk der
477
Nederlande; enkele civielrechtelijke aspecten
Anti-witwasmaatregelen; van melding tot en met
233
ontneming
258
Arbeid als straf
530
Arbeidsmarkt
173
Arbeidsomstandigheden
48
Arbeidsomstandighedenwet
Arrestantenzorg regiopolitie
323
Amsterdam-Amstelland
34
Asielprocedure
79
Asielrecht
534
Asielzoekers
165
Aspecten van voorwaardelijke straffen
45, 297
Auteursrecht
411, 447
Automatisering
Averechtse werking van strafrechtelijke sancties
op jeugdige delinquenten met een
151
weerspannigheidssyndroom

histItiole verkenningen, jrg. 24, nr. 7, 1998

174

AWE
141
Bankwezen
145
Basisschool
366
Bedriffscriminaliteit
709, 177
Bedripesleyen
395
Bedrijfsmonitor Sociale Veiligheid GVB
Amsterdam
388
Bedripcsyestiging
73
Beginselen van strafvorderlijke wetgeving
117
Beheer- en veiligheidsplan binnenstad Tilburg
348
Bejaarden
366
Belagen
1
Belastingfraude
476
Belediging
126
Beleggingsfraude
790, 290, 449, 457
Be!eying woonomgeving De INijert-Noord in
Groningen
425
Bemiddeling
479
Berekening van het wederrechtelijk verkregen
voordeel nit milieudelicten
188
Beroepsethiek
200
Beroepsfunctionarissen als slachtoffers van
geweld en agressie
160
Beroepsgeheim
471
Beroyingen
110, 484
Besfissingsondersteunend systeem
447
Bestuurdersaansprakelijkheid
133
Bestuurlijke handhaving in de horeca; handhaving a la carte?
384
Bestuursorganen
247
Bestuursprocesrecht
444
Bestuursrecht
220
Bestuursrechtelijke handhaying
42, 43
Bestuursstrafrecht
212, 215, 230, 301
Bestuursstrafrecht
222
Betekenis van samenwerking, groepsvorming en
netwerken voor crimineel gedrag van jongeren
319
Betekenisregeling
127
Beter dan zitten jongeren over taakstraffen
44
Beurswezen
190
Beyediging
378
Beyeiligingscamera's
406
Bevoegdheden van euro-controleurs en de
rechtsgevolgen van hun handelingen in de
nationale rechtsorde
- 243
Bewaarders
195
Bewijs
107, 171, 172, 175, 176, 202, 452
Bewijslastverdeling in strafzaken; eon analytisch
en rechtsvergelijkend onderzoek naar
veschuiving in de bewijslastverdeling in
strafzaken
186
Bewijslastverdeling
471
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Bewijsrecht
Bewoningscontrole huursubsidie
Bibob-adviezen
Bijstandswet
Bijzondere opsporingsmethoden
Bijzondere opsporingsmethoden
Bijzondere wetten
Bindingen
Bingo/kienen
Biopsychsociale determinanten van afwijkend
gedrag
BOA-examen
Boefjesproject
Bouwvergunningvereiste
Bouwwereld
Bromfietsdiefstal
Budgetverdeelsysteem
Budgetverdeelsysteem O.M.
Buitenlandse basisvennootschappen
Bulletin board
Burgerlijk recht
Burgerlijk procesrecht
Burgerlijkheid van overvallers
Burgers, onveiligheid en politie
Burglary victimization in the United States,
England and Wales and the Netherlands
Bussen
Buurt en veiligheid
Buurtbemiddelingsonderzoek; mediatie,
integratie en veiligheid
Buurten en (jeugd)criminaliteit; secundaire
analyses op de triminografie-bestanden' van
Rotterdam
Cannabis in Nederland; inventarisatie van de
verkooppunten
Cassatie
Centraal Justitieel Incassobureau
Ceremonieel gedrag in de rechtszaal
CID
Cijfers omtrent geweld
Clientvolgsysteem
Cocaine
Colombianen
Commentaar op de Wet Computercriminaliteit •
Communicatie in de kinderbescherming
Communicatie tussen politie en Openbaar
Ministerie onder de nieuwe Politiewet; een
systeemanalyse
Communicatievrijheid op het Internet vanuit
strafrechtelijk perspectief
Community service in Western Europe
Computercriminaliteit

175

180, 492
520
74
524
28
206
141
150
397
493
394
355
49
96
391
332
329
454
297
21, 93
444
458
318
499
396
548
235
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417
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467
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478
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303
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495
477
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Computerondersteuning bij straftoemeting
Computerondersteuning
Conflicthemiddeling
Conflictoplossing
Constitutionalisering van het straf(proces)recht
en de taken van de strafrechter
Contouren van het bestuursstrafrecht
Contrasten in regelnaleving door ondememingen
Controle op zwartrfiden
Controleurs
Controlling illegally obtained foreign evidence in
national criminal law
Convention on the rights of the child; enhancement of existing norms and application in the
US
Corpus den Hoorn
Corpus luds Cites
Corruptie
Criminal victimisation in eleven industrialised
countries; key findings from the 1996
International Crime Victims Survey
Criminaliteit
Criminaliteit en etnische minderheden; eon
criminologische analyse
Criminaliteit en gezondheidsrisco's
Criminaliteit in de branche van de
amusementscenters
Criminaliteit in en rond openbaar vervoersituaties in intemationaal perspectief
Criminaliteit in Nijmegen; een beschrijving van
aard, omvang en spreiding van criminaliteit,
met speciale aandacht voor berovingen
Criminaliteit, gezondheidsrisico's en zelfcontrole
(zie ook project 486)
Criminaliteitsanalyse en probleem-georienteerd
politiewerk
Criminaliteitsbeeld Georganiseerde Misdaad
Criminaliteitsbeeldanalyse
Criminaliteitsbeeldanalyse regiopolitie Friesland
(CBA)
Criminaliteitsbeeld en criminaliteitsbeeldanalyse
Criminaliteitsontwikkeling
Criminaliteitsopbrengst
Criminalitegspreventie
Crimineel vermogen
•
Criminele investeringen in onroerend good in de
regio Amsterdam-Amstelland
Criminele netwerken Marokkaanse jongeren
Criminele cognitie
Criminele kaart
Criminogratie
Criminologie
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58
178
52 59, 357
235, 479
179
212
111
158
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428
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486
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490
369
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219, 312
Criminologische theorieen
Crisps in drievoud; een dossieronderzoek naar
518
drie jeugdbendes
Criteria voor het gebruik van
489
opsporingsmethoden
184
Cultural defense en strafrechtspleging
1
Daderkenmerk
311
Dadermobiliteit
484
Daderprofilering bij berovingen
Dading en bemiddeling; geschikt voor het
479
strafrecht
Dagvaarding en berechting in aanwezigheid; de
Nederlandse betekeningsregeling in rechts127
historisch en Europees perspectief
393
Dakloze verslaafden in Amsterdan Zuidoost
234
Daklozen
360
Dark number
63
Databank
399
DelfzijI
463
Delictgevaarlijkheid
462
Delictscategorieen
460
Delinquent gedrag
Delinquente jongeren, geweld en media; een
onderzoek naar de invloed van mediageweld
op de vormgeving van gewelddadig gedrag
272
van (delinquente) jongeren
1, 81
Delinquenten
Delinquentie en risicogedrag in het verkeer (zie
ook het project Criminaliteit en
488
gezondheidsrisico's) •
Democratische inbedding van de regionale
456
politie
390
Den Bosch
403
Den Haag
103
Denemarken
376
Deskundigenbestand Opvang Werknemer 1998
170, 259
Deskundigenrapportage
Determinanten van (on)veiligheidsgevoelens;
een rechtspsychologisch onderzoek naar de
beleving van veiligheid en onveiligheid in een
237
stedelijk omgeving
110, 386, 405, 458, 484
Diefstal met geweld
258, 283
Dienstverlening
Dieptescan criminaliteitspreventie; technologie
als hulpmiddel bij het beheersen van
369
criminaliteit
291
Differentiatie in de afdoening van strafbare feiten
285
Differentiatie in strafoplegging en strafuitvoering
312
Differentiele associatietheorie
Dilemmas in the courtroom; a study of violent
97
crime in the Netherlands
535
Discriminatie
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Discussienota Productdifferentiatie
speelautomatenhallen
392
Distributiebranche
407
Doding in gezinsverband
262
Doeltreffendheid van wetgeving en de imichting
on het functioneren van het middenveld
519
Doorlooptijden
27
Dordrecht
354
Douanerecht
242
Driehoeksoverleg
330
Drokte um draank en drugs; onderzoek naar
aard en omvang van drugs- en drankgebruik
onder jongeren in Drentse
plattelandsgemeenten
420
Drugbeleid
64, 98
Druggebruik
432
Drughandel
417, 478
Drugs in het recht, recht ender druk'; een
driedelige studie naar de relatie tussen de
strafrechtelijke handhaving van de Opiumwet,
de daarbij gehanteerde opsporingsmethoden
en het recht op privacy van burgers
211
Drugs en criminatiteit
.
424, 526, 527
Drugs- en drankgebruik
420
Drugs- en overlastproblematiek scholen
voortgezet onderwijs Emmen
435
Drugsbestrijding
211
Drugscriminaliteit
225
Drugsoverlast
390, 418, 427
Drogsoverlast en leefomgeving
545
Drugsverslaafden
423, 430, 431, 528
Drugverslaafde delinquenten
17
Duitsland
50, 132, 171, 172, 199, 242, 244, 454
Dunne draad tussen doorgaan en stoppen; een
kwalitatief orienterend onderzoek naar
criminaliteitsbevorderende on -remmende
factoren bij allochtone jongeren
37
Duur en volume; ontwikkeling van de voorwaardelijke vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995,
(ellen en verklaringen
5
Dwangmiddel van de inbeslagneming
210
Dwangmiddelen
137
Dwangmiddelen
129, 217
Dwangmiddelen in het bestuursstrafrecht
230
Dwangopvoeding van criminele kinderen in
Nederland, 1905-1955
445
Dwangtoepassing na onvrijwillige psychiatrische
opname; eon juridische beschouwing
550
Dynamiek van de straftoemeting
494
Echtscheiding
251
Economisch recht
240
Economisch model politie en justitie
540
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Economische visie op de ontwikkeling van
65
criminaliteit
536
Eén loket vreemdelingen
Effect van controle en toezicht op het voorkomen
156
van lichtere vormen van criminaliteit
139
Effecten van de korte vrijheidsstraf
Effect van de psychiatrisch psychologische
170
rapportage op een strafzaak
2
Effect van voorlichting op school
Effecten van procedurele en distributief
307
onrechtvaardige behandeling
449
Effectentransacties
68
Effectiviteit van de sorteerproef
415
Effectiviteit van informatiecentra
Effectiviteit van politiewerk op het terrein van
267
etnische minderheden
28
Effectiviteit bijzondere opsporingsmethoden
Effectuering en handhaving van het cornmunautaire levensmiddelenrecht in Nederland
244
en Duitsland
361
EG-EU-fraude
Eigen route naar het BOA-examen voor het
394
openbaar vervoer
Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren
een jaar na hun vertrek uit een justitiele
3
behandelinrichting
Eindverslag Pionier-onderzoek 1991-1997;
effectuering en handhaving van het Europees
economisch recht in en door de nationale
240
rechtsordes, in het bijzonder de Nederlandse
379
Electronische aangifte
57
Elektronisch toezicht
Elektronisch gecontroleerde beperkte
57
bewegingsvrijheid
Elektronisch toezicht in Nederland; uitkomsten
13
van het experiment
41, 50, 99
Elektronische snelweg
435
Emmen
Encryptie van gegevens; justitiele en particuliere
288
belangen
136
Endemisch geweld
177, 172, 242 381, 499
Engeland en Wales
20
Ernstscores
Escape: een uitweg uit de toenemde drugoverlast? Factoren die het aantal meldingen
van drugsoverlast bepalen; een onderzoek in
390
opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch
101
Ethiek
462
Etikettenzwendel in recente strafwetgeving
84, 163
Etniciteit
70, 267
Etnische minderheden
254
Etnische minderheden en slachtofferhulp
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EU-fraude
361, 476
Euro-controleurs
243
European integration and the legal enforcement
od social-economic policy; a case study of the
enforcement of customs laws
242
Europees recht
79, 240, 244, 245, 246
Evaluatie Besturingsmodel Rechtsbijstand
40
Evaluatie boefjesproject Nijmegen
355
Evaluatie 'De camera de Baas'
406
Evaluatie experimenten conflictbemiddeling
52
Evaluatie gebruiksruimten Rotterdam
431
Evaluatie inburgeringsbeleid voor nieuwkomers;
eindrapport
517
Evaluatie integraal veiligheidsbeleid; een
verkennende studie in Amsterdam en
Rotterdam
544
Evaluatie intramurale motivatiecentra
528
Evaluatie leerstraf hardnekkige spijbelaars
533
Evaluatie meld- en regelpunten in Nederland
434
Evaluatie overlastbeleid
527
Evaluatie Politiewet 1993 (breedte onderzoek)
56
Evaluatie Politiewet 1993 (diepte onderzoek)
61
Evaluatie project preventie kleine criminaliteit
529
Evaluatie Projecten Jeugd in Beweging (JIB)
404
Evaluatie taakuitvoering KLPD
347
Evaluatie van de tippelzone in Groningen
426
Evaluatie van een viertal Rotterdamse
SVO-projecten
424
Evaluatie van de Wet houdende mentorschap ten
behoeve van meerderjarigen
77
Evaluatie van het Opvang en Advies Centrum
voor druggebruikers (OAC) in Venlo
423
Evaluatie van vier JIB-experimenten (Justitie In
de Buurt)
22
Evaluatie Versneld Regime
21
Evaluatie Wet Arbeid Vreemdelingen (way)
530
Evaluatie Wet Rechtsbijstand
27
Evaluatie-onderzoek in Justitiele behandelinrichting 'De Hunnerberg'
410
Evenredigheidsbeginsel
108
EL/PM
138
Ex-gedetineerden
364
Ex-terbeschikkinggestelden
29
Executie-afspraken en ml Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB)
326
Experts under the rules of criminal law: a
comparative analysis; a survey of the rules and
practices surrounding expert evidence in the
Dutch and American criminal justice system
176
Expertsysteem
58, 778
Fair trial
196, 270
Fanalierecht
248, 304, 537
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Fasten seat belts: Politiekeurmerk Veilig Wonen;
378
ready for take off?
Fenomeenonderzoek 10, 773
Fenomeenonderzoek en georganiseerde
314
criminaliteit
Fenomeenonderzoek georganiseerde criminaliteit m.b.t. Oost-Europa, Turkije en het
316
Midden-Oosten
145
Financiele dienstverleners
89
Financiele recherche
301
Fiscaal strafrecht (en bestuursrecht)
446
Fiscaal strat(proces)recht
446
Fiscale delicten
463
Follow-up delictgevaarlijkheid
Forensisch psychiatrische en psychologische
263
rapportage
89
Forensische accountancy
780, 781
Forensische expertise
492
Forensische expertise en bewijsrecht
778
Forensische psychiatrie
162
Forenzen
50, 171, 772
Frankrijk
205
Fraude
359
Fraude en corruptie
514, 575
Friesland
756
Fun ctioneel toezicht
Functioneren van het klachtvereiste in de
87
zedelijkheidswetgeving (derde deel)
Fundamenteel onderzoek op het terrein van de
142
strafvordering; Strafvordering 2001
Gebiedsgebonden politiezorg; basis voor
385
vernieuwing?
Gebruik van bijzondere verhoormethoden in het
185
politiele verdachtenverhoor
437
Gebruiksruimten
95, 795
Gedetineerden
Gedragskundige rapportage aan justitie in het
259
jeugdstrafrecht
249, 523
Geestelijke gezondheidszorg
26
Gefinancierde rechtshulp
708
Gelijkheidsbeginsel
187
Geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen
383
Gemeentelijk verslavingszorgbeleid
313
Georganiseerde criminaliteit
25, 253, 314, 376
Georganiseerde criminaliteit
Gerechtelijk vooronderzoek in de praktijk; enkele
51
aspecten
443, 445, 450, 451, 464
Geschiedenis
238
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht
107
Geslacht en criminaliteit
26
Gesubsidieerde rechtsbijstand
194
Getuigen in strafzaken
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Getuigen
174, 491
Getuigendeskundigen
776, 784
Getuigenverklaring
481
Gevaarsituaties
122
Gevangeniscapaciteit
15, 16, 23, 31
Gevangenisstral
5, 54, 82, 139, 768
Gevolgen van ontneming van vermogen voor
daders
81
Gewe/d
80, 136, 760, 277, 272, 280, 306, 376, 437, 498, 500, 508
Geweld in Nederland en de Turkse misdaad
269
Geweld tegen personen
506
Geweldgebruik tegen pollee
122
Geweldgebruik door pordie
723
Geweldsbeheersing een probleem?
504
Geweldscriminaliteit
80, 97, 119, 728, 132, 734
Geweldscriminaliteit jeugdigen
19
Gezag over po/itie
119
Gezin; hoeksteen van de samenleving?
(commentaar)
66
Gezinsgeweld
262, 466
Gezondheidsrisico's
486, 487
Gids voor veiligheid: deel 1; 99 wagon over
veiligheid en hun antwoorden
380
Gids voor veiligheid: deel 2: 66 vragen over
veiligheid
400
Gokcriminaliteit
225
Gratie
114
Grensoverschrijdend alval-verkeer
246
Groepscriminaliteit
335
Groepsrelatie
150
Grondslagen van het oorlogsstrafrecht
298
Groningen
47, 135, 241, 419, 425, 426, 428, 433
Grootstedelijke veiligheid
225
Grote steden
365
Grote-stedenbe/eid
548
Haaglanden
502, 505, 507, 517
Haalbaarheidstudie registratie SES, etniciteit en
alcoholgebruik in relatie tot ongevalsletsel
•
84
Haarlem
322
Hart
23, 166, 367
Handen thuis in het tehuis; preventie van fysiek
geweld in de residentiele jeugdzorg
437
Handhaven op niveau
42
Handhaving in teamverband
352
Handhaving jegens overbeden; rapport voor de
Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving
43
Handhaving van het kartelrecht in Nederlands en
europees verband
197
Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet
48
•
Handhaving van de Europese regelgeving inzake
het grensoverschrijdend verkeer van gevaarlijk
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afval
Handhaving van het bouwvergunningvereiste
Handhaving Leerplichtwet 1969
Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen
Harde-kemprojecten
Hardelwijk
Harmonisatie in de forensische expertise
Heerlen
Herhaald slachtofferschap bij woninginbraak in
de regio Haaglanden
Herkenning van stficiderisico in detentie
Heropvoeding
Het Tij; voortgangsrapportage Keerpunt voor
ex-gedetineerden
Hoe `klein' zijn de kansspelen: zicht op de
praktijk; kleine loterijen, bingo/kienen,
winkelweekacties
Hoezo crimineel? Porbleemanalyse jeugdcriminaliteit en overlast in de gemeente
DelfzijI
Hoger beroep
Homosexualiteit en ongelijke behandeling
Hondenhandel; sectorstructuur, regulering en
handhaving
Horeca en veiligheid; verslag van een kwantitatief onderzoek onder ondernemers in de
Nederlandse horeca
Horeca
How to tackle hooliganism
Hunnerberg
Huursubsidie
Huwelijk
Identificatiemethoden
Ifs/and
Illegale vreemdelingen
Implementatie van Straatsburgse beslissingen
met betrekking tot nationale uitspraken die in
kracht van gewijsde zijn gegaan
In beroep
Inbeslagname van crimineel vermogen
Inbeslagneming
•
Inbraak
Inburgeringsbeleid
Incasso van geldboete
lncidentenbehandeling
Informatica en strafvordering
Informatie en kennissysteem Sociale Veiligheid
Openbaar Vervoer
Informatiebehoefte Milieu- O.M.
Informatiecentra
Informatiestromen van de -RCID - recherche(proces)

183
246
49
53
35
7
398
181
422
502
82
464
364

397

399
274
265
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409, 410
520
251
83, 183
103
321

286
274
490
210
499, 502
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326
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204
402
538
415
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Informatievoorziening
Inhoudelfike afstemming van jeugdbescherming
en jeugdhulpverlening
Inrichtingspersoneel
Instroom en capaciteit in de tbs-sector;
geregistreerde gegevens en inzichten van
deskundigen
Instrumentenontwikkeling uitvoeringsproblemen
Integraal veiligheidsbeleid; monitoren en
profileren
Integraal veiligheidsbeleid op lokaal niveau
Integraal veiligheidsbeleid
Integrale aanpak van groepscriminaliteit; meer
dan de som der delen
Integrate veiligheid
Integral° veiligheid
Integrale hulpveriening straatprostitudes
Integrale veiligheidsrapportage 1998
Integriteit
Integriteit in ziekenhuizen
Interacties tussen delen van de (justitiele) keten
en de (meting van) productiviteit
Internationaal Onderzoek near
Muziekauteursrechten
Intemationaal onderzoek naar self-report
jeugddelinquentie
Internationaal strafrecht
Intemationaal strafrecht/EVRM
Intemationaal vergelijkend onderzoek naar
pesten op school
Mternationaal strathof
Intemationaal recht
Intemationaal belastingrecht
International Self-Report Delinquency onderzoek
(ISDR)
Internationale rechtshulp
Internationale bewijsgaring in strafzaken
Internationale criminaliteit
Internationale rechtshulp
Internationale samenwerking inzake de
bestrijding van het witwassen en de confiscatie van wederrechtelijk verkregen voordeel
Internationale samenwerking; uitgaande
rechtshulp in strafzaken
Internationale sfeerovergang
Internationale slachtofferenguete
Internationale vergelijking van kosten van
detentie
Interne criminaliteit en flexibele arbeid; een
onderzoek onder het personeel in de
distributiebranche
•
Interne openbaarheid en 'fair trial' in strafzaken

184
62
470
195

9
46
338
261
336, 544, 548
335
308, 365, 433
325
86
546
724
525
317B
45
24
150
138
164
277
703
454
308
242, 287
171, 172
472
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264
287
448
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407
270
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Internet
41, 99, 297, 476, 477, 487
Interview
487
Intramurale motivatiecentra
528
Inventarisatie drugsoverlast Nederland 1996,
1997 en 1998
418
Inventarisatie en aanpak jongeren en overlast in
Corpus den Hoorn, Groningen
428
Inventarisatie Politiele Informatievoorziening
(I PI)
412
Inventarisatie problematische jongerengroepen
1998
510
lnventarisatie strafmaxima en strafmaat
60
lus civile en ius poenale
469
lus poenale
469
IVR 1998; bedoelde en onbedoelde effecten van
toezicht in het publieke domein
401
Jaarwisseling
735
Jeugbendes
578
Jeugd en cel; over justitiele behandelimichtingen, jongeren en jong-volwassenen
436
Jeugd en geweld
128
Jeugd en veiligheid in de vier grote steden
365
Jeugd in Beweging
404
Jeugdbende
379
Jeugdbescherming
88, 92, 238, 439, 442, 470
Jeugdbeschermingsinrichtingen
268
Jeugdbeschermingsmaatregelen
23, 457
Jeugdcriminaliteit en overlast in
Zuid-Holland-Zuid
353
Jeugdcriminaliteit en -overlast in Hollands
Midden
346
Jeugdcriminaliteit
6, 14, 24, 231, 308, 399, 430, 514, 516
Jeugdcriminaliteit provincie Groningen
421
Jeugdcriminaliteit in Haaglanden
511
Jeugdhulpverlening
92, 4 70
Jeugdige delinquenten
3, 79, 37, 44, 80, 128, 134, 150, 152 272,
319, 340, 355, 409, 470, 428, 432, 436, 459, 460, 474, 570, 572, 573
Jeugdige delinquenten en strafrechtelijk
maatregelen
193
Jeugdige zedendelinquenten; psychopathologie
en vroege detectie
341
Jeugdigen
227, 249, 420, 428, 464, 474, 543
Jeugdmaatregelen
793
Jeugdrecht
238, 304, 44 0
Jeugdstraf(Proces)recht
445
Jeugdstraf(proces)recht: waarom?
438
Jeugdstrafrecht
259
Jeugdtoezichtteams
377
JIB
22
Jong belegen; een verkenning naar de aard en
omvang van de jeugdcrimnaliteit in Friesland
en een schets van de verwachtingen van de
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professionele omgeving omtrent de 'milling
514
van de paddle jeugdtaak
Jongeren, alcohol, drugs en agressie tijdens het
432
uitgaan
80
Jongeren en geweld
356
Justitie in de bumf
22
Just/tie in de buurt
Justitieel systeem en maatschappelijke
3170
ontwikkelingen
496
Justitieel beslissen
3, 436
Justifies behandelinrichtingen
534
lustedle databestanden
204
Justifier° documenta tie
3178
JustitiSle keten
Justitiele ketenbeheer in eon zelfregulerende
317
samenleving
23
Justitiele jeugdinrichtingen
Justiz und NS-Verbrechen; Sammlung deutscher
Strafurteile wegen nationalsozialistischer
104
Totungsverbrechen 1945-...
521
Kamers on koppeling
350
Kampeerwet
Kamperen binnen de perken; verslag van eon
onderzoek naar de handhaving van de
350
Kampeerwet/Wet op de openluchtrecreatie
59, 357
Kansen voor conflictbemiddeling
382
Kansspelautomaten
214
Kansspelen in kaart gebracht
397
Kansspelen
75
Kantonrechtbank
197
Kartelrecht
414
Kennis van de wijk en effectiviteit
Kennismanagement in de
362
rechtshandhavingspraktijk
178
Kemproblemen in de forensische psychiatrie
38
Kemteams
Keurige handhaving s
. praktijk? Eon verslag van
onderzoek naar de handhavingspraktijk van
349
waterschapskeuren
408
Keurmerk Veilig Ondernemen
Kiezen voor eon kans; evaluatie van
7
harde-kernprojecten
Kinderbescherming en het ingrijpoen van de
overheid in het gezinsleven; eon rechtsvergelijkend onderzoek naar de grondslagen,
de doeleinden on de grenzen van het ingrijpen
442
van (de) overheid(sorganen)
23, 288, 451
Kinderbescherming
302
IQnderdoding
182
Kindentloding
271, 304, 404, 451, 532
Ifinderen
87
Klachtvereiste
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Klachtzaken
Klassenjustitie
Kleine criminaliteit
Kleine minderheidsgroepen in contact met
Justitie; de gebruiksmogelijkheden van
justitiele databestanden
Korps Landelijke Politiediensten
Kort geding
Korte vrijheidsstraf
Kosten van detentie
Kwaliteit op en rondom het voetbalveld; naar een
integrale aanpak van onveiligheidsproblemen
Kwaliteit(sverbetering) slachtofferhulp
Landelijke rapportage Politiemonitor Bevolking;
meting 1997
Lange-termijnontwikkelingen in de Nederlandse
strafrechtsgeschiedenis
Ledenmonitor Nederlandse Orde van Advocaten
Leefomgeving
Leefsituatie
Leerlingenonderzoek
Leerplichtwet
Leerstraf
Leerstuk aanvullen van de rechtsgronden in het
recht (burgerlijk procesrecht, bestuursprocesrecht, strafrecht)
Legal issues arising on the electronic highway;
an international survey of six areas
Lekken of vertrekken? De informele informatieuitwisseling tussen opsporingsinstanties en
derden
Levensloop
S
Levensmiddelenrecht
LevensstijI
Lichamelijke integriteit in het strafrecht
Limburg-Zuid
Locus delicti en rechtsmacht
Lokale criminaliteitsontwikkeling
Loterijen
Luchtvaart
Maatnemen en maatgeven
Maatregel
Maatregelen in het belang van het onderzoek in
strafzaken en de rechtspositie van de
verdachte
Macroniveau
Maffia van Turkije
Mannen, vrouwen, misdaad en moraal
Marktonderzoek bibob-adviezen
Marokkaanse jongeren
Materiele jurisdictie van een permanent
internationaal strafhof
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232
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347
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70
450
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244
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Mathematische modellering van de justitiele
keten
317C
299
Medepleger
106, 299
Medeplichtigheid
Medeplichtigheid; een onderzoek naar de
achtergrond en toepassing van art. 48 van het
106
Wetboek van Strafrecht
Media
271, 272
Mediageweld: gepercipieerde beinvloeding en
gewenste regulering; een interimrapportage
306
235
Mediatie
Mediation
357
47/
Medische aansprakelijkheid
Memvoudig gebruik gesubsidieerde
26
rechtsbijstand
Meewerken door financiele en andere dienstverleners aan strafvordering
145
Meisjescriminaliteit in Nederland
11
233, 477
Melding van ongebruikelijke transactie
334
Meldingsbereidheid
419, 434
Meldpunten
Meningen peilen over Vangrail
337
Mensenrechten
138, 199 207, 223, 281, 286, 452
Mentorschap
77
Methoden voor dark number schattingen bij
360
slachtofferloze delicten
Meting en geweld
500
497
Meting en schaling van criminaliteit
316
Midden-Oosten
Migratierecht
79
Milleubeheer
39, 515, 538
4
Milieubeleid
4, 18, 788, 293, 453
Milieucriminaliteit
Milieurecht
246
Milieuregelgeving
35
201
Milieustrafrecht
Milieuverontreiniging
798
Minderheden
10
Minderjarige routiniers
512
Minderjarige zedendelinquenten en het
strafrecht; de strafrechtelijke aanpak van
minderjarige plegers van seksuele delicten
115
23, 249
Minderjarigen
Ministerie van Just/tie
69
Misbruik van voorwetenschap bij
449
effectentransacties
Misbruik van wettelijke regelingen
485
Misdaadplanning
482
Modellering capaciteit voor de uitvoering van
sancties minderjarigen en maatregelen van
23
kinderbescherming
Monitor inburgeringsbeleid
531

Register onderzoeken en trefwoorden

Monitoren van drugsoverlast in de 25 gemeenten
waar projecten lopen van de stuurgroep
vermindering Overlast (SVO)
Motieven voor milieucriminaliteit/Zaak van het
Jaar (overheden)
Motiveringsplicht van de strafrechter aangaande
de betrouwbaarheid van het bewijs
Muziekauteursrechten
Natuurgebieden
Nederland
Nederlandse Orde van Advocaten
Nemo tenetur-beginsel in het Nederlandse
strafprocesrecht
Netiquette of Wetiquette; zelfregulering of
overheidsregulering van de elektronische
snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten
Netwerk als vangnet: een procesomschrijving
van preventieprojecten gericht op een
integrale aanpak van jeugdcriminaliteit
Nijmegen
Noords internationaal strafrecht
Noorwegen
Normovertredend gedrag
Notities over straftoemeting en een databank
Nu!meting jeugd en veiligheid
O.M. als proces-partij en als bewaker van een
fair trial
Officieren van Justitie
Omgevingsondeizoek
Omgevingsverkenning
Onderhouds- en zorgverplichtingen in primaire
relaties
Ondernemend milieubeleid; risico's van
alternatieve regulering
Onderneming, strafrecht en mensenrechten
Ondememingen
Ondememingsrecht
Onderwijs
Ondetwijzers
Onderzoek evaluatie kernteams
Onderzoek naar de grenzen die het
Gemeenschaprecht stelt aan het bestrijden
van misbruik in de (nationale) directe
belastingen
Onderzoek naar incidenten in de Oosterparkwijk
tijdens de jaarwisseling 1997-1998
Onderzoek Oosterparkbuurt
Onderzoek Stichting Opvang Verslaafden
Onderzoek van telecommunicatie ten behoeve
van justitiele doeleinden

189

427
18
202
45
342
199
541
296

50

6
110, 355
103
103
307
63
516
196
330, 496
343
507
305
4
207
111
133
2
160
38

475

135
47
430
192
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Onderzoek vergunningverlening bij
73
bedrijfsvestiging
Onderzoek verhouding 0.M.-Ministerie van
69
Justitie
309
Onderweksmethode
524
Oneigenlijk gebruik van de Bijstandswet
477
Ongebruike/ijke transactie
Ongekende mogelijkheden van HKS; een
370
voorbeeld
84
Ongevalsletsel
229
Onrechtmatig optreden van de overheid
107, 175
Onrechtmatig verkregen bew ijs
96
Onroerend goed
•
75
Ontslagvergoedingen via RDA en kantonrechter
Ontstaan van criminaliteih een methodologische
studie over onderzoeken naar de oorzaken van
219
criminaliteit
Ontwikkelen en evalueren van een instrument ter
beoordeling van klachtzaken bij de Raad voor
439
de Kinderbescherming
408
Ontwikkelen keurmerk Veilig Ondememen (KVO)
Ontwikkelen van een geautomatiseerd
heslissingsondersteunend systeem voor
447
straftoemeting
Ontwikkeling en implementatie monitor
429
jeugdcriminaliteit Amsterdam
65
Ontwikkeling van criminaliteit
Ontwikkeling van hindingen bij conformistische
150
en delinquente adolescenten
Ontwikkeling van ander recht ten aanzien van
461
pomografie
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit periode
14
1980-1996
150
Ontwikkelingspsychologie
239
Onveiligheid
546
Onveffigheidsbeleving
237, 318, 387, 395, 198, 425
Onveiligheidsgevoelens
5
Onvoorwaardelijke vrijheidsstral
324
OOM (Outputmodel Openbaar Ministerie)
298
Oorlogsstrafrecht
316
Oost-Europa
47, 735
Oosterparkbuurt
• 159, 160, 162, 337, 387, 388, 394, 396, 402
Openbaar vervoer
69, 700, 7 is, 3/7, 324, 328, 329, 495, 538
Openbaar Ministerie
247
Openbare lichamen
747, 217
Opiumwet
62
Opsporingsinstanties
28, 94, 206, 211, 489
Opsporingsmethoden
90, 310
Opsporingsonderzoek
Opstellen van integrale wijkveiligheidsplannen in
433
de stad Groningen

Register onderzoeken en trefwoorden

Opstelplaatsen voor kansspelautomaten; van nat
en droog naar hoog en laag
Optimalisatie van de incidentenbehandeling in
de regio Limburg-Zuid
Opvang van slachtoffers van verkrachting
Opvoeding
Organisatie van de recherchefunctie; een
inventarisatie in de 25 politiekorpsen
Organisatiecriminaliteit
Oud en Samen Veilig
Over last melden; evaluatie meldpunten overlast
gemeente Groningen
Overbelasting en prioritering bij de politie
Overheid
Overheid en slachtoffers; verschuiving in de
machtsverhouding tussen het O.M. als houder
van het vervolgingsmonopolitie en slachtoffers
van delicten in veranderende (multi-)culturele
contexten
Overheidscriminaliteit
Overheidscriminaliteit als specimen van
organisatiecriminaliteit
Overlast en meldingsbereidheid
Overlast
Overlastbeleid
Overlastbeleid op eigen kracht
Overmacht in het stelsel van
strafuitsluitingsgronden
Overmacht
Overvalien
Overvallen; lucratief of niet?
Overvallers
Parketpolitie in perspectief
Parketten
Partnerdoding door vrouwen
Pedagogiek van Pro Juventute; ouders, kinderen
en maatregelen tot kinderbescherming in
Nederland, 1896-1928
Penitentiair Complex Scheveningen
Penitent/air recht
Penitentiaire inrichtingswerkers
Persecution by third parties
Personeelsmonitor sociale Veiligheid VSN Groep
1997
Persoonlijke levenssfeer
Persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht
Persoonlijkheidsontwikkeling
Perversie
Pesten
Plan van aanpak Clientvolgsysteem Verslavingsproblematiek Den Haag
Plattelandsgemeenten

191

382
331
473
532
8
709, 791
368
419
317A
229

100
229
191
334
419, 353, 546
527
526
102
455
405, 484
386
458
320
322, 538
466

451
551
203
795
67
389
211
278
409
292
764
403
420
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Political transition, criminal law and
281
reconciliation
71, 119, 318, 337, 332, 414, 415, 317A, 456, 459, 549
Politic
Politic opleiding officieren van justitie
330
Amsterdam
375, 344
Politie/publiek
416
Politie en Internet
343
Politic en omgevingsonderzoek
267
Politie-optreden
123
Politieel geweldsgebruik 1996 en 1997
121
Politieel tuchtrecht in theorie on praktijk
378
Politiekeurmerk Veilig Wonen
315
Politiekorpsen en oordelen van burgers
385
Politiele hulpverlening
472
Palladia informatievoorziening
124
PoMiele integriteit
574
Politiele jeugdtaak
575
Portable mishandefing
2, 385
Pa/it/Ole preventie
161
Politiele slachtofferhulp
70
Politiemonitor Bevolking
Politiemonitor Bevolking, meting 1997; 25
72
regiorapporten
Politiemonitor Bevolking, meting 1997;
tabellenrapport
Politiemonitor in perspectief; vier verdiepende
analyses
Politiemonitor Rotterdam-Rijmond
Politieregio Amsterdam-Amstelland
Politieregister
Politietaak
Politieteam
Politieverhoor
Politiewerk in gevaarsituaties
Politiewet 7993
Pornogra fie
Pomografie; schadelijke effecten en preventie
Positie en het functioneren van de rijksrecherche
in het Nederlandse politiebestel
Positie van minderjarigen op het terrein van de
geestelijke gezondheidszorg
Positie van vrouwen in de asielprocedure
Precedent gebaseerde systemen
Preventie van slachtofferschap ander buitenlandse bezoekers
Preventieprojecten
Privaatrecht
Privaatrechtelijke handhaving
Privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten van
bestuursorganen en openbare lichamen
Privacy
Pro Juventute

71
344
539
371
90, 204
413, 501
352
785
122
56
461
273
120
249
34
503
157
6
220
42, 43
247
304
451
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Pro-actieve opsporing
Probleem van probleemjongeren
Probleem-georienteerd politiewerk
Probleemjongeren
Problematische jongerengroepen
Proces-model van justitieel beslissen
Proces-verbaal
Procesevaluatie Taakstraf Alcoholdelinquentie
Professionele verantwoordelijkheid
Prognose sanctiecapaciteit; actualisering
1998-2002
Prognose sanctiecapaciteit; herijking
methodieken
Prostitutie
Psychiatric
Psychiatrische rapportage
Psychiatrische opname
Psychisch gestoorde gedetineerden
Psychisch gestoorde delinquenten
Psychisch gestoorden
Psychische stoornissen bij gedetineerden; een
verkennend onderzoek in Penitentiair Complex
Scheveningen
Psychische overmacht
Psychologische rapportage
Psychopathie en narijping
Psychopathologic
Publiekrechtelijke bedriffsorganisatie
Publieksmonitor familierecht
Puntenstelsel
Raad voor de Kinderbescherming
Raadkamerprocedure in strafzaken
Race, ethnicity and criminal justice; an
international perspective
Rampomstandigehden
Rapportage jeugd 1997
Ras en criminaliteit
Razend populair ... ; scooter-/bromfietsdiefstal
en de mogelijkheden voor het bestrijden
daarvan
ACID
Reactie op victimisatie van buitenlandse
touristen; de Amsterdam Tourist Assistance
Service (Atas)
Reacties van ouders op regelovertredend gedrag
van hun kinderen
Recherche
Recherchewerk; automatisering naar menselijke
maat (RAM M)
Recht rond zedendelicten; handboek voor de
(juridische) hulpverlening

310
340
507
340
510
496
481
130
200
16
15
86, 169, 173, 426
276
770
550
95
289, 523
550

551
455
170, 263
275
341
245
537
300
439
147
163
777
543
70, 163
,
391
712, 515

153
532
8, 112
411
255
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Recht van de verdachte geen bewijs tegen
zichzelf to leveren
Rechtbank Amsterdam
Rechtedijke macht
Rechterlijke straftoemetingsbeslissing en
computerondersteuning
Rechters-commissarissen
Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht
Rechtsbescherming tegen bestraffing
Rechtsbetrekking als gemeenschappelijke
noemer van bestuursrecht, strafrecht en
privaatrecht; theorie, methode en praktijk van
gelntegreerde rechtswetenschap
Rechtsgevolg van vormverzuim binnen het
strafproces
Rechtsgronden
Rechtshandhaving
Rechtshandhaving door de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie
Rechtshulp
Rechtsmacht inzake (intemationale) fiscale
delicten in Europees perspectief
Rechtsmiddelen
Rechtspersonen
Rechtspositie
Rechtspositie jeugdigen in
jeugdbescherminginrichtingen
Rechtsvergelijkend onderzoek naar bewfislastverdeling in zaken van medische
aansprakelijkheid
Rechtsverhouding ouder(s)-kind-derde, in het
bijzonder ten aanzien van het ouderlijk recht
op informatie en het recht op privacy van het
kind
Rechtswetenschap
Rechtszaal
Rechtvaardigheidstheorie
Recidive van ex-terbeschikkingsgestelden
Recidive; samenhang met persoonlijkheidsontwikkeling en leefsituatie na detentie Recidivemonitor
Recidivepatronen Halt
Reclassering van politiek besmette jeugd in
Nederland, 1945-1950
Reconciliation
Recreatiecriminaliteit
Rechtsbescherming onder druk
Regelgeving & controle op de Amsterdamse
beurs; een criminologische analyse
Regeloverschrijdend gedrag
Regelovertredend gedrag
Regime

452
328
377
118
496
215
108

220
228
444
362 363
245
26, 27, 40
446
140
207
257
268

471

304
220
467
307
29
409
32
367

•

,

464
287
342, 432
189
190
459
532
21, 78
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75
Regionaal directeur arbeidsvoorzieningen
311
Regionale criminaliteitsbeelden
456
Regionale politie
Regionalisering Anti-Discrimiatiebureaus; een
535
marktonderzoek
333
Regiopolitie Friesland
Regiospecifieke omstandigheden en het
Budgetverdeelsysteem Nederlandse politie
332
84
Registratiesysteem
Regulering en vergelijking van (technische)
183
identificatiemethoden
166
Reintegrative shaming en de Halt-afdoening
387
Reizigers
Reliability of the International self-Report
309
Delinquency Instrument (ISDR)
76
Rendement van strafrechtelijk onderzoek
437
Residentiele jeugdzorg
Resocialisatie; visies van gedetineerden en
inrichtingspersoneel op de voorbereiding van
195
de terugkeer in de samenleving
Resocialiseren onder drang; verslag van het
Rotterdamse experiment met de strafrechte213
lijke opvang van verslaafden
300
Rijbevoegdheid
445
Rijksopvoedingsgestichten
120
Rijksrecherche
488
Risicogedrag
Rol van de omvang van de schuld bij de
208
straftoemeting
282
Rol van het kort geding in strafzaken
484
Roofovervallen
213, 231, 235, 424, 431, 544
Rotterdam
539
Rotterdam-Rijnmond
39
Samen sterk met maatwerk
250
Samenleving buiten huwelijk
322
Samenwerking parketten Haarlem en Alkmaar
328
Samenwerking OM en ZM rechtbank Amsterdam
15, 16, 31
Sanctiecapaciteit
Sanctionering ten aanzien van de rijvaardigheid
en de rijbevoegdheid als stelsel van regels
300
Schadevergoeding voor ondergane voorlopige
•
hechtenis indien de zaak eindigt zonder
221
oplegging van straf of maatregel
260
Scheepvaart
30
Scholenadoptieproject II
2
School
School en criminaliteit 164, 366, 374, 375, 435
V
'
375
Schoolgebouw
533
Schoolverzuim
208
Schuld
391
Scooterdiefstal
173
Seks; werk en recht
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Seksueel geweld
• 292
Seksueel misbruik van mindeffarigen
227
Seksuele delicten
115, 755
Seksuele intimidatie
376
Selectiemechanismen in de justitieketen; de
stand van zaken in de literatuur
232
Sfeerovergang
448
Slachtoffer
1
Slachtoffer als getuige
491
Slachtofferenquete
55
Slachtofferhulp
153, 254, 465, 473
Slachtofferhulp zonder omwegen
161
Slachtofferhulp aan verkeersslachtoffers
540
Slachtofferloze delicten
360
Slachtoffers
700, 155, 157, 160, 177, 276, 279, 473, 499
Slachtoffers van seksuele delicten; internationaal
vergelijkend onderzoek inzake seksuele
victimisaties
155
Slachtofferschap
372, 376, 497, 502
Slachtoffersituaties
373
Slachtofferzorg
351
Slachtofferzorg in Nederland
358
Snelheid van berechting
125
Snelrecht; de generaal en speciaal preventieve
effecten van sneller straffen
125
Snuffelen in de bovenwereld; de RCID milieutaak
in Friesland
515
Sober regime
28
Sociaal bereik van dak- en thuislozen
234
Sociaal en cultureel rapport
547
Sociale veiligheid in Europa; tussen risicobeheersing en structurele politiek
236
Societe controletheorie
312
Sociale veiligheid
388, 396, 402
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer 1997.
Resultaten van de landelijke monitor sociale
•
veiligheid 1997. Vijfde meting onder reizigers,
niet-reizigers en personeel in het openbaar
vervoer
387
Societe controle theorie
460
Softdrugshandef
.
417
Soorten politieel en justitieel onderzoek.en het
.
gebruik van bronnen
310
Sorteerproef
•
68
. .
Souteneurschap
169
Speelautomatenhallen
392
Spelregels
'
216
Spijbelaars
•
533
Sport
•'
•
404
Stabiliteit en verandering van crimineel gedrat
tijdens de adolescentie
460
Stad en regels
36
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1 97

Stalking; slachtoffers, daders en maatregelen
tegen deze vorm van belagen
1
Stelselmatige delinquenten
7, 512
Stichting Opvang Verslaafden
430
Straatprostituees
86
Straatroof
339
Straf(proces)recht
179
Straf- en auteursrechtelijke positie van bij
Bulletin Board Systems en Internet betrokken
actoren
297
Strafbaarstelling
453
Strafbaarstelling van en beleid aangaande
exploitatie van prostitutie
169
Strafbaarstelling van misbruik van
voorwetenschap
290, 457
Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen;
een vergelijkend onderzoek
149
Strafbare belediging
126
Strafbeleving onder allochtone jongeren
377
Strafkarakter van alternatieve sancties in
criminologisch perspectief
146
Strafmaat
60
-Strafmaxima
60
Strafprocesrecht
117, 142 171, 172
Strafrecht
106, 143, 144, 220, 444
Strafrecht en seksueel misbruik van minderjarigen; een onderzoek naar (on)mogelijkheden
227
Strafrechtelijk bewijsrecht, in het bijzonder
forensische expertise
180
Strafrechtelijk ondernemingsrecht
133
Strafrechtelijk onderzoek
76
Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij rampen met
dodelijke slachtoffers
177
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van
ambtenaren
148
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden
en ambtenaren voor milieuverontreiniging
198
Strafrechtelijke en criminologische benadering
van geweldsmisdrijven in Nederland en
Duitsland
132
Strafrechtelijke maatregel in rechtsdogmatisch
en maatschappelijk perspectief
226 .
Strafrechtelijke sancties
203
Strafrechtelijke sanctionering van milieudelicten
in een bestuursrechtelijk kader
293
Strafrechtelijke opvang verslaafden
213
Strafrechtelijke opvang verslaafden; effecten van
het onder strafrechtelijke druk plaatsen van
verslaafde delinquenten in
behandelvoorzieningen
17
Strafrechter
105, 179, 202
Strafrechtsgeschiedenis
443
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450
Stralrechtsgeschiedenis
33
Strafrechtsmonitor
218
Strafrechtstheorie in Nederland
705, 125
Straftenuitimerlegging
58, 63, 108, 118, 208, 447, 494
Straftoemeting
102
Strafuitsluitingsgronden
285
Strahlervolging
•7
142
Strafvordering
Strafvorderlijke dwangmiddelen in bijzondere
129
wetten
115
Strafvorderlijke rechtsvinding
94
Strafvorderlijke regeling van het vooronderzoek
117
Straniorderlirke wetgeving
Sturen en verantwoorden in de politiepraktijk
413
119
Sturing van de politie door het O.M.
141
Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten
82
Suicide-risico
336
Supportersge weld
424, 427
SVO-projecten
23, 44, 130, 258
Taakstraf
363
Tafel van Elf voor rechtshandhaving en naleving
9
Tbs
131
Tbs en beleid
29, 463
Tbs-gestelden
369
Technologic
•
370
Technopreventie
192
Telecommunicatie
277
Televisie
TenuMmerlegging
105
467
Terechtzitting
Terugkeer van afgewezen of illegale
•
321
vreemdelingen
85
Terugkeerbeleid
The implementation and enforcement practice on
fisheries quota management in The Nether241
lands and in the United Kingdom
67
Third parties
234
Thuislozen
• 338
Tiel
Tilburg
339, 348
426
Tippelzone
Toegankelijkheid tot de hoogste rechterlijke
295
instantie in strafzaken
Toe komst
•
549
Toekomstgerichte Omgevingsverkenning Politie
507
Haaglanden
351
Toekomstverkenning slachtofferzorg
•
Toelaatbaarheid van uit het buitenland afkomstig
•
107
bewijsmateriaal in Nederlandse strafzaken
114
Toepassing en functie van gratie
153, 757
Toeristen
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Toetsing van twee rivaliserende criminologische
theorieen met behulp van paneldata
Toezichthouders
Totstandkoming van het publieke domein op de
elektronische snelweg en de ml van de
digitale steden daarbij
Trauma en psychiatry; the role of individual and
transgenerational traumatization in the
causation of psychobiological illness
Treinreizigers en onveiligheid
Trendanalyse jeugdige daders 1987-1996
Tuchtrecht
Tuchtscholen
Turken
Turkije
Tussen verrassing en geweld; straatroof in
Tilburg onder de loep
Uitlevering en mensenrechten; een vergelijkend
onderzoek naar de rechtspraktijk in Nederland, Duitsland en de VS
Uitvoerbaarheid onderzoek GGZvoorgeschiedenis van gedetineerden
Unesco global study on media violence; a joined
project of Unesco, the world Organization of
the Scout Movement and Utrecht University
Universele rechtsmacht en de verplichting om
ernstige schendingen van rechten van de
mens te vervolgen
Urban drug problems and the general public;
exposure, opinions and policy preferences in
11 European cities
Valse beschuldigingen in zedendelicten
Van kwaad tot erger! Geweld en criminaliteit
verminderd?
Van ooggetuigen tot proces-verbaal; de
meerwaarde van het interview
Vangrad
Veel voorkomende criminaliteit
Veilig op de basisschool
Veiligheid
Veiligheid en onveiligheid; een juridische,
juridisch-filosofische en sociaal wetenschappelijke analyse
Veiligheid in de binnenstad van Harderwijk
Veiligheid in Weststellingerwerf; onderzoek naar
de veiligheid van inwoners en het bedrijfsleven
in de gemeenste Weststellingerwerf
Veiligheid op school; module
leerlingenonderzoek
Veiligheid op school; module schoolgebouw en
schoolomgeving

199

312
156

99

276
162
513
121
445
269
253, 316
339

199
523

271

223

98
480
134
481
337
156, 529
366
380, 400

239
398

395
374
375
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200

Veiligheidsbeeld Haagtendon; deel 1: criminele
kaait, trendanalyse 1993-1996
505
Veiligheidsbeleid
261
Veiligheidsbeleving
237
Veiligheidseffectrapportage Dordrecht
354
Veiligheidsplannen in de gemeente Heerlen
422
Veiligheidssituatie in natuurgebieden
342
Venlo
423
Veranhvoordelijkheid van de strarechter veer de
tenuitvoerlegging
105
Verdachten
257
Verdachten van oveivallen geanalyseerd
405
Verdachtenverhoor
185
Verdediging in strafzaken; een onderzoek naar
de professionele verantwoordelijkheid van de
advocaat in het strafproces
200
Verenigd Koninkrijk
50, 241
Verenigde Staten
50, 199, 248, 454, 499
Vergelijkend onderzoek naar de beantwoording
van een aantal familierechtelijke vragen in de
rechtspraktijk van de Verenigde Staten en
Nederland
248
Vergelijkende criminologie
468
Vergunningverlening
Verhaalsuitoefening
441
Verhoor van getuigen in strafzaken
174
Verhoormethoden
185
Verhouding tussen intemationale en nationale
gerechten bij de berechting van intemationale
misdrijven: rechtshulp
472
Verkeer
300, 488
Verkeersslachtoffers
•
540
Verkenning drugsbeleid in Nederland; feiten, •
opinies en scenario's
64
Verkrachting
•
473
Vermogen te ontnemen; eindraport
12
Vermogensdelinguenten
.482
Vermogensrechtelijke aspecten van huwelijk en
echtscheiding
251
Vermogensrechtelijke aspecten van samenleving
buiten huwelijk in rechtvergelijkend
perspectief
250
•
Vermogensrechtelijke aspecten van verhaalsuitoefening in het strafrecht
441
Verschoningsrecht
• 471
•
Verschuivingen in perspectief; de positie van de
jeugdbescherming en haar clienten binnen de
jeugdzorg
92
Verslaafde delinguenten
17
Verslaafden
393
Verslavingsproblematiek
•
403
Verslavingszorgbeleid
383
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201

Versneld regime
21
Verstek in strafzaken
294
Vertaling Corpus luris Civilis
91
Vertrouwensbeginsel
108
Vervaardigen van regionale criminaliteitsbeelden
311
Verzekeringsfraude in de scheepvaart
260
Verzekeringswezen
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