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Overzicht van onderzoek op justitieel terrein  

Voorwoord 

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de redactie van Justitiële 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, criminologie en de justitiële praktijk, maar ook op het gebied van personen- en 
familierecht, wetgeving en kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet uitsluitend) betreft het 
onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbakeningsprobleem is - evenals 
voorgaande jaren - gekozen voor een formele indeling. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de 
programma's van 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 Betrekkingen). 
In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoeksprogramma's aan van vakgroepen van de 
Nederlandse universiteiten, die voor dit onderzoeknummer relevant onderzoek uitvoeren. Hierbij zijn 
ook de afgesloten onderzoeken opgenomen. Ter beperking van de omvang van het nummer wordt in 
dat geval worden volstaan met een verwijzing naar de onderzoeksbeschrijving zoals te vinden in 
Justitiële 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. 
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 verwijzen naar de betreffende nummers van de onderzoeken. Ten slotte treft men een 
alfabetisch register op naam van onderzoeker en een adressenlijst aan. 


