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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 ter
rein. Een nauwkeurige inhoudelijke afbakening van het beschreven on
derzoek is moeilijk te geven, daarvoor is het te gevarieerd van aard. Zo
treft men onderzoek aan op het gebied van strafrecht, crïminologie en de
justitiële praktijk, maar ook op liet gebied van personen- en familierecht,
wetgeving en kinderbescherming. Over het algemeen (maar niet uitslui
tend) betreft het onderzoek met een sociaal-wetenschappelijk karakter.
Wegens dit affiakeningsprobleem 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 docu
mentatie 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 Betrekldngen). Ver
volgens het onderzoek zoals dat aan het Nederlands Studiecentrum Cri
minaliteit en Reclitshandhaving (NSCB) wordt verricht.

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 volstaan met een verwijzing naar de
onderzoeksbeschrijving zoals te vinden in Justitiële verkenningen, nr. 7,
2001. 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 Plan
bureau en verschillende particuliere onderzoeksbureaus.

De 651 onderzoeksbeschrijvingen zijn per hoofdstuk of paragraaf alfa
betisch gerangschikt naar de eerst genoemde onderzoeker. Er is een in
dex toegevoegd die, in alfabetische volgorde en vet afgedrukt, de com
plete 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 betref
fende nummers van de onderzoeken. Ten slotte treft men een alfabetisch
register op naam van onderzoeker en een adressenlijst aan.



Wetenschappelijk onderzoek- en 6

documentatiecentrum

Afdeling Onderzoek

Afgesloten onderzoek

Geweld verteld; daders,
slachtoffers en getuigen over
‘geweld op straat’
dr. B.M.WA. Beke (Beke Advies-
en Onderzoekgroep, prof dr
WIM. de Haan (RUG] en drs.
0.]. Terlouw

Den Haag, Ministetie van Justitie,
WODC, WODC-notitie nr. 7, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 37

2
Evaluatie van de wet BOB -

Fase 1; de eerste praktijkerva
ringen met de Wet Bijzondere
opsporingsbevoegdheden
mr. R.]. Bokhorst, dr. CH. de
Kogel en mr C.FM. van der Meij

Den Haag, Ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 197, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 30

3
ieugdcriminaliteit over de
grens; een literatuurstudie.
naar ontwikkeling, wetgeving,
beleid, effectieve preventie en
aanpak (ten aanzien) van
jeugdcriminaliteit buiten
Nederland
dr M.W Bol

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 4, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

In dit rapport wordt de recente
ontwikkeling van de jeugd-
criminaliteit in Europa globaal in
kaart gebracht. Ook wordt een
beeld gegeven van wetgeving en
beleid ten aanzien van de
jeugdcriminaliteit in enkele met
Nederland vergelijkbare andere
Europese landen. Het betreft
Engeland en Duitsland. De meeste
aandacht echter gaat uit naar in het
buitenland [in dit geval ook buiten
Europa) effectief gebleken
methoden van preventie en aanpak.
Op basis van literatuurstudie wordt
een uitgebreid overzicht van
overzichten’ gepresenteerd van
interventies waarvan [aan de hand
van strenge wetenschappelijke
criteria) met zekerheid is komen
vast te staan dat zij hetzij effectief,
hetzij ineffectief zijn. Interventies
waarvan is of zij al dan niet effectief
zijn, blijven buiten beschouwing.

4
Telling beslag op zeeschepen
in Nederland en de omrin
gende landen
C. van Ginkel

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 1, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 26

5
Verbetering Jukebox-modellen
drs. G.L.A.M. Huijbregts, 0.
Moolenaar en dr F van Tulder

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, Interne notitie, 2002
Zie JV7, 2001, nt. 27
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6
Daderprofielen van autodief
stal; een vooronderzoek met
behulp van de WODC—
Strafrechtmonitor en het
Herkenningsdienstsysteem
M.J.G. Jacobs, A.A.M. Essers en
drs. R.F Meijer

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 2, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

7
Georganiseerde criminaliteit
in Nederland; tweede
rapportage op basis van de
WODC-monitor
dr ER. Kleemans, dr MEt
Brienen en prof dr H.G. van de
Runt, mmv R.F Kouwenberg, G.
Paulides en J. Barensen

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 198, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 28

8
Prognose van de sanctie
capaciteit tot en met 2006
D. Moolenaar dr 1E van Tulder
drs. G.LA.M. Huijbregts en drs. W
van der Heide

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, O&B-reeks, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 27

9
Integrale veiligheids
rapportage 2002
P van Panhuis e.a.

Den Haag. Ministerie van BZK,
2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

10
Moord en doodslag
drs. RR. Smit, S. van der Zee, drs.
W van der Heide en drs. 1E Heide

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 8, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 36

71
Van vast naar mobiel
drs. G.J. Terlouw en drs. PA.
Kamphorst

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, O&B nr. 195, 2002
Zie JV7, 2001, nt. 38

12
Keteneffecten van de Nota
Cnminalitietsbeheersing
dr. 1E van Tulder, drs. G.LA.M.
Huijbregts en D. Moolenaar

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, Interne notitie, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
De Nota Criminaliteitsbeheersing
voorziet onder andere in een
toename van het aantal politie
agenten dat ingezet wordt voor
opsporing. In deze notitie wordt
berekend wat het gevolg van deze
maatregel is voor de criminaliteit,
de rechterlijke macht en de
behoefte aan sanctiecapaciteit.

13
Evaluatie Wet Herziening
gerechtelijk vooronderzoek;
eerste fase van het onderzoek
mr PA.M. Verrest en mr. E.M.Th.
Beenakkers

Qpn Haag, ministerie van Justitie,
WODC, WODC-onderzoeksnotitie
nr. 3, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In deze eerste, verkennende fase
van het evaluatie-onderzoek is
aandacht besteed aan de
totstandkoming van de wet alsmede
aan de implementatie. Tevens zijn
de eerste signalen met betrekking
tot de uitvoering van de nieuwe
bepalingen in de praktijk
onderzocht, waarbij de aandacht
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vooral uitging naar het invoeren van
de mini-instructie, de veranderingen
inzake doorzoeking en inbeslagne
ming, de inlichtingenplicht bij
parallelle opsporing en de sluiting
van het gerechtelijk vooronderzoek.
Sommige bevoegdheden van de
rechter-commissaris zijn overgehe
veld naar de officier van justitie, of
zijn buiten het kader van het
gerechtelijk vooronderzoek
geplaatst. Belangrijke vraag in dit
verkennende onderzoek was dan
ook welke de gevolgen daarvan zijn
voor de rol die de rechter-
commissaris kan spelen en voor de
rechtspositie van de verdachte. Na
dit verkennende onderzoek zal een
tweede verdiepende fase volgen.

14
Schijn van partijdigheid van
rechters
dr. M. ter Voert en .1 Kuppens

Den Haag, ministerie van Justitie,
WODC, D&B nr. 199, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 29

Lopend onderzoek

15
Internationaal literatuuronder
zoek naar mediation van
civiele en bestuurszaken
drs. [‘ii. Baas

Doel: Een overzicht krijgen van
vormen van mediation van civiel- en
bestuursrechtelijke zaken in
binnen- en buitenland, de
effectiviteit en efficiëntie van
mediation-projecten en de factoren
die van invloed zijn op de
effectiviteit en efficiëntie van
mediaton. Het literatuuronderzoek
dient ter ondersteuning van het
evaluatie-onderzoek van het
landelijk project mediation
Rechterlijke Macht en het landelijk
project mediation Gefinancierde
Rechtsbijstand dat eveneens door
het WOOG wordt uitgevoerd.
Opzet: Literatuuronderzoek.

Einddatum: Augustus 2002.
Pubilcatievorm: WO DC-notitie.

16
Literatuuronderzoek geschil
heslechtingsdelta
drs. N.J. Baas

Doel: Dit literatuuronderzoek dient
ter ondersteuning van het
empirische onderzoek naar de
‘Geschilbeslechtingsdelta
Nederland Doel van het het
literatuuronderzoek is een
theoretisch kader te formuleren
voor het genoemd empirisch
onderzoek en de belangrijkste
onderzoeksresultaten op dit terrein
te inventariseren.
Opzet Literatuuronderzoek.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Notitie.

17
Oorzaken en aanpak van
organisatiecriminaliteit
drs. EA.l.M. van den Berg

Doel: Door het verkrijgen van
inzicht in oorzaken van organisatie-
criminaliteit en in de wijze waarop
deze weggenomen of geminimali
seerd kunnen worden beoogt het
WOOG een basis te bieden aan
degenen die zijn belast met het
ontwikkelen en toepassen van
(passende) handhavingstrategieën
die zijn gericht op de preventie van
organisatiecriminaliteit. Het WODC
stelt zich ook tot doel om bij te
dragen aan de ontwikkeling van het
leervermogen van handhavers door
bestaande inzichten systematisch
bijeen te brengen en in rapport-
vorm te beschrijven. Daarnaast wil
het WOOG met dit onderzoek een
bijdrage leveren aan wetenschap
pelijke theorievorming en
accumulatie van wetenschappelijke
kennis over organisatiecriminaliteit.
Probleemstelling: Wat is de aard van
organisatiecriminaliteit. welke
oorzaken liggen eraan ten
grondslag en is (recidive van)
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organisatiecriminaliteit door
compliance-regelingen dan wel op
welke andere wijzen te voorkomen?
Onderzoeksvragen: Wat is de aard
van organisatiecriminaliteit in de
onderzochte gevallen? Wat zijn de
belangrijkste oorzaken van en
motieven voor organisatie-
criminaliteit in de onderzochte
gevallen? Welke implicaties hebben
de onderzoeksresultaten voor een
preventieve aanpak van organisatie-
criminaliteit?
Opzet: Dossierstudies: veertig
gevallen van organisatiecriminaliteit
zullen worden geanalyseerd en
beschreven (casestudies). De
strafrechtelijke dossiers van
afgeronde strafrechtelijke
onderzoeken vormen hiervan de
belangrijkste bron. Interviews: in
totaal vijftig interviews zullen
plaatsvinden met vertegenwoordi
gers van bijzondere opsporings-
diensten en inspecties, van
politieorganisaties en met
vertegenwoordigers van het
openbaar ministerie. Ook zullen tien
interviews plaatsvinden met
vertegenwoordigers van organisa
ties waar het strafrechtelijk
onderzoek op was gericht (publieke
en private organisaties).
Literatuuronderzoek.
Einddatum: Najaar 2002.
Publlcatievorm: WODC-rapport en
artikelen.

1$
Evaluatie wet BOB (bijzondere
opsporingsbevoegdheden)
mr. R.J. Bokhorst, mr EM. fli.
Beenakkers e.a.

Doel: De Tweede Kamer voorzien
van informatie over de gevolgen
van de op 1 februari 2000
inwerking getreden wet BOB.
Probleemstelling: Op welke wijze
wordt uitvoering gegeven aan de
wet BOB en welke knelpunten
openbaren zich in dit verband?

Welke gevolgen heeft de
inwerkingtreding van de wet BOB
met het oog op: de effectiviteit en
rechtmatigheid van de opsporing
van strafbare feiten, de transparan
tie en controleerbaarheid van de
opsporing
Opzet: Het onderzoek is opgezet in
twee fasen. In de eerste fase lag de
nadruk op de bestudering van
wetgeving, literatuur en interviews
met betrokkenen uit het veld. Deze
fase is afgerond met een
tussenrapport. De tweede fase
bouwt op deze onderzoeksresulta
ten voort. Verdieping wordt gezocht
in het verzamelen van meer
kwantitatieve gegevens, dossier-
onderzoek, interviews en analyse
van jurisprudentie. Bijzonderheden:
Het onderzoek stond in 1999
vermeld als Effectiviteit bijzondere
opsporingsmethoden deel II (JV7,
1999, nr. 33).
Einddatum: Voorjaar 2004.
Publicatievorm: Rapport.

19
Traceren van mogelijkheden
voor preventie in opsporings
onderzoek naar georgani
seerde criminaliteit
drs. EA.l.M. van den Berg

Doel: Dit internationale onderzoeks
project heeft een tweeledige
doelstelling: enerzijds door middel
van evaluatie van opsporingsonder
zoek mogelijkheden en omstandig
heden blootleggen die georgani
seerde criminaliteit bevorderen en
suggesties doen om deze
risicofactoren te verkleinen en
anderzijds een aanzet geven tot de
ontwikkeling van een preventie
module die kan worden toegevoegd
aan bestaande modellen ten
behoeve van zelfevaluatie van
opsporingsonderzoek.
Probleemstelling: Welke
gelegenheidsstructuren werken
bevorderend voor de ontwikkeling
van georganiseerde criminaliteit en
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welke vormen van preventie kunnen
uit de analyse van deze
gelegenheidsstructuren worden
afgeleid?
Opzet: Het onderzoek is totstand
gekomen in nauw overleg met
Europol. Het voorstel is ingediend
bij het zogenaamde Falcone
programma. Dit door de Raad van
ministers van de E.U. geïnitieerde
programma is er op gericht
projecten te ondersteunen in de
sfeer van preventie en repressie van
georganiseerde criminaliteit. Aan
het onderzoek zal behalve door het
WODC en Europol worden
deelgenomen door onderzoeksin
stellingen uit Italië, Finland,
Hongarije. Op de achtergrond is
tevens Unicri bij het project
betrokken. Prof. Ronald. V. Clarke
fungeert als general consultant
mr.dr. Hans Nelen is als adviseur
betrokken bij dit project. Het
onderzoek wordt verricht aan de
hand van dossierstudies (15 zaken
per land), interviews, expert
meetings en literatuuronderzoek. Bij
de studie wordt o.a. gebruik
gemaakt van gegevens die worden
verzameld in het kader van het
2-jaarlijksonderzoek WODC-monitor
georganiseerde criminaliteit (zie
JV7, 1999, nr. 32).
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

20
Vervolgonderzoek ‘informal
value transfer sytems (flITS)
and criminal organizations’
(‘underground banking’)
dr ME.!. Brienen, dr ER.
Kleemans, drs. R.F Kouwenberg
en prof dr N. Passas

Samenwerkingsverband: WODC en
Temple University (prot dr. N.
Passas).
Doel: Als deelproject van de
WODC-monitor georganiseerde
criminaliteit wordt een onderzoek
uitgevoerd naar het verschijnsel

‘underground banking Dit
onderzoek is een vervolg op het in
1999 verschenen rapport ‘lnformal
value transfer systems (IVTS) and
criminal organizations’ van de hand
van professor N. Passas. Laatstge
noemde heeft in opdracht van het
WODC het fenomeen ‘ondergronds
bankieren’ in kaart gebracht door
middel van een [internationale)
literatuurstudie en interviews met
deskundigen. Het doel van de
vervolgstudie is om op basis van
empirisch materiaal na te gaan
welke verschijningsvormen van IVTS
bekend zijn, hoe de groepen er uit
zien die bij de diverse vormen van
IVTS betrokken zijn, en hoe deze
groepen te werk gaan.
Onderzoeksopzet: De eerste fase
van dit onderzoek loopt synchroon
met de WODC-monitor georgani
seerde criminaliteit. De zaken uit de
monitor, waarin vormen van IVTS
naar voren komen, zullen nader
worden uitgediept. Vervolgens
zullen (maximaal vijf) zaken
diepgaand worden bestudeerd.
Naast dit Nederlandse materiaal zal
professor Passas casusmateriaal uit
de Verenigde Staten en India
analyseren. Dit maakt het mogelijk
om het verschijnsel ‘underground
banking’ in een bredere internatio
nale context te plaatsen.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Artikel. Een deel van
de resultaten is reeds gepubliceerd
in het rapport ‘Georganiseerde
criminaliteit in Nederland; tweede
rapportage op basis van de
WODC-monitor’ (zie boven).

21
Evaluatieonderzoek projecten
Mediation Rechterlijke Macht
en Gefinancierde Rechtsbij
stand
dr. C.J.M. Combrink-Kuiters

Doel: Inzicht verwerven in de
factoren die van invloed zijn op een
al dan niet succesvol gebruik van
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mediation en de mogelijkheden die
verschillende vormen van
doorverwijzing bieden om dat
gebruik te betnvloeden. Op basis
van empirische gegevens over de
mate waarin sprake is van een
kwalitatief goede en effectieve wijze
van afdoening van geschillen moet
het voor beleidsmakers mogelijk
zijn getundeerde uitspraken te doen
over verdere beleidsontwikkeling op
het gebied van mediation.
Probleemstelling: Welke resultaten
worden binnen de justitiële
infrastructuur geboekt met
doorverwijzing naar mediation en
wat zijn daarbij de belangrijkste
succesfactoren en randvoorwaar
den? Wat zijn de effecten van de
verschillen tussen de deelprojecten
op de effectiviteit en de efficiëntie
van de doorverwijzingen en de
hieruit voortkomende mediations?
Kunnen de gerechten, dan wel de
bureaus voor rechtshulp, een
stimulerende en selecterende rol
vervullen in het doorgeleiden van
zaken en partijen/cliënten die
geschikt zijn voor mediation en zo
ja op welke wijze?
Opzet Kwantitatieve en kwalitatieve
methoden. Er is een monitor
ontwikkeld aan de hand waarvan in
deelprojecten gegevens worden
verzameld. Tevens worden er
interviews gehouden met direct
betrokkenen.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatievorm: WODC-rapport

22
Evaluatie bijzonder curator
(art. 1:250 13W)
mr. drs. C. Cozijn en dr A. Kljn

Doel: Het onderzoek moet antwoord
geven op de vragen in welke
gevallen verzocht wordt om tot
benoeming van een bijzonder
curator ex art. 1:250 8W over te
gaan en in welke gevallen de
benoeming volgt Tevens moest
inzicht worden verkregen in de

wijze waarop de bijzonder curator
zijn taak uitvoert en in het resultaat
van zijn bemoeienissen. Voorts zou
aandacht worden besteed aan het
oordeel van professioneel
betrokkenen over (alternatieven
voor) deze rechtsfiguur
Bevindingen: Uit de beschikbare
cijfers is gebleken dat het aantal
gevallen waarin om benoeming van
een bijzonder curator ex art. 1:250
8W wordt gevraagd sinds 1998
drastisch is teruggelopen. Het gaat
daarbij vrijwel uitsluitend om
aangelegenheden van financiële
aard of gevallen waarin de
minderjarige in beroep wil gaan
tegen vrijheidsbeperkende
maatregelen. De verklaring van de
scherpe daling van het aantal
benoemingen van bijzonder
curatoren door de kantonrechters
wordt vooral toegeschreven aan de
overheveling in 1998 van
afstammingszaken van de
kantongerechten naar de
arrondissementsrechtbanken, die
zelf in voorkomende gevallen de
bijzonder curator benoemen (art.
1:212 8W). Gelet op het geringe
gebruik en mede in verband met de
ratificatie van het Europees verdrag
inzake de uitoefening van de
rechten van kinderen, is dan ook
besloten een breder onderzoek uit
te voeren naar de behoefte aan een
versterking van de processuele
positie van minderjarigen,
waaronder een eigen rechtsingang.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: WOOC-notitie.

23
C&R.net
H. Eggen (CBS) en drs. W van
der Heide (WODC)

Doel: Het op eenduidige wijze in
kaart brengen van ontwikkelingen
en samenhangen in de criminaliteit
en de rechtshandhaving
Opzet Twee keer verscheen een
boek over criminaliteit en



Justitiële verkenningen, jrg. 28, er. 7, 2002 12

rechtshandhaving: C&R 1999 en
C&R 2000. In samenwerking met
het CBS en externe deskundigen
ontwikkelt het WODC een
internetsite waarop de informatie
over dit onderwerp in het vervolg
zal worden gepubliceerd. Hiermee
wordt een hogere actualiteit en
bredere toegankelijkheid
nagestreefd.
Einddatum: Omdat de internetsite
voortdurend zal worden geactuali
seerd, is geen sprake van een
einddatum. Er wordt naar gestreefd
begin 2003 ‘online’ te zijn.
Pvblicatievorm: 1 nternet.

24
Monitor Civiele Rechtspleging
drs. RIJ Eshuis (aa)

Doel: Dit project beoogt op
systematische wijze ontwikkelingen
in de civiele rechtspleging in kaart
te brengen. Het dient tot
verschillende producten te leiden,
waaronder een circa driejaarlijkse
rapportage van kwalitatieve
gegevens betreffende kenmerken
van zaken die aan de rechter
worden voorgelegd en de wijze
waarop deze worden behandeld en
afgedaan. De analysebestanden
dienen ook voor andere, incidentele
onderzoeken te kunnen worden
gebruikt.
Opzet Het project dient een
wezenlijke bijdrage te leveren aan
de gegevensinfrastructuur
betreffende de civiele rechtspleging
en moet een empirische basis
verschaffen om incidentele vragen
over de civiele rechtspleging snel te
kunnen beantwoorden. Over de
reikwijdte, afbakening en uitvoering
van het project kunnen nog geen
details worden gegeven; hierover
wordt afstemming gezocht met de
Raad voor de Rechtspraak en het
departement. Vermoedelijk zal op
(relatief] beperkte schaal worden

dossierstudie, analyse van
rolkaarten en bevraging van
geautomatiseerde systemen.
Einddatum: Nog niet bekend.
Publicatievorm: WODC-rapport, elke
drie jaar (o.vj.

25
Wijziging competentiegrens
handelszaken
drs. RIJ Eshuis en 0. Paul/des

Doel: Doel is het met (empirisch)
wetenschappelijk onderzoek
bijdragen aan de besluitvorming
met betrekking tot de verdere
verhoging van de competentiegrens
in handelszaken. Dat gebeurt door
het in kaart brengen van de
gevolgen van de verschuiving van
de competentiegrens van f1. 5000,-
naar f1. 10.000,- per 1-1-1999.
Probleemstelling: Wat zijn de
effecten van de wijziging van de
competentiegrens in handelszaken?
Centraal staan in het onderzoek de
veranderingen in het segment van
civiele zaken dat per 1-1-99 van de
rechtbanken naar de kantongerech
ten verschoof. In die zaken geldt
niet langer de verplichte proces-
vertegenwoordiging door een
advocaat. In welke mate zijn
rechtzoekenden gebruik gaan
maken van andere proces-
vertegenwoordigers dan advocaten,
en in welke mate procederen ze
zonder juridische bijstand? In
hoeverre verandert de wijze waarop
deze geschillen worden behandeld
en afgedaan? Heeft de maatregel
een aanzuigende werking? En
welke gevolgen heeft de maatregel
voor de werklast van rechtbanken
en kantongerechten?
Opzet De situatie voor de
verschuiving van de competentie
grens zal worden vergeleken met
de situatie na de verschuiving. Dit
zal gebeuren aan de hand van
analyses van bestaande data
bestanden (WODC), analyses op
basis van rolkaarten en gegevens

begonnen en gaandeweg worden
uitgebouwd. Dataverzameling via
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uit de geautomatiseerde systemen
van de betrokken rechtscolleges.
Aanvullend worden interviews
gehouden, met onder andere
advocaten, deurwaarders en
kantonrechters.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: WODC-rapport.

26
Claims bij de rechtbank
drs. R.J.J. Eshuis

Doel: Het doel van dit onderzoek is
vast te stellen in hoeverre de
(veronderstelde] ontwikkeling van
een claimcultuur’ in Nederland tot
uiting komt in aan de rechter
voorgelegde civiele geschillen. Het
onderzoek let onder meer op
aantallen zaken, geëiste en
toegekende bedragen.
Probleemstelling: Is sprake van een
toenemend aantal claims bij
rechtbanken? Is sprake van hogere
claims en/of van hogere bedragen
die door de rechter worden
toegekend?
Opzet: Het onderzoek wordt verricht
op basis van gegevens in de
geautomatiseerde systemen van
rechtbanken (landelijk] en analyse
van dossiers (bij 4 rechtbanken).
Gevolgd wordt de ontwikkeling in
rechtsgeschillen op terreinen die
gevoelig worden geacht voor een
zich eventueel ontwikkelende
claimcultuur: geschillen op het
terrein van onrechtmatige daden en
beroepsaansprakelijkheid. Het
onderzoek behelst een vergelijking
tussen in 1997, en in het jaar 2000
afgedane zaken. Er zijn vervolg-
metingen gepland in de jaren 2003
en 2006.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: WODC-rapport.

27
WODC-Strafrechtmonitor
(SRM)
dr M.J.G. Jacobs, A.A.M. Essers,
EJ.M. Barendse-Hoomweg, B.].W
Docter-Schamhardt en mr drs. C.
Cozijn

Doel: De WODC-Strafrechtmonitor
(SRM] is een doorlopend
onderzoeksproject naar de
kenmerken van strafzaken die bij
het Openbaar Ministerie worden
ingeschreven. De SRM is gestart
vanuit de behoefte om te
beschikken over een snel
toegankelijk gegevensbestand met
kwalitatief hoogwaardige informatie
over strafzaken. Met het gegevens
bestand kan op uiterst snelle en
efficiënte wijze onderzoek worden
uitgevoerd, waarbij ook op de
achtergronden van de door het
Openbaar Ministerie behandelde
strafzaken kan worden ingegaan.
De combinatie van casus
beschrijvingen en gedetailleerde
kwantitatieve informatie maken de
SRM tot een unieke bron voor
wetenschappelijk onderzoek.
Opzet: Er wordt periodiek een
representatieve steekproef van
parketnummers getrokken,
gestratificeerd op afdoenings
instantie en delictcategorie, te
weten: vermogen, agressie,
Openbare orde en gezag, vernieling,
zeden en drugs. De strafdossiers
van de geselecteerde zaken worden
met een speciaal ontwikkeld
instrument geanalyseerd. Van de
geselecteerde strafdossiers worden
gegevens over dader, delict(en),
procesgang en eventuele
slachtoffer(s) in zowel gekwantifi
ceerd gerubriceerde als in tekstuele
vorm vastgelegd.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publicatievorm: Artikelen, notities,
rapporten.
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28
Zwaarste delict toekenning
aan zaak
W van der Heide, PPJ. Groen,
LIK de Jonge en P van Panhuis

Doel: Bij het maken van statistieken
en het doen van onderzoek kan het
gewenst zijn de in gegevens
bestanden geregistreerde
strafzaken te differentiëren naar
delictsoort. Aangezien een zaak
meerdere en verschillendsoortige
delicten kan betreffen, moet in
sommige gevallen een keuze
gemaakt worden. Van alle delicten
in de zaak wil men dan weten wat
de belangrijkste is. Het belangrijkste
delict zou men kunnen bepalen
door aan te nemen dat het delict
met de zwaarste wettelijke
strafbedreiging het meest relevante
delict in de zaak is. Het Project
Toekenning Zwaarste Delict
onderzoekt allereerst of deze
maximale strafdreiging een goed en
bruikbaar criterium is om het
belangrijkste delict te benoemen.
Wanneer het antwoord hierop
bevestigend is, wordt een (grote)
tabel gemaakt met alle artikel-
nummers van strafbare feiten en de
bijbehorende maximale straf-
dreiging. Samenwerking met het
Parket-Generaal en CBS is van
wezenlijk belang.
Opzet De opzet van het project is
gefaseerd: fase 1 inventariseert de
wijze waarop de diverse betrokken
organisaties hun registraties voeren
en of men ook het nut ziet van een
(gemeenschappelijke) zwaartetabel.
Afhankelijk van de uitkomst van
fase 1 wordt fase 2 wel of niet
ingegaan: ontwikkelen van een
zwaartetabel en het organiseren
van het beheer, onderhoud en
gebruik van deze tabel.
Finddatum: 2003.
Publicatievorm: Het product is
mogelijk een tabel. Deze tabel zal
niet breed worden gepubliceerd,

maar wordt opgenomen in de
betreffende informatiesystemen.

29
Verbetering Prognosemodellen
drs. G.L.A.M. Huijbregts en D.
Moolenaar

Doel: De prognosemodellen beslaan
momenteel de hele strafrechts
keten. Op bepaalde punten zijn
echter nog verbeteringen mogelijk.
Het betreft hier kleine verbeteringen
die intern zullen worden uitgevoerd.
De verbeteringen hebben o.a.
betrekking op stabiliteit specificatie
van de vergelijkingen voor
opiumwet, taakstraffen voor
minderjarigen en strafrechtelijke
opvang fl1. Het verbeteren van de
verklarings- en voorspeikwaliteit
van de Jukebox-modellen.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Interne WODC
notitie.

30
Evaluatie wijziging naamrecht
dr. A. Kljn en drs. WM.EH.
Beijers

Achtergrond: Bij wet van 10 april
1997 (Stb. 161) is echtgenoten de
gelegenheid gegeven om uiterlijk bij
de aangifte van de geboorte van
hun eerste kind voor de geslachts
naam van dit en de volgende
kinderen te kiezen tussen de naam
van de vader en die van de moeder.
Indien geen keuze wordt gemaakt
dan krijgen de kinderen de
geslachtsnaam van de vader
Probleemstelling: In hoeverre
stimuleert de nieuwe wetgeving
ouders van kinderen tot een
gelijkwaardige besluitvorming te
komen over de achternaam van hun
kind(eren)? Deze algemene
probleemstelling is nader
gespecificeerd in 6 onderzoeks
vragen: Welke belevingswaarde
heeft de achternaam in het
maatschappelijk verkeer en welke
naamstelsel(s) geniet(en) de
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voorkeur in de ogen van de
burgers? In welke mate zijn de
naambeleving en voorkeuren vaan
naamstelsels veranderingen
opgetreden in de achterliggende
jaren? In welke mate is de nieuwe
regelgeving bekend bij de
ingezeten? In welke mate en op
welke wijze vervult de gemeente de
rol van informatie-intermediair? Hoe
voert de gemeente de regelgeving
uit, welke problemen ondervindt zij
en welke oplossingen zijn daarvoor
denkbaar? Hoe harmonieus verloopt
het ouderlijk besluitvormings
proces? Welke overwegingen
gelden voor ouders bij de keuze
van de achternaam? Hoe vaak
wordt thans voor de naam van
moeder gekozen?
Opzet: Analyse van (63] brieven
(geschreven als reacties op
oproepen geplaatst in de bladen
Margriet, Opzij en Ouder van nu)
en 118 reacties op 2 stellingen
geplaatst op de website Ouders on
line; Analyse van (90] reacties van
schriftelijk geënquêteerde
gemeenten en een beoordeling van
informatie op (90) gemeentelijke
websites; Analyse van een
bevolkingsenquête (n=1127).
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: WO DC-rapport.

31
Evaluatie van de Iongstay
afdeling van FPI Veldzicht
dr. CH. de Kogel, drs. C. Verwers
en dt R.V Bijl

Doe!: De doelstelling van het
onderzoeksproject is het verkrijgen
van inzicht in het functioneren van
de longstay afdeling van FPI
Veidzicht. Deze afdeling is in bedrijf
gekomen per 1januari1999.
Daarbij zal de nadruk liggen op het
inventariseren van positieve punten
die eventueel bruikbaar zijn bij het
inrichten van nieuwe long-stay
voorzieningen en knelpunten en
mogelijke oplossingen daarvoor. De

gegevens staan onder meer ten
dienste van de vraag in hoeverre de
Iong-stay afdeling van Veldzicht
beantwoordt aan de doelstellingen
die ermee waren beoogd. Deze
waren: Het inrichten van een
humane verblijfsvoorziening voor
blijvend delictgevaarlijke tbs
gestelden; het inrichten van een
veilige voorziening, zowel voor de
tbs-gestelden zelf als voor de
omgeving; het inrichten van een
voorziening met een landelijke
functie voor de opvang van blijvend
delictgevaarlijke tbs-gestelden.
Vraagstelling: In het onderzoek
wordt onder meer nagegaan wat de
werkwijzen (o.a. dagprogramma’s
vrijheden/verlof, beveiliging) zijn op
de longstay afdeling van Veldzicht,
hoe de afdeling functioneert in de
optiek van staf, patiënten en de
leiding van de kliniek, welke criteria
voor delictgevaarlijkheid en (gebrek
aan) behandelperspectief worden
gehanteerd bij selectie en
verlenging en in hoeverre er beklag
of beroep is aangetekend en met
welke resultaten.
Opzet: Het betreft beschrijvend
onderzoek dat kan worden
aangemerkt als een proces-
evaluatie. De meeste gegevens
worden verzameld door middel van
interviews met staf en bewoners
van de longstay afdeling van
Veldzicht Daarnaast worden enkele
psychologische meetinstrumenten
gebruikt en worden interviews
gehouden bij onder andere de Raad
voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming. Feitelijke
gegevens zullen uit dossiers en een
bestaand databestand worden
verzameld.
Einddatum: Begin 2003.
Publicatievorm: WODC-rapport.
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32
Onderzoek naar psychische
problematiek, gedrags
problematiek en zorgbehoefte
bij gedetineerden
dr CH. de Koget drs. C. Verwers
en dr R V 8W

Doel: Doelstellingen van het
onderzoek zijn: Het verkrijgen van
een landelijk representatief beeld
van de aard en de omvang van
psychische- en gedrags problema
tiek die bij volwassen gedetineer
den voorkomt en van de daaraan
gerelateerde zorgbehoefte. Het
verkrijgen van een landelijk
representatief beeld van de aard en
omvang van de populatie die een
hoog recidiverisico met zich
meebrengt en van de behoefte aan
behandeling gericht op recidive
preventie. Deze kennis zal mede als
basis dienen voor het (verder)
ontwikkelen van een op de
behoefte aansluitend landelijk
dekkend zorg/behandelaanbod.
Opzet Psychische stoornissen,
gedragsproblemen en risicofactoren
met betrekking tot recidive zullen in
kaart worden gebracht met behulp
van gestandaardiseerde meet
instrumenten. Daarbij zal tevens
aandacht worden besteed aan
aspecten van kwaliteit van leven in
detentie, aan comorbiditeit en aan
de bestaansduur van psychische
stoornissen. Met betrekking tot
zorgbehoefte worden zowel
gedetineerden zelf als de
psychologen en psychiaters van de
instellingen ondervraagd.
Einddatum: Nog niet bekend.
Publlcatievorm: WODO-rapport.

33
Aard en omvang jeugddelin
quentie ‘overige’ allochtone
groepen
drs. M. Kromhout, drs. P
Kamphorsf dr R. V Bijl en dr M.
van San

Doel: Een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van gericht beleid op
gebied van criminaliteitspreventie
bij andere allochtone groepen dan
de ‘grote viet
Probleemstelling: Zijn er groepen
allochtonen, exclusief Turken,
Marokkanen, Surinamers,
Antillianen/Arubanen, die een
dusdanig aandeel in de jeugddelin
quentie hebben dat preventieve
maatregelen geïndiceerd zijn? Zo ja,
welke groepen zijn dit? Kampen
deze groepen met problemen die
aanknopingspunten bieden voor
preventie? Zo ja, welke?
Opzet Analyse van gegevens over
verdachten, delicten en afdoenin
gen in de Herkenningsdienst
systemen (HKS) van de politie
(1999 en 2000) en de Onderzoeks
en Beleidsdatabase Justitiële
Documentatie (OBJD) (1999).
Daarnaast interviews met
sleutelinformanten (politie,
hulpverleners, vertegenwoordigers
van de betreffende groepen) met
betrekking tot mogelijke risico- en
protectieve factoren voor de
ontwikkeling van delinquent gedrag
in deze groepen. Gezien de aard
van de beschikbare data betreft het
onderzoek alleen allochtonen van
de eerste generatie. De onderzochte
leeftijdscategorie is 12 tot en met
24 jaar
Einddatum: Februari 2003.
Publlcatievorm: WDDC-rapport.

34
Evaluatie Vreemdelingenwet
2000
drs. M. Kromhout, dr 1. Kulu
Glasgow, dr. 8. V Bijl en dr. E
Beijaard

Probleemstelling: In hoeverre
worden de doelstellingen van de
Vreemdelingenwet 2000, die in het
regeerakkoord van 1998 zijn
verwoord, gerealiseerd? Met het
oog op de doelstellingen van de Vw
2000 en de evaluatiethema’s
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genoemd in de motie Dittrich zijn
verschillende onderwerpen gekozen
voor de evaluatie. Deze zijn
ondergebracht bij drie deel-
onderzoeken, die betrekking
hebben op de asielprocedure
(deelonderzoek 3 het
vreemdelingentoezicht (deel-
onderzoek II) en het terugkeer-
beleid (deelonderzoek III). Het
WDDC werkt deze deelonderzoeken
momenteel verder uit. Daarbij is
deelonderzoek 1 opgesplitst in drie
projecten, te weten een proces-
evaluatie, een onderzoek naar de
kwaliteit van asielbeslissingen in
eerste aanleg, en een onderzoek
naar de mate waarin de asiel
procedure door de Vw 2000 is
verkort. Een deel van de
onderzoeksprojecten zal door het
WDDC zelf worden uitgevoerd, en
een ander deel wordt extern
uitbesteed.
Opzet Analyse van registratie-
gegevens en dossiers bij diverse
organisaties die deel uitmaken van
of betrokken zijn bij de
vreemdelingenketen. Afname van
interviews en vragenlijsten bij
dezelfde organisaties.
Einddafum: Najaar 2004.
Publlcafievorm: Nog te bepalen.

35
Ontwikkeling jeugd-
criminaliteit
drs. M. Kruissink en A.A.M. Essers

One!: Het in kaart brengen van de
ontwikkelingen op het terrein van
de jeugdcriminaliteit sinds 1980.
Opzet Bijeenbrengen en analyseren
van CBS-gegevens alsmede
periodiek self-report onderzoek. Dit
is een doorlopend project, waarover
tweejaarlijks gerapporteerd wordt
In het voorjaar van 2001 is het
meest recente rapport uitgebracht
in de reeks onderzoeksnotities van
het WODC. In het najaar van 2002
verschijnt de eerstvolgende

rapportage over dit onderzoeks
project
Publlcafievorm: WODC-rapport en
een of meer artikelen.

36
Jeugdreclassering
drs. M. Kruissink en drs. C.
Verwers

Probleemsfelllng: Jeugdreclassering
‘in smalle zin’ is een vorm van
begeleiding aan jeugdigen die valt
te omschrijven als een pedagogi
sche interventie het kader van de
strafrechtelijke omgeving.
Jeugdreclasseringsbegeleiding kan
op diverse momenten in de fasen
van strafvervolging en
-tenuitvoerlegging plaatsvinden.
Voorbeelden zijn de begeleiding in
de periode voorafgaand aan de
rechtszitting of begeleiding na
afloop van een detentie of taakstraf.
Het doel van jeugdreclasserings
begeleiding is: het tegengaan
danwel verminderen van een
criminele carrière; en, het vergroten
van het handelingskader en/of het
realiseren van een gedrags
verandering bij de betrokken
jongeren als gevolg waarvan
participatie en integratie van de
jongere in de samenleving
bevorderd wordt Dit onderzoek
moet licht werpen op: de
kenmerken van de bereikte
doelgroep (de cliënten); de
werkwijzen en procedures van
jeugdreclassering; en, de resultaten
van jeugdreclassering ten aanzien
van het bereiken van de gestelde
doelen.
Opzet Raadplegen gegevens
bestanden (o.a. justitiële documen
tatie), interviewen van jeugd
reclasseringswerkers over circa 150
cliënten.
Einddatum: Najaar 2002.
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37
Pedoseksuele delicten en
delinquenten in het justitiële
systeem; de reikwijdte van
justitiële interventie en de
mogelijkheden voor (secun
daire) preventie
drs. Ed. Leuw, drs. AF Meijer; drs.
AL Daalder, mw drs. M. Blom en
A.A.M. Essers

Doel: Het onderzoek beoogt inzicht
te verwerven in de ontwikkeling van
pedoseksuele delinquentie voor
zover bekend binnen het justitiële
systeem. Daarbij gaat het om
ontwikkelingen met betrekking tot
de aard en omvang van deze
delinquentie en de aard en
reikwijdte van de justitiële
interventie. Dp basis van de
onderzoekresultaten zal worden
bezien in hoeverre kan worden
bijgedragen aan de ontwikkeling of
verbetering van interventie en
preventie-mogelijkheden gericht op
(potentiële] plegers van pedosek
suele delicten.
Probleemstelling: Het onderzoek wil
inzicht geven in kenmerken van
seksuele geweldsdelicten begaan
tegen kinderen en jeugdigen, voor
zover bekend binnen het justitiële
systeem. Daarbij gaat het om de
volgende aspecten: de (ontwikke
ling] van prevalentie in de laatste
decennia, de aard en toedracht van
de delicten, de kenmerken van
plegers en de justitiële reactie op
dit soort delicten. Van veel belang is
de vraag in hoeverre dergelijke
delicten worden gepleegd door
daders uit de eigen omgeving van
het slachtoffer Bijzondere aandacht
wordt besteed aan delicten waarbij
fysiek geweld en fysiek gevaar voor
het slachtoffer een rol speelt.
Getracht zal worden aan te geven
inhoeverre justitiële preventie ten
aanzien van bekende plegers
dergelijk gevaar kan verminderen.
Opzet: Analyse van registratie-
systemen van politie en justitie:

HKS, justitiële documentatie,
strafrechtsmonitor WODC, data
Openbaar Ministerie. Bij een
selectie van gevallen wordt
kwalitatief dossieronderzoek
verricht.
Einddatum: Najaar 2002.
Publlcatievorm: WODC-rapport
Onderzoek & Beleid.

38
Pilot Nationale DrugMonitor
drs. AF Meijer; t?. Aidala, t? van
Panhuis en mr. t? Verrest

Doel: Op basis van de ervaringen
met de gegevensverzameling in de
praktijk bepalen hoe het justitiedeel
van de Nationale DrugMonitor
(NDM] in de toekomst definitief
gestalte kan krijgen.
Opzet: In het onderzoek, dat het
karakter heeft van een voorstudie,
komen drie hoofdvragen aan bod:
Wat leveren de gegevens over acht
geselecteerde politiële en justitiële
drugskengetallen op? Hoe verloopt
het verzamelen van de informatie
betreffende de kengetallen en
welke lering kan daaruit worden
getrokken? Subvragen hierbij zijn:
Op welke wijze kunnen eventuele
problemen bij de daadwerkelijke
informatieverzameling worden
verholpen? In hoeverre komen de in
de praktijk verzamelde gegevens
ook daadwerkelijk tegemoet aan de
informatiebehoefte? Wat betekenen
de opgedane ervaringen voor het
vervolgtraject van de NDM? Het in
2000 afgeronde NDM-project (J.
Snippe, C. Hoogeveen en B.
Bieleman, Monitor Drugs
problematiek Justitie, Groningen,
2000] heeft geleid tot een
draaiboek, bestaande uit een aantal
procedures voor de gegevens-
verzameling van de kengetallen. Dit
draaiboek dient bij de pilot als
uitgangspunt. Ter beantwoording
van de eerste hoofdvraag zal aan
de aanleverende instanties worden
gevraagd om binnen redelijke
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termijn te komen met de resultaten
in de vorm van de ingevulde
kengetallen. Dit over een, in overleg
met hen, nader te bepalen en zo
recent mogelijke periode. Ter
beantwoording van de tweede
hoofdvraag zullen interviews
worden afgenomen bij sleutelperso
nen binnen de Organisatie van de
aanleverende instanties. Gedacht
wordt aan minimaal 1 interview per
kengetal bij de aanleverende
instanties. Verder zullen in totaal
drie interviews bij de betreffende
afnemers van de informatie (één
per afnemer] worden afgenomen.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: WODC
onderzoeksnotitie.

39
Geregistreerde drug
criminaliteit in cijfers
drs. R.F Meijet drs. M.
Grapendaal, M.M.i van Ooijen,
drs. B.S.J. Wartna en M. Brouwers

Samenwerkingsverband: De studie
wordt uitgevoerd in een samenwer
kingsverband met de groep
Onderzoek&Analyse van het
KLPD!dN RI.
Doel. Het bieden van een
cijfermatig overzicht over
drugcriminaliteit. De studie dient
een eerste uitwerking te zijn van
een korte termijn perspectief om te
komen tot een Justitiebijdrage aan
de Nationale Drugmonitor. De
studie zal dan ook het karakter
hebben van een achtergrondstudie
voor het justitiegedeelte van het
jaarbericht 2002 van de Nationale
DrugMonitor (NDM].
Beleidscontext: Invulling van het
Justitiegedeelte van de Nationale
drugmonitor is toegezegd aan de
Tweede Kamer. Verder hebben de
beleidsdirecties van het ministerie
van Justitie zelf behoefte aan deze
informatie. Ten slotte zijn de
gegevens over drugcriminaliteit ook
in internationaal verband van

belang. Het ministerie van Justitie
wordt namelijk door organisaties als
Europol, het European Monitoring
Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA], Europol en
het United Nations Drug Control
Programme (UNDCP] gevraagd om
periodiek landelijke gegevens te
leveren.
Probleemstelling: Hoe zwaar wordt
Justitie belast door de drug
problematiek?
Onderzoeksvragen: De centrale
vraag waar de studie een antwoord
op zal trachten te formuleren is die
naar de aard en omvang van de
geregistreerde drugcriminaliteit,
alsmede de daarop volgende
strafrechtelijke reactie. Deze
centrale vraag wordt uitgewerkt in
diverse subvragen. De vragen
volgen de strafrechtketen van
opsporing, via vervolging en
berechting tot en met de
tenuitvoerlegging van straffen.
Opzet: Middels extractie uit en
analyse van de relevante
gegevensbronnen, aangevuld met in
de relevante literatuur aangetroffen
statistische overzichten, zal per
vraag een antwoord geformuleerd
worden.
Publicatievorm: Rapport.

40
Evaluatie WvW94
D. Moolenaar, PR Groen, drs. B.
Wartna, C van Ginkel en drs. M.
Blom

Doel: In welke mate maken politie,
officieren van justitie en rechters
gebruik van de nieuwe mogelijkhe
den in de Wegenverkeerswet, en
zoals beoogd door de wetgever?
Wat zijn eventuele knelpunten en
hoe zouden deze opgelost kunnen
worden? Dit project heeft tot doel
na te gaan of de wijzigingen van de
Wegenverkeerswet 1994 toegepast
worden zoals door de wetgever
werd beoogd.
Einddatum: Februari 2003.
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Publicatievorm: WODC-publicatie.

41
Rechercheproces in Neder
land
profdr Pl van Koppen, mrdr ER.
Muller mr Al Bokhorst en dr.
Ci. de Poot

Samenwerkingsverband: WODC.
Crisis Onderzoek Team (COT.
Universiteit Leiden] en Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR,
Universiteit Leiden). Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en gefinancierd door het ministerie
van Justitie, WODC, Afdeling EWB.
Doel: Er is veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar de politie,
maar de rol van de recherche is
daarbij altijd betrekkelijk onderbe
licht gebleven. Vaak wordt in
algemene termen over de recherche
gesproken, zonder dat dit is
gebaseerd op een gedetailleerd
inzicht in concreet werk van
rechercheurs, hun beslissingen en
de invloed daarop van de
omringende organisatie en van het
beleid van bestuur, justitie en de
korpsleiding. Het onderzoek
Rechercheproces in Nederland is
allereerst ingegeven door dit besef
dat het in Nederland ontbreekt aan
voldoende inzicht in de organisatie
en het functioneren van de
recherche. Kennis en inzicht in het
funchoneren van het recherche-
proces kan bijdragen aan de
verbetering van het recherche-
proces in Nederland. Het onderzoek
richt zich zowel op de organisatie
van de recherche als de wijze
waarop politiemensen concrete
opsporingsonderzoeken uitvoeren.
Het onderzoek moet grondig inzicht
verschaffen in de wijze waarop
rechercheprocessen zich voltrekken.
Op die manier kan een systema
tisch beeld worden gegeven van
knelpunten en (onbenutte)
mogelijkheden in het recherche-

proces. Tevens biedt zon beeld
zicht op kwaliteitseisen waaraan in
de toekomst het verloop van
rechercheprocessen kan worden
getoetst.
Methode: Observatie, interviews,
dossieronderzoek.
Einddatum: Najaar 20D3.
Pubilcatievorm: Boek.

42
Voorstudie nulmeting Nota
Criminaliteitsbeheersing
drs. M. Schreuders

Doel: In de nota Criminaliteits
beheersing wordt op het brede
terrein van het criminaliteits
vraagstuk een aantal beleids
maatregelen en daaraan gekop
pelde doelstellingen geformuleerd.
De vraag is in hoeverre een
instrumentarium kan worden
ontwikkeld waarmee gemeten kan
worden in hoeverre die doelstellin
gen worden gehaald, en geformu
leerde beleidsmaatregelen zijn
geëffectueerd. Het ontwikkelen van
een meetinstrumentarium
bestaande uit proces-, prestatie- en
effect-indicatoren inzake in de nota
Criminaliteitsbeheersing voorge
stelde beleidsmaatregelen en
doelstellingen.
Einddatum: 2002
Publicatievorm: Notitie.

43
European sourcehook
drs. PA. Smit

Doel: Het WODC participeert in een
internationale werkgroep (ongeveer
12 deelnemers) die tot doel heeft
het European Sourcebook te laten
verschijnen. De rol van het WODC
in deze werkgroep is onder andere
het coördineren van de gegevens
aanleveren van vijf landen, te weten
Nederland, Rusland, Georgië, de
Oekraïne en Turkije. Daarnaast
verzorgt het WODC de website van
het Sourcebook. Dit project moet
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leiden tot het tweede European
Sourcebook.
Einddatum: Doorlopend onderzoek
Publlcatievorm: Volgende publicatie
wordt in 2003 verwacht. Website:
www.europeansourcebook.org

44
Opheldering opgehelderd

dr F van Tulder, drs. R.F Meijer en
drs. P Smit

Doel: De notitie wordt geschreven
op verzoek van het directoraat
generaal Rechtshandhaving van het
ministerie van Justitie. Dit DO zoekt
naar goede maatstaven voor de
mate waarin de opsporing en
rechtshandhaving in ons land
succesvol zijn. Een maatstaf die in
dit verband veelal wordt gebruikt is
het ‘ophelderingspercentag& De
bruikbaarheid van deze maatstaf
staat echter ook vaak ter discussie.
Ook rijst de vraag in hoeverre de
maatstaf internationaal vergelijkbaar
is. De doelstelling van dit project is
om nader zicht te krijgen op de
gebruiksmogelijkheden en
beperkingen van de maatstaf
‘ophelderingspercentag& De
probleemstelling van de notitie is: in
hoeverre is het ophelderings
percentage bruikbaar, d.w.z. valide
en betrouwbaar, als maatstaf voor
het succes van opsporing en
rechtshandhaving (zowel voor
Nederland op zich als in internatio
nale vergelijkingeni en in hoeverre
zijn hiervoor alternatieve of
aanvullende maten beschikbaar?
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Notitie.

45
Geschilbeslechtingsdelta
Nederland
dr M. ter Voer? en dr. B. van
Velthoven

Doet Een beeld geven van het
gebruik van gerechtelijke en
buitengerechtelijke geschil
beslechting op het civiele terrein.

Daarbij worden de instanties in
kaart gebracht, het marktsegment
dat ze bedienen en de overwegin
gen en condities die bepalend zijn
voor de keuze van rechtzoekenden.
Probleemstelling: Hoe vinden
burgers hun weg in de huidige
civielrechtelijke infrastructuur in ons
land? Oaarbij ligt het accent op: de
omvang en de aard van het gebruik
van voorzieningen; de factoren die
van inv/oed zijn op het gebruik; en,
de resultaten van het gebruik.
Opzet Oestwctureerde interviews
onder een representatieve
steekproef van de Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder
Kwalitatieve interviews.
Einddatum: Zomer 2004.
Pubilcatievorm: Artikelen,
WOOC-rapport.

46
Handleiding Effect-Evaluatie
Sancties
drs. B.S.J Wanna

Doet Het ontwikkelen van een
beknopte handleiding ten behoeve
van het onderzoek naar de
effectiviteit van strafrechtelijke
interventies.
Probleemstelling: Hoe kan vanuit het
oogpunt van beleidsmatige
benutting, het onderzoek naar de
uitstroomresultaten van strafrechte
lijke interventies het best worden
vormgegeven?
Toelichting: In alle sectoren van het
jusititiebeleid wordt gepoogd
verdere recidive van justitiabelen
tegen te gaan door zich in de
tenuitvoerlegging van straffen en
maatregelen expliciet te richten op
criminogene factoren, factoren
waarvan uit de literatuur is
gebleken dat deze samenhangen
met een terugval in de criminaliteit.
Om na te kunnen gaan hoe
succesvol de interventies zijn, is de
komende jaren veel onderzoek
nodig. De handleiding moet
bijdragen tot een zekere mate van
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standaardisering van het onderzoek,
opdat de uitkomsten over en weer
zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn.
Opzet: De handleiding vormt een
gids, een checklist, met aanwijzin
gen en praktische tips over de
uitvoering van effect-evaluaties op
dit terrein. Er wordt ingegaan in op
onder meer: de timing van het
onderzoek, het onderzoeksdesign,
het gebruik van controle- of
vergelijkingsgroepen, het meten van
recidive en andere succes
indicatoren en het berekenen van
de kosten van de interventies.
Einddatum: Voorjaar 2003.
Publicatievorm: WODC-rapport.

47
Recidivemonitor
drs. B.f1 Wartna, mw drs. M.
Blom, mw mr N. Dijkhoff drs. N.
Tollenaar en mw dr. L.M. van der
Knaap

Aanleiding: Hoewel recidive alom
wordt gezien als een handzame
maat om het succes van strafrech
telijke interventies te helpen
bepalen, vindt er in Nederland
weinig tot geen systematisch
recidive-onderzoek plaats. Het
WODC wil hierin verandering
brengen. Met de totstandkoming
van een speciaal onderzoekbestand,
de OBJD, is het mogelijk geworden
de opeenvolging van justitie-
contacten van grote groepen
justitiabelen in kaart te brengen.
Door bepaalde metingen op gezette
tijden te herhalen kunnen sommige
groepen blijvend worden gevolgd.
Doel: Het verschaffen van inzicht in
de recidive en de criminele
loopbaan van uiteenlopende
groepen justitiabelen.
Opzet: Een jaarlijkse recidivemeting
onder ex-gedetineerden; een
jaarlijkse recidivemeting onder
jongeren die verbleven in een
justitiële opvang- of behandelinrch
ting; een jaarlijkse recidivemeting
onder ex-tbs-gestelden; eenmalige

recidivemetingen onder uiteenlo
pende dadergroepen; driejaarlijks
overzicht van de recidive volgend
op de tenuitvoerlegging van
verschillende [groepen van]
sancties; driejaarlijks overzicht van
het verloop van de criminele
carrières van belangrijke dader-
groepen.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publicatievorm: Fact sheets, notities
en artikelen [vanaf najaar 2002].

Afdeling Extern Wetenschappe
lijke Betrekkingen

Afgesloten onderzoek

48
Aantal coffeeshops en
gemeentelijk beleid in 2007
drs. B. Bieleman en drs. P Goeree

Groningen, Intraval, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Een periodieke meting van het
aantal coffeeshops in Nederland.
als onderdeel van de Nationale
Drugsmonitor.

49
Ervaringen met de geschillen-
regeling advocatuur
dr. A. Böcker en dr LE. de
Groot-van Leeuwen

Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, 2002
Zie JV 7, 2001, nr. 76

50
Bewaren verkeersgegevens
Supeniisor: Ir PJ. Brand

Schiphol, Stratix Consulting Group
BV, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Uitvoering te geven aan een van de
actiepunten uit het Actieplan
Terrorismebestrijding en veiligheid
inzake het gebruik van relevante
gegevens van aanbieders van
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openbare telecommunicatie
netwerken en —diensten.

51
Imago onderzoek prostitutie
Supervisor: dr. E Bronner

Amsterdam, Veldkamp Marktonder
zoek, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
verkrijgen van inzicht in de mate
waarin prostitutie en de exploitatie
van prostitutie worden geaccep
teerd door de Nederlandse
bevolking, teneinde inzicht te
krijgen in de normalisering van de
beroepsgroep.

52
Knelpunten in de dienswede
ning aan prostituees
Supen4sor: dr. F Bronner

Amsterdam, Veldkamp Marktonder
zoek, 2002
Niet eerder in iV opgenomen
geweest.
Het verkrijgen van inzicht in de
mate waarin prostitutie en de
exploitatie van prostitutie worden
geaccepteerd door dienstverle
nende instellingen, teneinde inzicht
te krijgen in de normalisering van
de beroepsgroep en eventuele
knelpunten op te kunnen lossen.

53
Prevalentie en signalering van
ADHD bij veroordeelde
mannelijke delinquenten
Supen.4sor: prof dr IK Buitelaar

Utrecht, Universitair Medisch
Centrum Utrecht, 2002
Zie iV 7, 2001, nr. 78

54
Aard en omvang van seksueel
misbruik (inclusief prostitutie)
van minderjarige jongens
Supenvisor: pro! dr Th.A.H.
Doreleijers

Leiden, Ambulant Bureau
ieugdwelzijnszorg, 2001
Zie iV 7, 2001, nr. 79

55
Kosten informeren van
geregistreerden
drs. H.1 van Driel, drs. M. Jansen,
drs. MIE Tom

Zoetermeer, EIM, 2002
Zie ivi, 2001, nr. 90

56
Kwaliteit Ministeriële
regelingen
SupeMsor: pro! dr Ph. Fijlander

Tilburg, Katholieke Universiteit
Brabant, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Inventariseren van de mate waarin,
de wijze waarop en de terreinen
waarop het geconstateerde ruime
gebruik van ministeriële regelingen
als geschetst in de Nota
Wetgevingskwaliteitsbeleid
voorkomt opdat wetgevingsbeleid
kan worden ontwikkeld gericht op
het gepast gebruik ervan.

57
Trajecten alleenkomende
minderjarige asielzoekers
(AMA’s)
Supenvisor: drs. T Eimers

Nijmegen, ITS, 2002
Zie iV7, 2001, nr. 81

58
Omvang categorie illegale
vreemdelingen in Nederland;
manieren van overleven
SupeMsor: pro! dr. GB. Engbersen

Rotterdam, Risbo, 2002
Zie iV7, 2001 nr 82

59
Het ei van Columbo; evaluatie
van het project financieel
rechercheren
Supervisor: drs. W Faber
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Oss, Faber organisatievernieuwing,
2002
Zie JV7, 2001, nr. 84

60
Juridische knelpunten voor
intensief ruimtegebruik bij
bedrijventerreinen
Supe,visor: mr. M. Fokkema

Delft, Technische Universiteit Delft,
2002
Niet eerder in IV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
beantwoorden van de vraag: welke
(toepassing van) wet- en
regelgeving beïnvloedt het intensief
ruimtegebruik van bedrijven
terreinen?

61
Advocaten en advocatuur in
loondienst; een evaluatie-
onderzoek naar de Verorde
ning op de praktijkuitoefenïng
in dienstbetrekking
drs. iR Gunst en profdr.
Bruinsma

Utrecht, Universiteit Utrecht, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het onderzoek leverde een bijdrage
aan de verdere beleidsontwikkeling
gericht op de praktijkvoering van
advocaten in dienstverband bij
niet-advocaten en wordt gebruikt
om te bezien of de verordening op
onderdelen herziening behoeft.

62
Benutting HKS en Ontwikke
ling Vangst en Hervangst
Methoden
Supen,isor: prof dr. RG.M. van der
Heijden Amsterdam,De Ruijter
Management,

Utrecht, Universiteit Utrecht,
Capaciteitsgroep Methodenleer en
Statistiek, 2002
Zie iV7, 2001, nr. 87

63
Monitor bedrijven en
instellingen (MBI), meting
2002
Supewisor: drs. E. Hermans

Amsterdam, NIPO Consult, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
geven van een betrouwbaar beeld
van status en trends in de
criminaliteits- en veiligheids
situaties, de praktijk van de
veiligheidszorg in alle branches in
Nederland en de rol die de politie
daarbij speelt.

64
Doorlooptijden in de
strafrechtsketen
Supenasor: drs. D.H. Houthoif

Utrecht, Berenschot, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
leveren van een bijdrage aan het
terugbrengen van doorlooptijden in
de strafrechtsketen

65
Vragen en behoeften van
allochtone ouders van
jeugdigen die in aanraking
komen met politie en justitie
prof dr. J.M.A.M. Janssens, prof
dr. W Vollebregh en mw dr. T
Pels

Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was, ten
eerste, zicht te geven op vragen en
behoeften bij allochtone ouders
wanneer hun kind in aanraking
komt met politie en justitie en, ten
tweede, schetsen van een aanpak
waardoor de ouders meer
betrokken raken bij het traject dat
volgt op het strafbare gedrag van
hun kind, met als uiteindelijk doel
dat de ouders kunnen bijdragen
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aan voorkoming van verder
strafbaar gedrag van hun kind.

66
Wenselijkheid en haalbaarheid
van preventief toezicht hij
aandelenoverdracht
Supewisor: drs. M. Langman

Hoofddorp, KPMG BEA, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 88

67
Naar een vaststelling van het
aantal niet-gedoogde
cannabisverkooppunten
drs. N. Maalsté

Den Haag, ES&E, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was te
laten zien of en hoe het mogelijk is
om het aantal niet-gedoogde
verkooppunten van cannabis in
Nederland in kaart te brengen.

68
Monitor prostitutiebeleid 2007
dt R.A.L Rijkschroeff en dc
S.M.A. Nieborg

Utrecht, Verwey Jonker instituut,
2002
Zie JV7, 2001, nr. 92

69
Vertaling Corpus luns Civilis
Supervisor: prof mr. J. de Ruiter

Utrecht, Universiteit Utrecht, 2001
Zie iV7, 2001, nr. 91

70
Scenario’s voor Artikel 20 van
de Drank- en Horecawet
Ir A. de Ruijter dt MR.
Gramberget A.N.G. Janssen

Amsterdam, De Ruijter Manage
ment, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel was het onderzoeken of de
werkwijzen die gehanteerd worden
bij scenariostudies bruikbaar zijn
voor de ex ante toetsing op

uitvoerbaarheid en handhaafbaar
heid van regelgeving.

77
Algemeen bestuursrecht 2007:
De burger en de Awb;
ervaringen van repeat players
met Awb procedures
SupeMsor: prof mc B.J. Schueler

Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, 2001
Niet eerder in IV opgenomen
geweest.
Doel was het verkrijgen van een
beeld van de ervaringen van
burgers met de bestuurlijke
besluitvorming op basis van de Awb
en met de rechtsbeschermings
procedures in bezwaar en beroep.

72
Verwacht verdacht; onderzoek
naar de oorzaken van het
dalend aantal verdachten voor
het begaan van milieudelicten
Supervisor: dc J.M. Smits

Amersfoort, DHV Milieu en
Infrastructuur BV, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel was het verkrijgen van een zo
volledig mogelijk beeld van de
factoren die een rol spelen in het
sinds 1998 afnemend aantal bij
parketten ingeschreven verdachten
m.b.t. milieudelicten. Het milieu-OM
heeft dit nodig om de afname op
waarde te kunnen schatten en
onderbouwd zijn beleid voor de
komende jaren te bepalen.

73
Evaluatie van het Nationaal
Opsporingsteam Voor
Oorlogsmisdadigers (NOVO)
SupeMsor: drs. A.M.J. van der
Spek

Utrecht, Universiteit Utrecht, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 95
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74
Vergelijking van de omvang
van het strafrechtelijk
apparaat in Nederland en
Duitsland
profmr PJ.P Tak en profdr. J.PS.
Fiselier

Nijmegen, Katholieke Universiteit
Nijmegen, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Vergelijkend onderzoek naar de
omvang van staande en zittende
magistratuur en politie in Nederland
en Nordrhein-Westfalen.

75
Herkennen van mededingings
problemen bij het ontwerpen
van wetgeving
Supen%sor: profdr J.J.M.
Theeuwes

Amsterdam, SEO/Universiteit van
Amsterdam, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Beoogd wordt een bijdrage te
leveren aan de verdere ontwikkeling
van het wetgevingskwaliteitsbeleid
ter zake van de gevolgen van
wetgeving voor de mededinging.

76
Algemeen bestuursrecht 2007;
beleidsregels
mr. JE. Valenteijn en mr H.E.
Broring

Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Verkrijgen van meer inzicht in de
ervaringen in de bestuurspraktijk
met artikel 1:3, vierde lid, en titel
4.3 van de Algemene wet
bestuursrecht en in de knelpunten
die in deze praktijk optreden,
alsmede in de verhouding van een
en ander tot de doelstellingen van
de wetgever

77
De sociale positie van
prostituees bij de geregu
leerde bedrijven
Supervisor: dr. 1. Vanwesenbeeck

Utrecht, Nisso, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
leveren van informatie over de
(nevenjeffecten van de opheffing
van het bordeelverbod, teneinde
knelpunten op te kunnen lossen en
eventueel noodzakelijk beleid te
kunnen ontwikkelen.

78
Wenselijkheid van en
draagvlak voor alternatieve
geschillenbeslechting op het
terrein van auteursrecht en
naburige rechten.
Supewisor: profdr. D.WF Verkade

Leiden en Utrecht, Universiteit
Leiden en T.M.C. Asser Instituut,
2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
Doel van het onderzoek was het
maken van een inventarisatie van
opvattingen bij stakeholders, zoals
organisaties van rechthebbenden
en van gebruikersgroepen,
rechterlijke macht, advocatuur,
collectief beheerorganisaties en
wetenschap over mogelijkheden
van en draagvlak voor alternatieve
geschilbeslechtingsmechanismen
op het terrein van auteursrecht en
naburige rechten. Een en ander
past binnen het overkoepelende
departementsbrede project dat als
doel heeft de bepaling van de
wenselijke rol van de overheid
terzake van auteursrecht en
naburige rechten op langere
termijn, in het licht van zich
wijzigende maatschappelijke,
economische en juridische
omstandigheden, zoals handhaving
in het digitale domein, verwezenlij
king van marktrechten,
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consumentenbelangen, mededin
ging, informatievrijheden,
macro-economische belangen en
Europeanisering. Het gaat er om of
de overheid belang heeft bij sturing
en ordening en zo ja welke
instrumenten daarbij ingezet
kunnen worden.

79
Rechtsvergelijking van
auteursrecht geschil-

SuperWsorpmfdr.aWF Verkade
Leiden en Utrecht, Universiteit
Leiden en TM.C. Asser Instituut,
2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Met dit onderzoek werd beoogd het
functioneren van geschil
beslechtingsmechanismen in enkele
relevante buitenlanden, zoals
Verenigde Staten, verenigd
Koninkrijk, Canada, Australie,
Duitsland en België te onderzoeken
en met elkaar en met Nederland te
vergelijken

80
Nieuwe bestemmingen
kindersekstoerisme
Supeivisor: dc B.O. Vogelvang

Woerden, Adviesbureau van
Montfoort, 2002
Zie iV7, 2001, nr. 98

81
Algemeen bestuursrecht 2007:
Rechtsvergelijking
bestuursrechtspraak
SupeMsor: pro[mc B. WN. de
Waard

Tilburg en Utrecht, Katholieke
Universiteit Brabant en Universiteit
Utrecht, 2001
Niet eerder in iV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was het
verkrijgen van inzicht in de wijze
waarop de bestuursrechtspraak in
omringende landen is ingericht.

82
Geschilbeslechting in de bouw
Supervisor: drs. Th. de Waals

Arnhem, Companen, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was onder
consumenten die in het jaar 2000
een nieuwbouwwoning hebben
gekocht te inventariseren welke
geschillen zich voordoen tussen
aannemers en kopers en wat de
financiële omvang van de
geschillen is; welke wijze van
geschilbeslechting wordt gekozen;
wat de ervaringen van consumen
ten en vertegenwoordigers uit de
bouwwereld zijn en waar
verbeteringen mogelijk zijn.

83
Algemeen bestuursrecht 2007:
Subsidies
SupeMsor: mc KM. Westra en
mc drs. W den Ouden

Leiden, Universiteit Leiden, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was
nagaan in hoeverre de hoofddoel
stellingen die de wetgever voor
ogen stond bij de invoering van de
subsidietitel van de Awb medio
2001 gerealiseerd zijn.

84
Algemeen bestuursrecht 2007:
Hoger beroep
SupeMsor: profmc R.J.G.M.
Widdershoven, profmc FA.M.
Stroink en mc A.J. Bok

Utrecht, Maastricht en Tilburg,
Universiteit Utrecht, Universiteit
Maastricht en Katholieke
Universiteit Brabant, 2001
Zie iV7, 2001, nr. 99

85
In zelfstandigheid geregeld;
onderzoek naar de feitelijke
omvang en kwaliteit van
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regelgeving door zelfstandige
bestuursorganen
Supen%sor: dr. H.R. Winter

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit
Rechtsgeleerdheid, maart 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was
nagaan in hoeverre het zinvol en
wenselijk is om meer gericht
wetgevingskwaliteitsbeleid te
ontwikkelen ten aanzien van de
regelgeving van zelfstandige
bestuursorganen.

86
Algemeen bestuursrecht 2007:
Mandaat en delegatie
Supervisor: pro[mc S.E Zijlstra en
profmc Lii. Rogier

Amsterdam en Rotterdam, Vrije
Universiteit Amsterdam en Erasmus
Universiteit Rotterdam, 2001
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Doel was een onderzoek naar de
ervaringen van de bestuursorganen
met de titel over mandaat en
delegatie, waarbij mogelijke
knelpunten in kaart zouden worden
gebracht.

87
Algemeen bestuursrecht 2007:
De ketenbenadering in de
Awb
Supennsor: dc T Zwart

Utrecht en Den Haag, Universiteit
Utrecht en B&A Groep, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Nagegaan is of zich in de
ketenbenadering knelpunten
voordoen die in de weg staan dat
een probleem op het geëigende
moment door het bestuursorgaan
wordt opgelost dan wel maximaal
toegespitst ter rechterlijke
beslissing wordt voorgelegd.

Lopend onderzoek

88
Heroverweging aantal casino’s
Supen4sor: dc W Aarts

Instelling: Leiden, SWOKA.
Doel: Het in kaart brengen van de
behoefte aan uitbreiding van het
legale casinoaanbod alsmede de te
verwachten effecten ervan en de
mogelijke en de benodigde
voorwaarden daarbij.
Opzet: Vragenlijsten, literatuurstu
die, interviews.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

89
Handhavingsbeleid op
gemeentelijk niveau
Supewisor: profdc VJ.J.M.
Bekkers en prof A.R. Ringeling

Instelling: Rotterdam, Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Doel: Input te leveren voor een
afwegingskader voor het kabinet
m.b.t. de beslissing om al dan niet
een gemeentelijke integraal
toezichthouder op openbare
inrichtingen (en eventueel andere
inrichtingen) in bijzondere
wetgeving mogelijk te maken.
Opzet: Literatuur- en bronnen-
onderzoek, interviews, expert
meetings, case-studies.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

90
Handhaving leerplichtwet
Supervisor: drs. REM. Boekhoorn

Instelling: Nijmegen, BBSO.
Doel: Het ten behoeve van DGRh
volgen (monitoren) en evalueren
van het project: handhaving van de
leerplichtwet in Breda als één van
de stimuleringstrajecten best
practices handhaving ordenings
wetgeving’ in het kader van de
uitvoering van de aanbevelingen
van de Commissie Michiels
(Handhaven op Niveau).
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Opzet: Interviews, enquête,
(dossier]analyse.
Einddatum: November 2002.
Pubilcatievorm: Rapport.

97
Doorwerking VN-verdrag
inzake de rechten van het
kind
Supervisor: protmr. JE. Doek

Instelling: Amsterdam, Vrije
Universiteit.
Doel: Het inventariseren, ordenen
en analyseren van de gepubliceerde
en zoveel mogelijk ongepubliceerde
Nederlandse rechtspraak, voor
zover daarin een beroep is gedaan
op één of meer bepalingen van het
VN-verdrag inzake de rechten van
het kind vanaf 1 januari 1995 tot 1
januari 2002.
Opzet: Literatu u ronderzoek,
enquête.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Rapport.

92
Ontwikkeling screenings
instrument jeugdige zedende
Iinquenten
Supervisor: profdt 1h. A. H.
Doreleijers

Instelling: Amsterdam, Vrije
Universiteit.
Doel: Doel van het onderzoek is te
komen tot een screenings
instrument dat op empirische wijze
is gevalideerd en dat in de praktijk
kan worden ingezet als hulpmiddel
om vast te stellen of in individuele
gevallen van jeugdige zedendelin
quenten een reactie nodig is en zo
ja welke (strafrechtelijk dan/wel
gericht op gedragsstoornis).
Opzet: Interviews, data-analyse,
empirisch onderzoek.
Einddatum: Juli 2004.
Publicatievorm: Rapport.

93

Instelling: Utrecht, Berenschot.
Doel: Doel van het onderzoek is
een voorstudie te verrichten als
achtergrond waartegen de evaluatie
van de Wet Bibob te zijner tijd kan
plaatsvinden.
Opzet: Vragenlijst.
E/nddaWm: December 2002.
Publicatievorm: Rapport.

94
Effect geprotocolleerde
gedragstherapie
Supendsor: profdr H. van
Engeland en dr W Matthys

Instelling: Utrecht, Universitair
Medisch Centrum.
Doel: Doel van het onderzoek is het
ontwikkelen en evalueren van een
ambulant behandelingsprogramma
voor schoolkinderen met ernstige
vormen van oppositioneel/
antisociaal/agressief gedrag en hun
gezinnen.
Opzet: Empirisch onderzoek.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Rapport.

95
Historisch onderzoek politie
Supewisor: protdr C. Eijnaut.

Instelling: Tilburg, Katholieke
Universiteit Brabant.
Doel: Doel van het onderzoek is het
schrijven van de geschiedenis van
de Nederlandse politie. Dit dient te
resulteren in een wetenschappelijk
standaardwerk dat door vormgeving
en redactie ook toegankelijk is voor
een breder publiek en dat tevens
een functie kan hebben bij de
(hogere) politie-opleidingen.
Opzet: Archief- en literatuuronder
zoek, interviews.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Rapport.

96
De bedrijfsvoering in de
cocaïnehandel in Rotterdam
Supervisoren: profdr. H. Garretsen
en profdr HO. van de Bunt

Evaluatie Bibob
Supervisor: dr V L Elf
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Instelling: Rotterdam, IVO.
Doel: Doel van het onderzoek is
inzicht te geven in de concrete
bedrijfsvoering van detailhandelaren
in cocaïne en in aanvoerlijnen.
Opzet: Etnografische onderzoek.
Einddatum: Maart 2003.
Publicatievorm: Rapport.

97
Eindevaluatie Herstel-
bemiddeling
Supen/isor: drs. G.H.J. Homburg

Instelling: Amsterdam, Regioplan
Onderzoek Advies en Informatie.
Doel: Doel van het onderzoek is het
evalueren van het project
Herstelbemiddeling met het oog op
structurele inbedding van een
aanbod herstelbemiddeling.
Opzet: Steekproef, interviews.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport.

98
Evaluatie tijdelijke wet
noodcapaciteit drugskoeriers
Supetvisor: drs. Al. Maalsté

Instelling: Den Haag, ES&E.
Doel: Doel van het onderzoek is de
evaluatie van de toepassing van de
Tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers in de praktijk, als
informatie voor de parlementaire
discussie over verlenging van de
noodwetgeving.
Opzet: Aanalyse van statistieken,
interviews, monitoring.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Rapport en
monitor-instrumentarium.

99
Evaluatie Au-pair regeling
Supeivisor: drs. 1E Miedema

Instelling: Nijmegen, ITS.
Doel: Doel van het onderzoek is
bekijken of de au-pair regeling, die
ziet op toelating en verblijf van au
pairs uit ‘derde Ianden oneigenlijk
wordt gebruikt en zo ja, in welke
mate en op welke wijze, en in beeld

brengen of er in de praktijk
adequaat toezicht wordt gehouden.
Opzet: Empirisch onderzoek.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Rapport.

100
Escortpilot HON
Supeïvisor: dr. P Naber

Instelling: Den Haag, ES&E.
Doel: Doel is het het ten behoeve
van de stuurgroep Handhaven op
Niveau (HON) en DGRh volgen
t’monitoren’) en helpen evalueren
van de ervaringen met de
handhaving van de nieuwe
prostitutiewetgeving (de afschaffing
van het bordeelverbod) in de
escortbranche in 3 pilotgemeenten.
Opzet: Literatuuronderzoek,
interviews.
Einddatum: Oktober 2003.
Publicatievorm: Raamwerk en een
rapport.

107
Drugshandel in Afghanistan
dr L. Paoli en dr P Reuter

Instelling: Freiburg, Verenigde
Staten, Max Planck Institut, Rand.
Doel: Doel van het onderzoek is het
in kaart brengen van de gevolgen
van de teruggang in productie en
identificeren van factoren die hierbij
een rol spelen, zodat beleidsmakers
in landen die met heroïne-
problemen te maken hebben,
adequaat op de veranderingen
kunnen inspringen.
Opzet: Ontwikkeling van een model
voor productie- en handelsketen,
interviews.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Rapport.

702
Leefsituatie van Antilliaanse
jongeren in Nederland
Supervisor: dt R. Rijkschroeff

Instelling: Utrecht, Verwey Jonker
Instituut.
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Doel: Doel van het onderzoek is het
inzichtelijk maken van de
leefsituatie van Antilliaanse
jongeren die zich vanuit de
Nederlandse Antillen in Nederland
hebben gevestigd, via de
Voogdijregeling Antilliaanse
jongeren, dat wil zeggen met of
zonder voogd. Aldus kunnen
indicaties verkregen worden over
de verwerking van de Voogdij
regeling.
Opzet Literatuurstudie, interviews,
expertmeeting.
Einddatum: Voorjaar 2003.
Pubilcatievorm: Rapport.

103
Verkenning handhavingsin
spanning gemeenten
Supervisor: drs. H.N. Plomp

Instelling: Utrecht, Andersson Elifers
Felix.
Doel: Doel van het onderzoek is de
huidige bestuurlijke handhaving
[middelen, Organisatie en
prestaties] binnen een beperkt
aantal gemeenten en op een
beperkt aantal handhavings
domeinen feitelijk te documenteren.
Komen tot kengetallen m.b.t. de
prestaties van handhavings
organisaties. Deze kengetallen
moeten het in de nabije toekomst
mogelijk maken prestaties te
vergelijken binnen instanties en
mogelijk ook tussen instanties.
Opzet: Documentenstudie,
interviews.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

104
DNA-onderzoek in opsporing
en bewijsvoering in strafzaken
Supervisor: pro fmr 7h. de Roos

Instelling: Universiteit Leiden.
Doel: Doel van het onderzoek is het
in kaart brengen van de rol van en
de processen rond DNA-onderzoek
in opsporing, vervolging en
bewijsvoering, als basis (nulmeting]

voor evaluatie van de nieuwe wet
ter verruiming van DNA-onderzoek
in strafzaken.
Opzet: Literatuurstudie, interviews.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport.

705
Ontwikkeling van delinquente
jongeren
Supeniisor: profdr. C. de Ruiter
/nstellïng: Universiteit van
Amsterdam.

Doel: Doel van het onderzoek is
beter inzicht te verkrijgen in de
ontwikkeling van jongeren die in
een jeugdinrichting zijn geplaatst,
wat betreft sociaal-demografische
karakteristieken, psychopathologi
sche kenmerken, protectieve- en
risicofactoren en delinquent gedrag.
Opzet: Literatuurstudie, maken van
design, inventariseren van
bruikbare meetinstrumenten
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport.

106
HON-pilots prostitutie
wetgeving
Supervisor: M. Scholtes

Instelling: Den Haag, ES&E.
Doel: Doel van het onderzoek is het
ten behoeve van de stuurgroep
Handhaven op Niveau [HON) en
DGRh volgen [‘monitoren’] en
helpen evalueren van een 4-tal
pilotgemeenten en/of regio’s waar
afspraken zijn gemaakt over de
vormgeving van de handhaving van
de nieuwe prostitutiewetgeving [de
afschaffing van het bordeelverbod].
Opzet: Literatuuronderzoek,
interviews.
Einddatum: Oktober 2003.
Publicatievorm: Rapport.

707
Evaluatie verstekregeling
Supervisor: mr. W Valkenburg
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instelling: Tilburg, Katholieke
Universiteit Brabant, Schoordijk
Instituut.
Doel: Doel van het onderzoek is
inzicht geven in de mate waarin
de verstekregeling effectief is.
Opzet: Beperkt literatuuronder
zoek, jurisprudentieonderzoek,
interviews.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport.

708
Adoptiekinderen als volwasse
nen
Supendsor: pro[dc EC. Verhuist

Instelling: Rotterdam, EUR/Sophia
kinderziekenhuis.
Doel: Op basis van de onderzoeks
bevindingen kunnen aanbevelingen
gedaan worden die als doel hebben
de risico’s voor buitenlandse
adoptiekinderen op disfunctioneren
te verminderen en om de kwaliteit
van het leven van deze kinderen te
bevorderen.
Opzet: Interviews.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport.

709
Milieu en strafrecht
mc. M. Visser

Instelling: Universiteit van
Amsterdam.
Doel: Het samenstellen en voeren
van de redactie van het boek Milieu
en strafrecht; Opstellen over
onderzoek met conclusies en
aanbevelingen teneinde het hierin
opgenomen onderzoek met zijn
conclusies en aanbevelingen beter
en breder bekend te maken.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

770
Aard en omvang criminogene
factoren bij mannelijke
gedetineerden in Nederland

Supervisor: dc B. Vogelvang
Instelling: Woerden, Adviesbureau
van Montfoort.
Doel: Het onderzoek dient als basis
voor een groot programma,
Terugdringen recidive, waarbij
beoogd wordt in de komende
kabinetsperiode de recidive terug te
dringen met een aanzienlijk
percentage. Het onderzoek dient
inzicht te verschaffen in het
voorkomen van zogeheten
criminogene factoren en kenmerken
bij volwassen gedetineerden in
Nederland en in de ons omringende
landen.
Opzet: Literatuurstudie, interviews,
data-analyse.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Rapport.

771
Omgang als opgave
Supervisor: drs. A.C. ten Wolde en
dc L Poistra

Instelling: Boschoord / Groningen,
Hoeve Boschoord/Rijksuniversiteit
Groningen.
Doel: Het ontwikkelen, beschrijven
en evalueren van verschillende
behandeltrajecten voor verschil
lende soorten zwakbegaafde en
verstandelijk gehandicapte mensen
met ernstige en/of riskante
gedragsproblemen.
Opzet: Multiple case study,
interviews, dossieronderzoek.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

112
Strafrechtelijke Opvang
Verslaafden (SOV)
Supenasor: dc J. Wolf

Instelling: Amsterdam/Utrecht,
AIAR/Trim bos-instituut.
Doel: Evalueren van de 80V-
experimenten.
Opzet: Proces- en effect-evaluatie.
Einddatum: 2004 en 2006.
Pubilcatievorm: Rapport.
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Criminaliteit en Rechtshandhaving

(NSCR Leiden)

Afgesloten onderzoek

113
Stable responses to the
dynamics of law enforcement;

why do rogues not react en

less police surveillance?

H. Elifers
Proceedings IAREP Turku, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 115

114
Experts over criminaliteits
analyse en wetenschap;
resultaten van een enquête
dr H. Elifers, drs. R.A. van Giels,
mr dr H. Moer/and en drs. AJM.
Mooj)

Tijdschrift voor de politie, 63e jrg.,
nr. 7/8, 2001. pp. 14-20
Zie JV7, 2001, nr. 113

115
Bijeffecten van grootschalig
politieoptreden; zien
misdadigers hun kans schoon

als de politie de handen
elders vol heeft?
H. Eiffers en M. Visscher

Leiden, NSCR, NSCR-rapport voor
de Regiopolitie Haaglanden (in
druk)
Zie JV7, 2001, nr. 115

116
Criminaliteitsanalyse in
Nederland
dr. B. Rovers en mr dr H.
Moer/and

Den Haag, Elsevier, 2000
Zie JV7, 2001, nr. 113

117
Evaluatie Stelselmatige Dader
Aanpak in Dordrecht
dr. A. Slotboom, dr PH. van der
Laan en pro! dr C.CJH. Bij/eveld,

in druk
Zie JV7, 2001, nr. 131

Lopend onderzoek

Thema 1: Mobiliteit en spreiding
van criminaliteit

118
Spreiding en verplaatsing van
criminaliteit
dr W Bernasco, drs. S Luykx en
dr. H. E/ffers

Samenwerkingsverband: Regiopolitie
Haaglanden (drs. R Versteegh).
Dee/ondeaoeken: De relatie tussen
criminaliteit en woonbuurt van
daders en slachtoffers (voor
geplande vs. ongeplande delicten
en voor bewegende en stilstaande
doelwitten); Het effect van
grootschalige ingrepen (stadsver
nieuwïng, herstructurering) op
criminaliteit in de betreffende
wijken; Spreiding en verplaatsing
van slachtofferloze delicten
(drugshandel).
Doel: Beschrijven en verklaren van
(verandering in) de ruimtelijke
spreiding van criminaliteit
Opzet: Als onderzoekmethode
wordt gebruikt secundaire
data-analyse van politiedata
bestanden (H KS-systeem,
bedrijtsprocessensysteem,
politiemonitor) en databestanden
op wijk- en buurtniveau (CBS, data
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van verschillende gemeentelijke
diensten). Hierbij wordt vooral ook
ingegaan op sociaal-geografische
analysemethoden om ruimtelijke
processen in beeld te krijgen en te
verklaren.
Einddatum: Het onderzoek zal data
gedurende een tienjarige periode
(1995-2004) analyseren. Tussen-
resultaten worden jaarlijks
verwacht.
Publicatievorm: artikelen, ‘facts
heets’ ten behoeve van de politie,
monografie.

779
Actieradius en keuzes van
locaties van misdrijven en de
invloed van samenwerkings
verbanden hierop
drs. J.1W Colenbrander prof.dr
GJN. Bruinsma, dr H. Elifers en
dr. EM. Weerman

Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden.
Doel: Meer inzicht te krijgen in de
rol die criminele samenwerkingsver
banden en samengepleegde
criminaliteit (co-offending) spelen
bij de keuzes van doelwitten en
daarmee de locaties van misdrijven
en de hiermee samenhangende
actieradius. Door voornamelijk
empirisch onderzoek wordt getracht
(meer) inzicht te verkrijgen in de
manier waarop informatie-
overdracht betreffende nieuwe
doelwitten plaatsvindt tussen
samenwerkende en samenplegende
daders. In die interactie tussen
daders valt gaandeweg de
beslissing (variërend van een
expliciet beslisproces ingeval van
een gepland delict tot quick and
dirty’ beslissingen waar het meer
spontane criminele acties betreft)
over de plaats (locatie] waar het
volgende doelwit kan worden
aangetroffen. Inzicht in het proces
van informatieoverdracht tussen
daders levert niet alleen meer
kennis op over de manier waarop

samengepleegde delicten concreet
worden uitgevoerd, maar biedt
tevens de mogelijkheid om meer
kennis te vergaren over het
reisgedrag van daders naar de
plaatsen waar zij hun delicten
plegen en daarmee impliciet de
actieradius. Hierbij staat de vraag
centraal of samenplegende daders
een grotere actieradius hebben dan
solerende daders. Kiezen daders
wanneer ze gezamenlijk een delict
plegen bijvoorbeeld voor andersoor
tige doelwitten dan wanneer ze
alleen op het criminele pad gaan en
zo ja, waarmee hangt dat samen?
In dit onderzoek wordt uitgegaan
van de veronderstelling dat er een
sterke relatie bestaat tussen de
keuzes van locaties van misdrijven
en de dagelijkse routines van
daders: waar gaat iemand naar
school, waar wordt gewerkt,
boodschappen gedaan, vrije tijd
besteed en waar wonen familie en
vrienden, etc. Deze routines zijn van
invloed op de kennis die wordt
ontwikkeld over de omgeving
(steden, wijken, straten, etc.) en de
daarmee samenhangende
geheugenrepresentatie (de
zogenaamde mental map of
cognitieve kaart) over die omgeving.
Het is de vraag of in het proces van
informatieoverdracht tussen daders
relevante individuele kennis wordt
samengevoegd tot een grotere
‘kennispool’ over mogelijke
doelwitten en wat het leereffect
hiervan is op het plegen van
toekomstige delicten en voorts wat
de invloed is op het reisgedrag van
daders en dus de actieradius.
Opzet: De onderzoeksvragen
kunnen voor het overgrote deel
alleen beantwoord worden via
gesprekken met daders die (in het
verleden] samen met anderen
delicten hebben gepleegd. De
half-gestructureerde. kwalitatieve
interviewmethode heeft daarbij de
voorkeur. Daarnaast wordt gebruik
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gemaakt van de HKS-registratie van
de politie Haaglanden (verdachten
en delictenregistratie] om vragen
van meer kwantitatieve aard
beantwoord te krijgen zoals de
aard, omvang en spreiding van
samengepleegde criminaliteit.
Einddatum: 2005.
Pubilcatievorm. Dissertatie,
artikelen.

120
Verplaatsingseffecten van
straatroofinterventie.
dr H. Elifers, profdr. PJ. van
Koppen en profdr D.J. Hessing
(EUR)

Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam en Openbaar
Ministerie Rotterdam.
Doel: Bestaand werk op het gebied
van straatmof heeft zich vooral op
de persoon van de dader
geconcentreerd. Het huidige
onderzoek zal vooral aandacht
besteden aan de locatie van
straatroof, en aan de politionele en
justitiële reactie erop.
Opzet: Het onderzoek beoogt
allereerst een beeld te schetsen van
de Rotterdamse straatroof
problematiek, en de handhaving-
inspanningen van het Rotterdamse
‘straatroofteam op grond van
dossierstudies. Vervolgens worden
de verplaatsingseffecten van deze
aanpak bestudeerd, door
vergelijking door de tijd en met
andere Rotterdamse en mogelijk
ook niet Rotterdamse wijken.
Opzet: Dossierstudies, kwantitatieve
vergelijking.
Einddatum: Ultimo 2002.
Publicatievorm: Onderzoeksrapport,
artikel.

121
Lokale media, lokale
criminaliteit en interventies
van de lokale overheid
drs. B. van Geste!, profdr. G.J.N.
Bruinsma, profdr. KL.KBrants
(UL, UvA) en dr H. Elifers

Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden, Universiteit van Leiden,
Universiteit van Amsterdam en
Amsterdam School of Communica
tions Research (ASCoR).
Doel: Het gaat in dit onderzoek om
de wisselwerking tussen lokale
criminaliteit, lokale nieuwsmedia en
het lokale beleid van politie en
gemeente. Centraal hierbij staat de
vraag welke rol de media spelen in
de alledaagse beleidspraktijk van
criminaliteitsbestrijding. Subvragen
die aan de orde zijn: Hoe
verhouden beleidsmaatregelen,
media-aandacht en de feitelijke’
criminaliteit zich tijdsvolgordelijk tot
elkaar? Welke actoren en factoren
zijn van invloed op de beleids-
praktijk van lokale crimi naliteits
bestrijders? Welke actoren en
factoren oefenen invloed uit op de
berichtgeving in de lokale media
over lokale criminaliteit?
Opzet: Het onderzoek is longitudi
naal van karakter om de tijdvolg
ordelijkheid van de samenhang
tussen berichtgeving door de lokale
media en criminaliteit te kunnen
vaststellen. Er wordt van meerdere
bronnen gebruik gemaakt om de
veronderstelde samenhangen
empirisch te kunnen onderzoeken:
criminaliteitscijfers, documenten-
analyse (van mediaberichtgeving en
beleidsnota’s], interviews en
observaties.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.
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722
Differentiële validiteit van
dataverzamelingsmethoden
voor gevoelige data
drs. A. Harteveld, dr H. Elifers en
profdr D.J. Hessing (promotot
EUR)
Samenwerkingsverband:

Onderzoekschool Maatschappelijke
Veiligheid.
Doel: Het verkrijgen van inzicht in
welke kenmerken van methoden en
van respondenten samenhangen
met de validiteit van data
verzamelingsmethoden voor
gevoelige data.
Opzet: Door middel van multi-trait
multi-method analyse van data die
met verschillende methoden
worden verzameld tzelfrapportage,
dossieranalyse, observatie), deels in
een panelopzet zal de geldigheid
van het Weigel-Hessing-Elifers
model voor het verklaren van
variatie in gevoelige data worden
bestudeerd.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.

723
Geografische profilering:
onderzoek naar de achter
gronden van verplaatsings
gedrag van daders
drs. ii. van der Kemp. profdr PJ.
van Koppen, dr. H. Elifers en
profdr. G.1N. Bruinsma

Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden.
Doel: Dit onderzoeksproject beoogt
inzicht te krijgen in het reisgedrag
van individuele daders. Daarna
wordt onderzocht in hoeverre deze
kennis het mogelijk maakt om bij
series misdrijven op basis van de
plaats en eventueel het tijdstip
waarop delicten worden gepleegd,
uitspraken te doen over de
verblijfplaats en/of over andere
kenmerken van de dader.

Opzet: Door middel van analyse van
een groot aantal gegevens uit
verdachtendossiers, waarbij niet
alleen aandacht wordt besteed aan
de kenmerken van de pleeg-
plaatsen en woonomgeving van de
dader, maar ook aan andere
kenmerken van daders en delicten.
Ook kwalitatieve analyse van
specifieke zaken zal bijdragen aan
het inzicht. Op basis van de
verkregen kennis zullen modellen
ontwikkeld worden, die het mogelijk
maken voorspellingen te doen over
de mogelijke woon- of verblijfplaats
van daders, aan de hand van
kenmerken van de plaats en het
delict.
Einddatum: 2005.
Pubilcatievorm: Dissertatie, artikelen.

124
Verplaatsingstheorie
dr. C.J. de Poot

Doel: Binnen de ruimtelijke
criminologie is verplaatsing een veel
bediscussieerd onderwerp, maar het
theoretisch gehalte van een theorie
van de verplaatsing is mager.
Kunnen we de verandering in de
spreiding van misdaad (daders,
delicten, pleegplaatsen, slachtoffers)
begrijpen, als functie van
veranderende houdingen,
gelegenheid, en handhaving? Bij
verplaatsing wordt zowel gedacht
aan ruimtelijke relocatie, als aan
verandering van tijdstip, modus
operandi, of substitutie van het ene
soort delict door het andere soort.
Opzet: Het project mikt op
theorieontwikkeling en een
empirische toetsing van de
ontwikkelde theorie aan bestaande
en nieuw te verzamelen data.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Monografie,
artikelen.
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125
Mensensmokkel van Chinezen

en de Chinese criminaliteit in
Nederland
drs. M. Soudijn, profdr G.J.N.
Bruinsma, profdr. C.CJ.H.
Bijleveld en dr EB. Vermeer
(UUFac. der Letteren)

Samenwerkingsverband: In dit
onderzoek wordt samengewerkt
met Informatie- en Analysecentrum
Mensensmokkel in Zoetermeer en
Politie, Universiteit Leiden, Faculteit
der Letteren.
Doel: Het onderzoek heeft tot doel
kennis te genereren op het gebied
van de mensensmokkel door onder
andere diverse theorieën van de
organisatie van criminele
activiteiten met elkaar te confronte

ren. De aanleiding hiertoe is dat in
de jaren 90 de smokkel van
Chinezen steeds vaker in het
nieuws is geweest, maar hierover in
Nederland nog weinig exacte
kennis bestaat Gekeken zal worden
naar de wijze waarop mensensmok
kel van Chinezen naar Nederland is
georganiseerd en de hierbij
optredende organisatiestructuren.
Het onderzoek kent een onderver
deling in een startfase in China,
een tussenfase in doorreislanden en
een eindfase als het doelland is
bereikt. Tevens zal aandacht
besteed worden aan het perspectief
van de gesmokkelde mensen zelf.
Opzet Het onderzoek wordt door
middel van literatuurstudie en
gesprekken met betrokkenen
vormgegeven.
Einddatum: 2006.
Publlcatievorm: Dissertatie.

126
Interface theory and
transnational crime
mr.drs. E fljhuis, profdr OJN.
Bruinsma en pro! dr N. Passas
ifemple University, USA)

Samenwerkingsverband: Tem ple
University Philadelphia, politie-

korpsen van Den Haag en
Philadelphia.
Doet Transnationale misdaad heeft
veelal een noodzaak om zich op
vreemde bodem te bedienen van
relaties met officiële instanties of
legale partners om criminele
activiteiten goed te organiseren en
de ruimtelijke afstand te overbrug
gen. Deze relaties worden
‘interfaces’ genoemd, naar een
theorie van Passas. Het project
beoogt de theorie van Passas te
verfijnen, en empirisch te toetsen
aan een tweetal verschillende
voorbeelden van transnationale
misdaad: de handel in illegale kunst
(roofkunst, verboden export,
vervalsingen), waarbij de interface
nodig is om de handelswaar voor
‘legale’ prijzen te kunnen afzetten,
en mensensmokkel, waarbij de
interface nodig is om de illegale
immigratie mogelijk te maken, maar
uiteindelijk ook de afnemer weet
dat het om illegale activiteiten gaat.
Opzet Het onderzoek toetst de
ontwikkelde noties aan interviews
met betrokkenen uit het bestu
deerde veld en aan de politie-
dossiers. Dit gebeurt zowel in de
Verenigde Staten als in Nederland,
zowel voor de handel in illegale
kunst als voor mensenhandel en
—smokkel.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.

127
Decriminalisering in theorie
en praktijk; de onbedoelde
gevolgen van de opheffing van
het bordeelverbod
dr H. Wagenaar

Samenwerkingsverband: Raad van
Hoofdcommissarissen en Politie
Haaglanden.
Doet Het officiële oogmerk van
decriminalisering bestaat er uit om
de oorspronkelijk criminele
gedragingen in het normale
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maatschappelijke verkeer een
plaats te geven. Het doel van
beleidsmakers is daarbij een betere
beheersing en regulering van het
oorspronkelijk criminele gedrag.
Echter de praktijk leert dat daarbij
de juridische en ethische wereld
van het recht stuit op de
weerbarstige werkelijkheid van de
beleidsimplementatie. De opheffing
van het bordeelverbod biedt een
unieke gelegenheid de gevolgen
van decriminalisering — zowel
bedoeld, onbedoeld als tegen-
bedoeld — te traceren. In het
algemeen wordt aangenomen dat
legaliseren van prostitutie en de
exploitatie van bordelen leidt tot
een verbetering van de positie van
prostituees en het einde betekent
van diverse misstanden in deze
branche waar ongeveer 25.000
prostituees werkzaam zijn. Een deel
daarvan is illegaal in ons land en zij
worden vaak in erbarmelijke
omstandigheden gedwongen te
werk gesteld door criminele
groepen. In dit onderzoek zal
worden nagegaan in hoeverre er na
de legalisering verschuivingen en
verplaatsingen zullen optreden in
de aard en de omvang van de
vrouwenhandel, in de vormen van
prostitutie, en in de aard en
omvang van criminele groepen die
zich met vrouwenhandel bezig
houden. Het onderzoek beoogt een
bijdrage te leveren aan de theorie
over decriminalisering en
bestuurskundige theorieën over
beleidsimplementatie en de
onbedoelde gevolgen van beleid
Opzet Er worden verschillende
methoden gebruikt in dit onderzoek.
Op basis van een longitudinaal
design, waarbij alle polihedossiers
van enkele jaren voor tot enkele
jaren na de opheffing van het
bordeelverbod worden bestudeerd,
wordt inzicht verkregen in aard en
omvang van de vrouwenhandel en
de samenstelling van bij vrouwen-

handel betrokken criminele
groepen. Daarnaast vindt
etnografisch veldwerk plaats bij
prostituees, exploitanten,
gemeenteambtenaren, hulpverle
ners, rechercheurs, en belangen-
vertegenwoordigers van prostituees
en exploitanten. Via politie-
onderzoeken en napluizen van
advertenties in dagbladen, lokale
zenders en dergelijke zal worden
nagegaan in hoeverre er verschui
vingen in de prostitutie plaatsvin
den. Hiervoor zullen ook prostituees
worden geïnterviewd, hulpverleners,
gebiedsgebonden politie
functionarissen en gemeenteambte
naren in enkele steden (steden
steekproef).
Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Boeken en artikelen.

Thema 2: Burger en strafrechte
lijk systeem

128
Internationale vergelijking van
criminaliteitscijfers
profdr C.C.JH. Bijleveld

Samenwerkingsverband: Ministerie
van Justitie, prot D. Farrington,
Cambridge University, prof. M.
Tonry, Cambridge University, prof.
M. Killias, Université de Lausanne,
dr. M. Carcach, Australian Institute
of Criminology, prof. Ph. Cook, Duke
University, dr. R Langan, Bureau of
Justice Statistics, dr. J. Lynch,
American University School of
Justice, Law and Society, prot D.
Smith, University of Edinburgh, dr.
B. Welsh, University of Massachu
setts (LowelI), prot RO. Wikström,
Cambridge University, prof. A.
Blumstein, Carnegie Mellon
University, drs. R Smit, WOOG.
Doel: Mogelijk maken om voor een
aantal westerse landen, voor een
beperkt aantal delicten, over een
tijdspanne van 20 jaar, internatio
nale vergelijkingen te maken in
slachtofferschap, daderschap,
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registratiekans, strafkans, kans op
vrijheidsstraf en lengte van de
vrijheidsstraf Per land verklaringen

geven voor ontwikkelingen in de
afhankelijke variabelen, in termen
van definitie- en registratie
artefacten, in termen van
demografische ontwikkelingen, en
in termen van andere criminolo
gisch relevante verklarende
factoren. Internationale vergelijkin

gen van het niveau van de diverse

afhankelijke variabelen, en
verklaringen daarvoor Internatio

nale vergelijkingen van verschillen

in trend op de diverse afhankelijke

variabelen, en verklaringen
daarvoor.
Opzet In deze studie worden per
deelnemend land gegevens
verzameld voor de volgende
delicten: inbraak, diefstal van
motorvoertuigen, diefstal met
geweld, mishandeling, verkrachting

en moord en doodslag. Per delict
worden definitieverschillen en
meetproblemen zoveel mogelijk
geanalyseerd en metingen door
aanpassingen gesynchroniseerd. De
bedoeling is dat vervolgens in de
internationale vergelijking zoveel

mogelijk materieel dezelfde
delinquente gedragingen worden
vergeleken en dat materieel
dezelfde sanctie wordt vergeleken.

Hoewel doorgaans officiële
statistieken kunnen worden
gebruikt, moet in een aantal
gevallen apart gegevens verzameld

worden om tot de juiste internatio

naal vergelijkbare grootheden te
komen. Vervolgens worden per
delict, voor elk jaar tussen 1980 en
1999, gegevens verzameld over het
aantal delicten, het aantal daders,

het aantal bij de politie aangegeven
delicten, het aantal door de politie
geregistreerde delicten, het aantal
gevallen waarin het bij een delict
tot een veroordeling komt, het
aantal gevallen daarvan waarbij het
tot een gevangenisstraf komt, en de

lengte van die gevangenisstraf. In
principe is zo een verwachte
waarde te geven van het aantal
dagen insluiting per delict per land
per jaar
Publicatiedatum: Najaar 2002 en
voorjaar 2003.
Publlcafievorm: Publicatie Bureau of
Justice Statistics reeks (najaar
2002), special issue Dr/me & Just/ce
(voorjaar 2003). Diverse lezingen op
Çinternationale) congressen.

129
Aangiftegedrag van slachtof
fers
drs. H. Goudriaan, profdr G.J.N.
Bruinsma en dr. P Nieuwbeena

Doel: Het doel van dit promotie-
onderzoek is de theorievorming

over aangiftegedrag van slachtoffers

te verbeteren en verder te
ontwikkelen door toetsing van
bestaande theorieën en/of modellen
over (aangifte)gedrag en door
toetsing van eigen hypotheses over
factoren die de beslissing om wel of
juist geen aangifte te doen
beïnvloeden. Omdat hierbij in ieder

geval deels gebruik zal worden
gemaakt van data die verkregen

zijn met behulp van bestaande
slachtofferenquêtes (zoals de
International Crime Victims Survey
QCVS) en er nog weinig onderzoek

is gedaan naar de betrouwbaarheid
en validiteit van aangifte-
percentages, zoals gevonden met

behulp van die enquêtes, zal ook
dit methodologische aspect in kaart
worden gebracht.
Publicatiedatum: 2005.
Pubilcatievorm: Dissertatie en
artikelen.

130
De doorloop van
verkrachtingszaken door de
stmfrechtsketen
drs. VT Haket, profdr G.JN.
Bruinsma, prof.dr. PJ van Koppen

en dr H. Wagenaar
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Samenwerkingsverband: Depa rte
ment Bestuurskunde van de
Universiteit Leiden.
Doel: In verkrachtingszaken is het
voor politie, openbaar ministerie en
rechters vaak bijzonder moeilijk om
tot een beslissing te komen. Aan de
ene kant is er een kans dat de
verdachte schuldig is, maar het
ontkent; tegelijkertijd is het mogelijk
dat een valse aangifte gedaan
wordt. De besluitvormers in het
strafproces weten dat deze twee
mogelijkheden zich kunnen
voordoen en toch moeten ze, in een
werkomgeving die wordt geken
merkt door fundamentele
complexiteit en onvoorspelbaarheid,
een beslissing nemen over de
‘juiste versie Dit onderzoek gaat
over de vraag hoe besluitvormers in
het strafrechtsproces tot beslissin
gen komen over de vervolging van
verkrachtingszaken. De dynamiek
tussen de betrokken actoren, en die
tussen de actoren en de organisa
torische, juridische en maatschap
pelijke omgeving waarin het werk
zich afspeelt, staat daarbij centraal.
Opzet: Door het ‘volgen’ van
verkrachtingszaken door het
strafrechtsproces, aan de hand van
meldingen en aangiftes van
verkrachtingen gedurende een half
jaar, wordt geprobeerd de doorloop
van deze zaken in kaart te brengen.
Daarbij wordt onder andere gelet
op kenmerken van de betrokkenen
bij een zaak, op informatie
voorziening en op interactie tussen
de betrokkenen. In open en
gestructureerde interviews wordt
vervolgens geprobeerd meer inzicht
te verkrijgen in denkprocessen en
praktijken van betrokken actoren.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen.

137
Responsiviteit van de rechter
dr. J. W de Keijser dr. H. Elifers,
prodr. Di. Hessing CEUR) en
profdr H.G. van de Runt
(EUR, VU)

Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam en Vrije
Universiteit Amsterdam.
Doel: De rechterlijke macht in
Nederland bestaat uit professionals
die op voordracht uit eigen kring
door de Kroon worden benoemd. In
vergelijking met andere landen is
de invloed van burgers op de
strafrechtspraak zeer beperkt.
Televisie in de rechtszaal is niet
toegestaan, er is geen lekenrecht
spraak, laat staan dat rechters
worden gekozen of verantwoording
moeten afleggen aan lokale of
landelijke organen, die democra
tisch gekozen zijn. Afwezigheid van
publieke inspraak en verantwoor
ding wordt beschouwd als de beste
waarborg voor het behoud van de
onafhankelijkheid en deskundigheid
van het rechterlijk oordeel. Maar in
het benadrukken van deze distantie
schuilt tegelijkertijd een zekere
eenzijdigheid. Is, naast behoud van
onafhankelijkheid en deskundig
heid, niet ook legitimiteit een
belangrijke waarde in de
rechtspleging? Hoe kan de
strafrechter op een juiste wijze
gehoor geven aan maatschappelijke
verwachtingen als hij zich afsluit
voor publieke inspraak en
verantwoording?
Opzet: Door middel van groeps
discussies met leden van de
rechterlijke macht (strafrechters)
wordt getracht een kwalitatief beeld
te verkrijgen van de opvattingen
binnen de rechterlijke macht over
de noodzaak en vorm van de
maatschappelijke responsiviteit van
rechters in Nederland.
Einddatum: 2003.
Publicatie: Onderzoeksrapport en
artikelen.
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732
De strafrechtsketen bezien
vanuit de verdachte
dr J.W de Keijser profdr Pl van
Koppen en mrdr MM. Malsch

Samenwerkingsverband: University
of Portsmouth, UK en Göteborg
University, Zweden.
Doel: Wanneer een persoon als
verdachte van een misdrijf wordt
aangemerkt. volgt er voor de
betrokkene een al dan niet lange
weg langs verschillende instanties
en functionarissen, In verschillende
stadia van deze doorloop door de
strafrechtsketen worden beslissin
gen genomen die van invloed zijn
op de aard en duur van het verdere
verloop. In het onderhavige
onderzoek wordt de doorloop van
de verdachte door de strafrechts
keten in een breed en dynamisch
perspectief geplaatst. Bij het volgen
van verdachten door de strafrechts
keten staan de volgende vragen
centraal. Waarom en wanneer wordt
een zaak niet op een openbare
zitting berecht maar al in een
eerdere fase afgedaan? Wat zijn de
redenen voor het ‘voortijdig’
verdwijnen van zaken uit de
strafrechtsketen? Met welke
wachttijden krijgen verdachten in
verschillende stadia van de keten te
maken en wat zijn de redenen voor
die wachttijden? Genoemde
factoren kunnen van grote invloed
zijn op de percepties en toekomstig
handelen van zowel de verdachte
als van buitenstaanders. Welke
wisselwerking heeft dit met de
geloofwaardigheid van en het
vertrouwen in het strafrechts
systeem bij justitiabelen en bij het
algemene publiek en wat zijn de
gevolgen voor het bereiken van
bepaalde strafdoelen zoals generale
en speciale preventie, afschrikking
en herstel?
Opzet: Dit project wordt uitgevoerd
door verdachten door de hele de
strafrechtsketen heen te volgen. De

theorie van Proceduraljustice leert
ons dat het voor deelnemers in een
procedure van groot belang is om
inbreng in deze procedure te
hebben; dit kan hun
medewerkingsbereidheid in de
toekomst verhogen. Theorieën voor
organisaties leren ons hoe
opeenvolgende beslissingen in de
strafrechtsketen genomen worden.
Deze theorieën vormen de
achtergrond voor dit project. In de
loop van 2001 zijn de plannen voor
dit project uitgewerkt en is een
begin gemaakt met de uitvoering. In
2002 zal er in Nederland alsook in
andere landen een voorstudie
(pilot) worden uitgevoerd, waartoe
in het jaar 2000 contacten zijn
gelegd met de University of
Portsmouth, UK en Göteborg
University, Zweden.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen en boek.

733
Beginselen van fair trial en
vergelijking met buitenlandse
systemen
profdr Pl van Koppen, prof S.
Penrod PhD (University of
Nebraska), dr. J.W de Keijser,
profmrdr JE Nijboer en mrdr M
Malsch

Samenwerkingsverband: University
of Nebraska.
Doel: Art. 6 EVRM is gebaseerd op
de Amerikaanse idee van fair trial.
Met de voortgaande invloed van
beslissingen van het EHRM op het
Nederlandse strafproces sluipen
steeds meer accusatoire elementen
in ons inquisitoire systeem. Deze
schijnbaar onstuitbare ontwikkeling
leidt tot de vraag welke elementen
uit beide systemen ‘beter’ recht
produceren. Welke elementen uit
het accusatoire systeem kunnen
zinvol bijdragen aan de kwaliteit
van het Nederlandse strafproces?
Hiertoe zullen de Angelsaksische
systemen met het Nederlandse
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systeem vergeleken worden. Naast

een kwalitatief rechtsvergelijkend

perspectief, zal een aantal

fundamentele dimensies’ die

bepalend zijn voor de kwaliteit van

een strafrechtssysteem (zoals

rechterlijke dwalingen, bejegening,

vermeende rechtvaardigheid van

beslissingen, en tevredenheid bij

justitiabelen) worden geoperationa

liseerd waardoor de vergelijking van

beide systemen ook in kwantitatieve

termen zal plaatsvinden.

Opzet: In samenwerking met

onderzoekers uit Angelsaksische

rechtssystemen uitvoeren van

internationale expertstudie;

dossieronderzoek; ontwikkeling en

toepassing van meetinstrument aan

de hand van interviews en

vragenlijstonderzoek bij functiona

rissen en justitiabelen.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen en boek.

134
Het rechercheproces

profdr Pl van Koppen en dr G.J

de Poot
Samenwerkingsverband: mr.dr. J.M.

Nelen (ministerie van Justitie!

WODC), mr. RJ. Bokhorst

(ministerie van Justitie/WODC), en

prof.mr.dr. E.R. Muller (COT).

Doel: Rechercheurs wordt op de

rechercheschool geleerd hoe een

opsporingsonderzoek zou moeten

verlopen. In de praktijk loopt dat

nogal eens anders. In dit onderzoek

wordt getracht vast te stellen in

welke omstandigheden welke

opsporingsmethoden gekozen

worden en te onderzoeken in welke

omstandigheden welke opsporings-

methode effectief is voor de

opsporing en voor het bewijs. Er

zijn drie deelprojecten. Het doel van

dit onderzoek is analytisch inzicht

te verschaffen in de wijze waarop

rechercheprocessen zich voltrekken.

praktisch hanteerbare richtlijnen

ontwikkeld voor de Organisatie van

de recherche en voor de keuze van

opsporingsmethoden. Verder

worden op basis van deze inzichten

nieuwe onderzoeksmethoden
ontwikkeld. In een vervolg

onderzoek, dat in 2002 van start zal

gaan, zullen de effecten van de

voorgestelde aanpak in een

veldexperiment worden getoetst Dit

project bevindt zich in de

afrondingsfase en resulteert in het

voorjaar van 2002 in een boek en

een aantal artikelen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Boek, artikelen,

checklijstlhandleiding. Reeds

verschenen: P]. van Koppen en

H.F.M. Crombag (2000), ‘Oren,

lippen en vingers; de waarde van

oud en nieuw identificatiebewijs

Nederlands juristenblad, 75° jrg.,

2000, pp. 6-12; P.J. van Koppen en

C]. de Poot, ‘Integraal veiligheids

beleid, de media en criminaliteit

Nederlands juristenblad, 75° jrg.,

2000, pp. 358-360; PJ. van Koppen,

C]. de Poot en M.V. van Koppen,

Domicilies van delinquenten

duiden; geografische dader-

profilering in de praktijk’ in: C.J. de

Poot en M. Malsch, Bivakmuts,

politiepet en toga, wisselwerking

tussen criminaliteit en rechts-

handhaving, Den Haag, Boom, 2001;

P.J. van Koppen, ].W. de Keijser en

C]. de Poot, ‘Liberalisering van

overvallen; effect van avond

openstelling van winkels op het

aantal overvallen Tijdschrift voor

criminologie, 44° jrg., nr. 3, 2001.

135
De bejegening van getuigen

binnen de Nederlandse

strafrechtspleging

mr IB.]. van der Leij (RUG),

mr.dr. M. Maisch, profdr. J.A.

Michon (UL) en pro!mr

dc JE Nijboer (UL)Opzet: Op basis van deze inzichten

worden theoretisch gefundeerde en
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Samenwerkingsverband: Universiteit
Leiden (Departement Strafrecht).
Doel: In dit onderzoek dat in 1995
is gestart, wnrdt onderzocht hne de
bejegening van getuigen door de
strafrechter in de praktijk verloopt
en vervolgens wordt onderzocht
hoe die bejegening zou moeten
verlopen. Het onderzoek concen
treert zich op het getuigenverhoor
door de rechter-commissaris in het
vooronderzoek en door de
zittingsrechter tijdens het onderzoek
ter terechtzitting.
Opzet De onderzoeker heeft in dat
kader zowel een observatie- als een
vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De
(empirische) dataverzameling is in
1999 afgerond.
Einddatum: (najaar) 2002.
Publlcatievorm: Artikelen en
dissertatie.

136
Relatiecriminaliteit
mrdr. MM. Malsch, dr E Blaauw
(VU) en mr SM. Visscher

Samenwerkingsverband: Vakgroep
Klinische Psychologie, VU.
Doel: Relatiecriminaliteit is die
criminaliteit die zich binnen relaties
afspeelt of na het beëindigen van
de relatie plaatsvindt. Kenmerk van
dit type criminaliteit is dat dader en
slachtoffer zich in hetzelfde
relatienetwerk (familie, gezin,
samenwoningsrelatie) bevinden.
Voorbeelden ervan zijn mishande
ling, doodslag, zedenmisdrijven en
belaging, maar ook meer ‘algemene’
strafbare feiten als vernieling, laster
en smaad vallen eronder, voor zover
zij binnen of na afloop van een
relatie plaatsvinden. Het doel van
dit onderzoek is om vast te stellen
wat de omvang, kenmerken en
achtergronden zijn van deze vorm
van criminaliteit door welk type
daders het wordt gepleegd en wat
de kenmerken zijn van slachtoffers
en van relaties tussen daders en
slachtoffers. In nauw verband

daarmee worden de gevolgen van
verschillende vormen van ingrijpen
op de relatiecriminaliteit onder
zocht De effecten van zowel
juridische (strafbaarstelling,
straatverboden, ingrijpen door de
politie) als niet-juridische
(alarmsystemen, therapieën,
bemiddeling) vormen van
handhaving worden onderzocht.
Centraal daarbij staat de rol die de
overheid (politie, justitie en
hulpverlening) bij dit type
criminaliteit, die grotendeels binnen
de beslotenheid van gezin en
relaties plaatsvindt, kan spelen.
Opzet Het langere tijd volgen van
zaken die ter kennis van de politie
zijn gekomen; afnemen van
interviews bij zowel verdachten als
slachtoffers; nagaan wat de
gevolgen van verschillende
interventies zijn door (retrospectief)
laten invullen van vragenlijsten door
slachtoffers die straatverboden
hebben aangevraagd.
Einddatum: 2002.
Pubilcafievorm: Artikelen en boek.

137
Eigenrichting
mrdr 44 Maisch en dr 1 de
Keijser

Doel: Terwijl men het er doorgaans
over eens is dat het voorkômen van
eigenrichting één van de pijlers van
ons strafrecht is, bestaat er weinig
duidelijkheid over wat eigenrichting
precies inhoudt en betekent. Waar
ligt de grens tussen noodweer en
eigenrichting? Is eigenrichting
hetzelfde als wraak? Hoe vaak komt
eigenrichting voor? Is het
criminaliseren van bepaalde
handelingen effectief ter preventie
van eigenrichting? Zijn er door de
tijd heen trends aantoonbaar in het
vôôrkomen van verschillende
vormen van eigenrichting? Zijn dat
feitelijke trends of wordt de
beeldvorming vertekend door
berichtgeving in de media? Welke
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vormen/situaties van eigenrichting
worden goed- dan wel afgekeurd
door het algemene publiek? Is deze
publieke opinie aan verandering
onderhevig en wat is de weerslag
daarvan op de legitimiteit van het
strafrechtelijk systeem? Door op
systematische wijze een antwoord
te zoeken op deze theoretische en
empirische vragen, wordt een nieuw
en kritisch licht geworpen op één
van de belangrijkste pijlers van het
strafrecht.
Opzet: In 2001 zijn de onderzoeks
plannen verder uitgekristalliseerd
en is een inventarisatie van
relevante literatuur gemaakt. In
2002 vindt een grondige theoreti
sche analyse van het concept
eigenrichting plaats en zullen
vignetten worden geconstrueerd ten
behoeve van empirisch onderzoek
bij een steekproef uit de Neder
landse bevolking.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen.

73$
Openbaarheid van de
strafrechtspleging; theorie en
praktijk
mrdr. MM. Maisch, dr J.W de
Keijset pro fmr dr JE Nijboer en
profmr. fli. de Roos (UL)

Samenwerkingsverband: U L,
Departement Strafrecht &
Criminologie.
Doel: De openbaarheid van de
strafrechtspleging is één van de
pijlers waarop het Nederlandse
strafrecht berust. Door publieke
tribunes te bezoeken en via de
media kennis te nemen van de
rechtspraak wordt het algemene
publiek in staat geacht controle
over de rechtspraak uit te oefenen.
Dit laatste wordt noodzakelijk
geacht in verband met het gebrek
aan democratische controle op de
rechter. Nederlandse rechters
worden immers niet gekozen doch
(voor het leven) benoemd. In dit

project wordt onderzocht in
hoeverre het principe van de
openbaarheid in de Nederlandse
strafrechtspraktijk wordt gereali
seerd. Daarbij wordt aandacht
geschonken aan de begrijpelijkheid
van zittingen en uitspraken voor de
juridische leek, het toenemend
aantal afdoeningen vôôr de zitting,
de overheersende rol van het
dossier, de verkrijgbaarheid van
uitspraken (ook via databanken) en
de cliëntvriendelijkheid van het
systeem en de effecten daarvan op
verdachten, slachtoffers en
getuigen. Er zal een vergelijking
worden verricht met het Belgische
en het Duitse strafrechtssysteem.
Opzet: In drie landen zal een
vragenlijstonderzoek worden
afgezet en interviews worden
afgenomen bij bezoekers publieke
tribune en verder analyses van
mediaverslagen, experimenteel
onderzoek over de begrijpelijkheid
van behandeling zaken ter zitting,
inventarisatie afdoeningen buiten
de zitting om, interviews waarbij
percepties van betrokkenen over
verschillende vormen van afdoening
worden vastgesteld.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Artikelen en boek.

739
Subjectieve zekerheid van
episodische herinneringen van
getuigen
drs. G. Odinot, profdr. PJ. van
Koppen, profdr. WA. Wagenaar
(UL) en dr. G. Wolters (UL)

Samenwerkingsverband: Departe
ment Psychologie van de
Universiteit Leiden.
Doel: Getuigenverklaringen vormen
één van de belangrijkste bronnen
van evidentie in rechtszaken.
Specifieke theorieën over het
evalueren van getuigenverklaringen
ontbreken echter. Vaak wordt
uitgegaan van de assumptie dat de
zekerheid waarmee getuigen
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uitspraken doen een betrouwbare
indicatie vormt van de juistheid van
hun herinneringen. Uit onderzoek is
echter gebleken dat deze assumptie
niet correct is. Doel van dit
onderzoeksproject is om te bepalen
welke factoren de relatie tussen
zekerheid en accuratesse van
herinneringen van getuigen in
positieve of negatieve zin kunnen
beïnvloeden. De resultaten van dit
onderzoek zijn van belang om
getuigenverklaringen op een
adequate wijze te kunnen
evalueren.
Opzet: Door middel van experimen
teel en quasi-experimenteel
onderzoek en door veldstudies
nagaan wat de relatie is tussen
accuratesse en zekerheid van
herinneringen en welke factoren
invloed hebben op die relatie.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.

Thema 3: Levensloop, criminali
teit en interventies

140
Jeugdige zedendelinquenten
profdr C.C.J.H. Bijleveld en
mr.drs. A.A.J. Blok/and

Samenwerkingsverband: drs. J.
Hendriks (FORNde Waag).
Doel: Voorspellers en onderschei
dende factoren identificeren die
samenhangen met zedendelinquen
tie op jeugdige leeftijd. Voorspellers
en onderscheidende factoren
hebben zowel betrekking op
onderscheidingen binnen de groep
jeugdige zedendelinquenten als
tussen jeugdige zedendelinquenten
en jeugdige niet-zedendelinquen
ten. Jeugdige zedendelinquenten
zijn een onderbelichte groep.
Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen
dat volwassen zedendelinquenten
vaak al op jonge leeftijd begonnen
zijn met het plegen van seksuele
delicten. Onderzoek binnen de

groep jeugdige zedendelinquenten
wordt bemoeilijkt omdat de groep
zeer heterogeen is: er bevinden zich
allerlei soorten daders binnen de
hele groep die eigensoortige
zedendelicten plegen (bijv.
groepszedendelicten of delicten met
een kindslachtoffer) waarmee
telkens unieke patronen van
oorzakelijke factoren samenhangen.
Een tweede probleem is dat in
absolute zin het aantal daders
gering is, zodat het in statistische
zin moeilijk is harde uitspraken over
deze groep delinquenten te doen. In
het onderzoek wordt geprobeerd
door opeenvolgende dossierstudies
voor een zo groot mogelijk aantal
daders gegevens te verzamelen,
zodat betrouwbare uitspraken
gedaan kunnen worden. Binnen de
groep daders die in het onderzoek
betrokken wordt, worden telkens op
systematische manier sub-studies
gedaan naar bepaalde typen
zedendaders. De bevindingen voor
zedendaders worden gecontras
teerd met bevindingen voor
vergelijkbare groepen niet
zedendaders. In de karakterisering
van de jeugdige zedendelinquenten
wordt naar een zo breed mogelijk
scala van relevante factoren
gekeken. Dat wil zeggen dat zowel
demografische kenmerken, als
sociale factoren als
persoonlijkheidskenmerken
onderwerp van onderzoek zijn. De
criminele carrière wordt (retrospec
tiefl in het onderzoek betrokken;
daarbij is informatie aanwezig zowel
over door de politie opgehelderde
delicten als over door de verdachte
zelf gemeld delinquent gedrag. De
kennis die in het onderzoek
vergaard wordt is van belang niet
alleen voor theorievorming, maar
ook voor vroegtijdige risico
inschatting en behandeling.
Opzet: Het onderzoek betreft een
sequentie van dossierstudies. In
iedere studie worden op dezelfde
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manier demografische kenmerken,
sociale factoren en
persoonlijkheidskenmerken
geanalyseerd. In de praktijk blijkt
iedere studie ongeveer 100
jeugdige tzeden)delinquenten te
behelzen. Per studie wordt separaat
gerapporteerd.
Pub/icatiedatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen,
congresbijdragen. Reeds versche
nen: C.C].H. Bijleveld, L. Bakker en
J. Hendriks, Contact crimes in
relation to neuroticism, impulsi
veness, conscience formation and
intelligence; an exploratory
discriminant analysis in juvenile
delinquents Psychology, crime and
law, 4°jrg., 1998, pp. 341-360; J.
Hendriks en C.C].H. Bijleveld
(1999], Jeugdige zedendelinquen
ten; verschillen tussen groeps- en
alleenplegers Delikt & delinkwent,
29e jrg., 1999, pp. 722-736. Diverse
lezingen op (internationale]
congressen.

147
Criminele carrières en het
criminele leven van volwasse
nen
mrdrs. A.A.J. Blok/and, profdr
G.1N. Bruinsma, protdr C.C.IH.
Bij/eveld en dr P Nieuwbeerta

Samenwerkingsverband: WODC en
Centraal Justitieel Documentatie
register.
Doel: Centraal staan de volgende
vragen. Hoe ontwikkelen criminele
carrières zich gedurende de
levensloop van mensen? In
hoeverre worden de kansen om een
bepaald soort crimineel gedrag te
plegen op een bepaald moment in
de levensloop beïnvloed door:
persoonskenmerken en genoten
opvoeding; eerder daderschap;
effecten van interventies en;
(veranderingen] in de sociale
situatie? Het theoretisch kader van
het onderzoek wordt gevormd door
o.a. de bindings- en controle

theorieën en de sociaal kapitaal
theorie.
Opzet: Kwantitatieve analyse van
data uit de Nederlandse Survey
Criminaliteit en Rechtshandhaving
en gegevens uit HKS, Compas, Tulp
enzovoort. Aan te vullen met
dossieronderzoek en interviews
waarbij gegevens worden verzameld
over sociale kenmerken van daders,
criminele loopbanen, üustitiële]
interventies.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie,
monografie, artikelen.

742
International Crime Victimiza
tion Survey (ICVS)
profdr G.IN. Bruinsma, dr. P
Nieuwbeerta en drs. H. Goudriaan

Samenwerkingsverband: Het NSCR
is als lid van de ICVS — Internatio
nal Working Group betrokken bij de
organisatie van ICVS in de
geïndustrialiseerde landen. Bij het
internationale project zijn verder in
alle deelnemende landen diverse
coördinatoren en onderzoekers
betrokken. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
(mede] gefinancierd door het
ministerie van justitie, WODC,
afdeling EWB.
Doel: Het verkrijgen van inzicht in
verschillen tussen landen in de aard
en omvang van slachtofferschap
van criminaliteit. Dit inzicht kan
gebruikt worden om de nationale
situatie in elk land — bijvoorbeeld
Nederland — te vergelijken met die
in andere landen en aan de hand
daarvan het veiligheidsbeleid te
beoordelen. Daarnaast biedt de
ICVS accurate en betrouwbare
informatie waarmee de houdbaar
heid van criminologische theorieën
onderzocht kan worden.
Opzet: De ICVS is een grootschalig
internationale slachtofferenquête
onder representatieve steekproeven
van de bevolking in diverse landen.
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Er wordt respondenten gevraagd
naar hun ervaringen met diverse
delicten, aangiftegedrag bij politie
en houding ten opzichte van
criminaliteit en politie. De gegevens
worden verzameld door middel van
gestandaardiseerde enquêtes. De
ICVS is tot dusver gehouden in
1989, 1992, 1996 en 2000. De
dataverzameling van 2000 voor de
geïndustrialiseerde landen is met
succes afgesloten. In totaal hebben
nu meer dan 175.000 respondenten
in 60 landen meegedaan aan de
survey.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Begin 2001 is een
rapport met de Keyfindings van de
1CVS 2000 gepubliceerd, waarin een
eerste inzicht in recente verschillen
tussen landen in de aard en
omvang van het slachtofferschap
van criminaliteit wordt geboden. In
mei 2001 is mede onder redactie
van P. Nieuwbeerta een themanum
mer over ICVS van het Tijdschrift
voor criminologie verschenen met
daarin verschillende bijdragen van
NSCR onderzoekers. In juni 2001 is
door het NSCR een workshop
georganiseerd waarbij een 30-tal
onderzoekers uit diverse landen
papers hebben gepresenteerd.
Tijdens deze workshop stond de
crossnationaal vergelijkend analyse
van de ICVS centraal. De
gepresenteerde papers zijn in
herziene versie opgenomen in een
boek dat inmiddels in de
NSCR-boekenreeks bij Boom
Juridische Uitgeverij is verschenen:
P. Nieuwbeerta, Crime victimization
in comparative perspective, Den
Haag, Boom Juridische Uitgevers,
2002. Voorts: boek en artikelen in
Çinter)nationale wetenschappelijke
tijdschriften.

743
Delinquent gedrag van
jongvolwassenen; begin en
verloop
drs. A.G. Donket dr PH. van der
Laan, dr W Smeenk, profdt EC.
Verhuist en profdr D.J. Hessing
(beiden promotoren, EUR)

Samenwerkingsverband: EU R.
Doel: Uitgangspunt bij dit
onderzoek is de hypothese dat
vroege agressieve en hyperactieve
gedragsstoornissen wel geassoci
eerd zijn met Moffitt’s Ïife-course
persistent offenders maar niet met
‘adolescence-limited offenders
Getoetst zal worden of Moffit’s
dichotome model bruikbaar is bij
onderzoek naar ontwikkelingspaden
van antisociaal gedrag. Daarnaast
biedt dit onderzoek de mogelijkheid
meet inzicht te krijgen in delin
quentie onder jong-volwassenen.
Opzet: Gebruik wordt gemaakt van
een al bestaande longitudinale
steekproef behorende bij het
Bevolkingsonderzoek Zuid-Holland
van het Instituut Kinder-Jeugd
Psychiatrie van het Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. De
oorspronkelijke steekproef, in 1983,
bestond uit 2600 kinderen van vier
tot en met zestien jaar. In 1998
heeft de zesde meting plaatsgevon
den, waarbij onder andere de
Vragenlijst van de International
Selfreport Delinquency Study is
afgenomen. Zelfrapportage
gegevens zullen onder andere
gekoppeld worden aan gedrag-
gegevens uit eerdere metingen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie,
artikelen. congresbijdragen.

144
Moord en doodslag in
Nederland
dr P Nieuwbeerta en profdr
C.CJH. Bijleveld

Samenwerkingsverband: In dit
onderzoek wordt onder meer
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samengewerkt met Programma
Moord en Zeden van de divisie
Centrale Recherche Informatie
(CR1) van het Korps Landelke
Politiediensten (KLPD), de afdeling
Rechtsbescherming en Veiligheid
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en het weekblad Elsevier.
Doel: Vreemd genoeg is er in
Nederland relatief weinig bekend
over deze meest ernstige vorm van
geweld. In dit project beogen we
deze lacune te vullen door een
overzicht te geven van alle moorden
gepleegd in de afgelopen tien jaar
in Nederland. We behandelen
hierbij ontwikkelingen in aantallen
en kenmerken van moorden en de
slachtoffers en daders ervan.
Eveneens beogen we verschillende
verklaringen voor ontwikkelingen en
geografische spreiding in moord en
doodslag te onderzoeken.
Daarnaast wordt onderzocht welke
risicofactoren relevant zijn voor het
verklaren en voorspellen van
daderschap en slachtofferschap van
moord en doodslag in Nederland.
Opzet Analyses zullen worden
verricht m.b.v. een te creëren
databestand waarin informatie is
opgenomen over alle 2.500 moord
en doodslag zaken die in de
periode 1992—2001 hebben
plaatsgevonden. Er is informatie
over de incidenten, de slachtof
fer(s), en dader(s). De informatie
wordt verzameld uit diverse elkaar
aanvullende bronnen, waaronder
gegevens van verzameld door het
Programma Moord en Zeden van
de divisie Centrale Recherche
Informatie (CR1) van het Korps
Landelijke Politiediensten, Elsevier
publicaties, ANP persberichten, en
CBS gegevens over moord- en
doodslag.
Einddafum: Doorlopend.
Publicafievorm: Boeken, artikelen.

145

Netwerkvorming van jongeren,
pmbleemgedrag en interven
ties op school.
dr EM. Weerman, dr WH.
Smeenk, dr. /1. Slotboom, dr PH.
van der Laan en protdr C.CJH.
Bijleveld

Doel: Vergroten van inzicht in de
invloeden op probleemgedrag
gedurende de levensloop. met
name op en rond school. Twee
soorten invloeden staan centraal:
aan de ene kant contacten met
leeftijdgenoten die zich reeds
problematisch en/of crimineel
gedragen; aan de andere kant de
reacties en interventies vanuit
volwassenen op school. Het
onderzoek is onderverdeeld in
meerdere deelprojecten.
Opzet Dataverzameling via
herhaalde survey en interviews met
leerlingen uit het middelbaar
onderwijs, aangevuld met informatie
uit leerlingdossiers en gesprekken
met sleutelpersonen. Bij een
omvangrijke steekproef van
leerlingen in verschillende cohoffen
binnen het onderwijs zullen
vragenlijsten worden afgenomen.
Daarin wordt ingegaan op
persoonlijke kenmerken, op
contacten met leeftijdsgenoten, op
probleemgedrag binnen en buiten
school, en op de reacties van
school op verschillende regel-
overtredingen. Daarmee wordt een
beeld verkregen van dader
netwerken en interventies vanuit
school, en kunnen verbanden en
interacties tussen variabelen
worden geanalyseerd. Bij een kleine
steekproef van ‘probleemleerlingen’
zal via interviews nauwkeuriger de
gevolgen van verschillende
reactiewijzen en interventiestrate
gieën worden gevolgd.
Einddafum: 2005.
Pubilcafievorm: Artikelen,
congresbijdragen, boek.
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746
Effecten van formele sancties
uit het (jeugd)stmtrecht
vacature, dr PH. van der Laan en
profdr C.CJ.H. Bijleveld

Samenwerkingsverband: Arrondisse
ment Almelo, Arrondissement
Alkmaar, Politie Haaglanden en
Politie Hollands Midden.
Doel: Centraal staat de vraag naar
de effectiviteit van formele sancties
en interventies. In hoeverre voldoen
interventies aan de voorwaarden —

daderkenmerken, risico-assessment,
criminogene factoren, programma-
uitvoering en professionalisme -

van het What Works-model?
Behalve naar de invloed van de
interventie als zodanig wordt ook
gekeken naar de psychologische
betekenis van het proces van
politieel en justitieel interveniëren
bij zowel jeugdigen als volwasse
nen. Wat brengen aanhouding,
verhoor en inverzekeringstelling
teweeg bij de verdachte?
Einddatum: Afhankelijk van
vacaturevervul ling.
Publicatievorm: Boek, dissertatie,
rapporten, artikelen.

747
Eerder probleemgedrag en
latere delinquentie in relatie
tot opvoedingskenmerken en
gezinsinvloeden
vacature, dr RH. van der Laan,
profdr J.R.M. Gerris (KUN) en dt
W Smeenk

Samenwerkingsverband: KUN,
afdeling Gezinspedagogiek.
Doel: Dit onderzoek concentreert
zich op de vraag welke betekenis
de opvoeding heeft voor de
ontwikkeling van delinquent gedrag
en in hoeverre delinquent gedrag
gevolgen heeft op het opvoedings
gedrag.

Opzet: Een kwantitatieve analyse
van longitudinale data sinds 1990
(Nijmeegs Gezinsonderzoek) met
betrekking tot de ontwikkeling van
de psychosociale ontwikkeling van
adolescenten in relatie tot
opvoedingsgedrag en -attitudes van
ouders. Met tussenpozen van vijf
jaar zijn enkele honderden
(toenmalige) adolescenten en hun
ouders onderzocht. Aan de orde
komen psychosociale ontwikkeling,
welbevinden, attitudes, opvoedings
stijlen, deviant gedrag, enz. In de
meest recente wave — voorjaar 2000
— zijn extra vragen opgenomen over
antisociaal gedrag bij de (toenma
lige) adolescenten als ook bij de
ouders en broers en zussen.
Einddatum: Afhankelijk van
vacaturevervu Iling.
Publicatievorm: Rapporten,
dissertatie(s), artikelen.
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Universiteit van Amsterdam
Criminologisch instituut Bonger

Lopend onderzoek

148
Overheid en slachtoffers;
verschuiving in de machtsver
houding tussen het openbaar
ministerie als houder van het
vervolgingsmonopolie en
slachtoffers van delicten in
veranderende (multi-)culturele
contexten
D.P van Dijk

Promotor: prof. dr E. Lissenberg.
Doel/probleemstelling: Van het
onderzoek is inzicht geven in het
proces waarin het monopolie op
vervolging van delicten ten dele is
aangetast nu slachtoffers van
delicten meer rechten hebben
gekregen om op te treden in het
strafgeding. i] Welke rechten
hebben slachtoffers van delicten
thans in het strafgeding en welke
sociale ontwikkelingen hebben aan
het totstandkomen van die rechten
bijgedragen, en ii) in hoeverre sluit
de daadwerkelijke vormgeving van
deze rechten aan bij de wensen en
behoeften van slachtoffers met
verschillende culturele achtergron
den. Van oudsher kwamen
slachtoffers in het strafproces in
Nederland nauwelijks aan bod. In
de afgelopen eeuw is daar met
enige regelmaat over geschreven
(Slingenberg; Van Bemmelen;
Stolwijk; Groenhuijsen). In datzelfde
tijdsbestek hebben de opvattingen
over de wensen en behoeften

wijziging ondergaan. De achtereen
volgende wetgevers van het
Wetboek van Strafvordering
meenden lange tijd dat het
slachtoffer door wraakzucht werd
gedreven en niet in de rationele
orde van het strafproces paste. Het
slachtoffer zou daarin alechts een
(ver)storend element zijn. Deze
opvatting is kennelijk veranderd. De
discussies in strafrechtelijke en
politieke kring voorafgaand aan de
invoering op 23 december 1992 van
de Wet en de Richtlijn Terwee
wijzen daarop. Die wet en richtlijn
hebben tot doel om slachtoffers van
delicten meer mogelijkheden te
geven schadevergoeding te
verkrijgen. De discussie over de
rechten van slachtoffers begon toen
de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt
had bereikt en er in Nederland
werd geredeneerd als was er
slechts één dominante cultuur. De
formele rechten van slachtoffers van
delicten kwamen tot stand, en
kregen en krijgen vorm in een tijd
dat de beleidsbeslissers en
beleidsvoerders zich realiseren dat
Nederland een pluriforme,
multiculturele samenleving is
geworden. Er ontwikkelt zich, in
ieder geval retorisch, een
toenemende gevoeligheid voor
belangen en opvattingen van
minderheidsgroepen: vrouwen en
etnische minderheden en ouderen.
Opzet: Literatuuronderzoek,
dossieronderzoek, interviews.
Einddatum: Eind 2003.
Publlcatievorm: Artikelen en
proefschrift
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749
Monitoringsonderzoek
Amusementscentra
dr Di. Korf en drs. A. Benschop

Samenwerkingsverband: Centrum
voor Verslavingsonderzoek (CVO],
Universiteit Utrecht.
Doel: Ontwikkelingen in (problema
tisch] gokgedrag bij bezoekers van
amusementscentra in Nederland en
de mate waarin en de wijze waarop
deze ontwikkelingen samenhangen
met veranderingen in het aanbod
van amusementscentra (verscherpte
controle en breder aanbod van
kansspelautomaten].
Opzet: Longitudinaal onderzoek.
Jaarlijks wordt een steekproef van
600 bezoekers van amusements
centra geïnterviewd met behulp van
laptops (CAPI]. De bezoekers
worden vervolgens jaarlijks opnieuw
geïnterviewd. Het betreft een
deelonderzoek. Het hoofdonderzoek
wordt uitgevoerd door het CVO, dat
onder andere middels etnografische
methoden ontwikkelingen in de
amusementscentra en in het
bezoekersprofiel onderzoekt.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen.

750
Handel in en gebruik van GHB
dr. Di. Korf en drs. T Nabben

Samenwerkingsverband: CVO,
Utrecht.
Doel: Studie naar handel in en
gebruik van GHB (gammahydroxy
boterzuur] een nieuwe drug die
vooral gebruikt wordt tijdens het
uitgaan.
Opzet: Veldonderzoek. Participe
rende observatie in het uitgaans
leven. Survey onder GHB-gebruik
ers. Analyse van relevante websites
Laboratoriumanalyse van GHB
monsters. Speciale aandacht wordt
besteed aan risico van GHB
gebruik, waaronder het seksueel
misbruik. Het onderzoek wordt

uitgevoerd in vier regio’s:
Amsterdam. Eindhoven, Utrecht en
de Zaanstreek.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Rapport en
artikelen.

751
Antenne
dr. Di. Korf; drs. T Nabben en
drs. A. Benschop

Samenwerkingsverband: Jellinek
Preventie, Amsterdam.
Doel: Monitoren van ontwikkelingen
in het gebruik van (nieuwe] legale
en illegale drugs onder jongeren in
Amsterdam.
Opzet: De kern van het onderzoek
bestaat uit een (kwalitatieve]
panelstudie onder insider-experts
werkzaam in settingen waar drugs
gebruikt worden, respectievelijk
deel uitmaken van netwerken van
druggebruikers. Daarnaast wordt
jaarlijks een (kwantitatieve] survey
uitgevoerd, afwisselend onder
oudere scholieren en risicogroe
pen zoals uitgaanders en
cofteeshopbezoekers. Tevens
worden gegevens geanalyseerd
afkomstig uit de registratie van de
telefonische hulp- en adviesdienst
en van de zogenaamde pillentest
service van Jellinek Preventie,
waarbij de kwaliteit en zuiverheid
van XTC wordt onderzocht in het
laboratorium. In 1999 en 2000 is
specifieke aandacht besteed aan de
relatie tussen alcohol, drugs en
geweld. In 2001 wordt een survey
gehouden onder coffeeshop
bezoekers.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Reeds gepubliceerd:
D.J. Korf, Substance careers;
winners and losers on the market of
“new” drugs in: A. Springer, A. UhI
(eds.], Illicit drugs; patterns of use —

patterns of response, lnnsbruck,
Studien Verlag, 2000, pp. 123-141;
Di. Korf, U.E. Kemmesies, T.
Nabben, ‘Trendstudie Drogen; em
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Instrument zur verbesserten
Analyse neuer Drogenumgangsfor
men Sucht, 44e jrg., nr. 4, 1998, pp.
280-284; D.J.Korf, T. Nabben, D.
Lettink en H. Bouma, Antenne 1998;
trends in alcohol, drugs en gokken
bij jonge Amsterdammers.
Amsterdam, Thelathesis, 1999; D.J.
Kort, T. Nabben, S. Diemel en H.
Bouma, Antenne 1999; trends in
alcohol, drugs en gokken bij jonge
Amsterdammers, Amsterdam,
Thelathesis, 2000; D.J. Korf, T.
Nabben, en A. Benschop, Antenne
2000; trends in alcohol, drugs en
gokken bij jonge Amsterdammers,
Amsterdam, Rozenberg Publishers,
2001; T. Nabben en D]. Kort,
‘Cocaine and crack in Amsterdam;
diverging subcultures’, Journal on
drug issues , 29° jrg., nr. 3, 1999, pp.
627-652.

752
Drugs and violence

dr. Di. Korf en drs. G. Rots
Samenwerkingsverband. University
of Delaware (VS], AMSC, Toronto
(Canada], Jellinek Preventie,
Amsterdam.
Doel: Internationale studie naar de
relatie tussen drugsgebruik
(inclusief alcohol) en geweld bij
jongeren.
Opzet: Theoretisch kader voor het
onderzoek is het tripartite model
over de causale relatie tussen
drugsgebruik en geweld van
Goldstein. Deze relatie wordt op
drie niveaus onderzocht: psychofar
macologisch, economisch
compulsief, en systemisch. Het
psychofarmacologisch model
verondersteld dat geweld meer
voorkomt bij het ene middel dan
het ander (bv. alcohol leidt vaker
tot geweld]. Het economisch
compulsieve model heeft betrekking
op de aanname dat geweld
voortvloeit uit de gedrag om geld
voor drugs te verkrijgen. Het
systemisch model veronderstelt dat

geweld inherent is aan de illegale
markt en zich vooral voordoet bij
degenen die direct betrokken zijn
bij drugshandel. Er worden 200
jongeren (14-17) in detentie
inrichtingen en 200 jongeren
(14-17] die niet meer naar school
gaan geïnterviewd in Noord
Holland. Utrecht en Flevoland.
Soortgelijk onderzoek vindt plaats
in Philadelphia (VS] en Toronto
(Canada].
Einddatum: Juni 2003.
Publicatievorm: Rapport en
artikelen.

753
Mannen, vrouwen, misdaad en
moraal
prof dr. E. Lissenberg

Doel: Mannen worden eerder
geassocieerd met misdaad, vrouwen
eerder met moraal. Rechten lijken
meer gekoppeld aan de’ man en
plichten aan de’ vrouw. Mensen
met meer plichten dan rechten
vertonen andere vormen van
regelovertredend gedrag dan
mensen voor wie rechten
overheersen. De ongelijke verdeling
van rechten en plichten, dit verschil
in machtsposities, correspondeert
met verschillende ethische visies.
Globaal kunnen twee ethische
visies worden onderscheiden,
namelijk een ethiek van plichten en
een ethiek van rechten. Aan deze
ethische visies liggen twee
verschillende mensbeelden ten
grondslag die Elias aanduidde als
het beeld van de ‘homo clausus’, de
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.
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Opzet: Uteratuurstudie, bronnenstu
die.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Reeds gepubliceerd:
E. Lissenberg, Vrouwen, mannen en
moraal’ in: Justitiële verkenningen,
19e jrg., 1993, pp.103-119; E.
Lissenberg, Overspel. de wetgever
en de politiek in: Criminaliteit als
politiek probleem, JA. Nijboer e.a.
tred], Arnhem, Gouda Quint, 1993,
pp. 219-232; E. Lissenberg,
Vrouwencriminaliteit en feminisme
in de Criminologie in: Nemesis,
september 1995, pp. 6-19; E.
Lissenberg, Geweld en liefde in: C.
Mans e.a. tred.), Recht en liefde,
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996, pp.
35-46; E. Lissenbetg, Spiegel-
delicten; nieuwe vormen van
vrouwencriminaliteit in: Proces,
Tijdschrift voor berechting en
reclassering, 1998, pp. 103-106; E.
Lissenberg, Vrouwen en hun
criminaliteit; honderd jaar
mistroostigheid in: Eeuw/ge
kwesties; honderd jaar vrouwen en
recht in Nederland, Deventer, WE.].
Iweelink. 1999, pp. 81-89; E.
Lissenberg, ‘Intieme relaties en het
strafrecht; over thuisgeweld en de
strafbaarstelling van belagen in:
Justitiële verkenningen, 1999, pp.
36-44.

154
Nalaten in criminologisch
perspectief
prof dr E. Lissenberg

Opzet: Onderzoek wordt verricht
naar omissies of daden die zijn
nagelaten. Het past in de
hedendaagse maatschappelijke
discussie over het gedoogbeleid en
de gedoogcultuur die zich heeft
ontwikkeld. Tevens is het van
belang in de discussie over de
eventuele strafbaarstelling van de
overheid en de veranderende
interpretatie van strafrechtelijke
aansprakelijkheid.

Doel: De vraag is welke sociale en
individuele omstandigheden in
verband staan met het negeren,
terzijde leggen of niet uitvoeren van
taken die kunnen worden verwacht.
Criminologische theorieën en
onderzoek bieden vooral verklarin
gen voor handelen en niet voor
stilzitten, terwijl zich in het dagelijks
leven steeds meer ernstige
problemen, met collectieve of
individuele schade, voordoen als
gevolg van nalaten. Het onderzoek
richt zich op stilzitten of nalaten in
ambtelijke werksituaties. Er zijn
overeenkomsten tussen deze
ambtelijke vormen van afwijkend of
misdadig gedrag en witteboorden
criminaliteit of organisatie-
criminaliteit. De verschillen, zo is de
verwachting, zullen vooral verband
houden met de verschillen in
doelstellingen van ambtelijke
organisaties enerzijds en op winst
gerichte organisaties ander2ijds.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Artikelen.

155
Jeugdcriminaliteit in
achterstandswijken van
Paramaribo
drs. R. 7joen Tak Seu-Waalring

Promotor: prof. dr. E. Lissenberg.
Samenwerkingsverband: Anton de
Kom Universiteit, Paramaribo.
Doel: Oppervlakkige waarnemingen
maken reeds duidelijk dat in
achterstandswijken van Paramaribo
voor elke jeugdige crimineel er
tientallen jongeren zijn die, ondanks
hun problematische omgeving, zich
weten aan te passen en zich op een
sociaal aanvaarde manier gedragen.
Onderzoek zal worden gedaan naar
de vraag wat de verschillen zijn
tussen delinquenten en niet-
delinquenten in hun relaties tot
familie, buurtorganisaties, bedrijven
en overheidsinstellingen op
wijkniveau.
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Opzet: Longitudinaal onderzoek aan
de hand van het ontwikkelings-
model van Hawkins en Catalona
(Seattie Social Development Project]
onder jongeren van 10-16 jaar.
Methoden van onderzoek zijn:
individuele interviews, participe
rende observatie, focusgroep
gesprekken.
Einddatum: 2007.
Publicatievorm: Artikelen en
dissertatie.

Universiteit van Amsterdam
Seminanum voor strafrecht en
stmfrechtspleging Van Hamel

Lopend onderzoek

156
Overmacht in het stelsel van
strafuitsluitingsgronden
mr drs. MM Do/man

Promotor: protmr. SAM. Stolwijk.
Doel: Doel van het onderzoek is
een dogmatische plaatsbepaling
van de strafuitsluitingsgrond
overmacht. Daartoe zal in de eerste
plaats de rechtspraak terzake
worden onderzocht en een
typologie van de casus worden
opgesteld. Vervolgens zal worden
onderzocht in hoeverre de
zogenaamde subjectieve overmacht
zich verhoudt tot de overige
strafuitsluitingsgronden en
anderzijds de objectieve overmacht
tot de andere rechtvaardigings
gronden. Centrale vraag is: is
overmacht een eigen-aardige
strafuitsluitingsgrond?
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

157
De onverjaarbaarheid van
internationale misdrijven
mw mr RA. Kok

Promotor: prof.mr. AH]. Swart.
Doel/probleemstelling: Het
onderzoek behandelt, mede door
middel van een studie van de

Staten praktijk, de vraag of en zo ja
in hoeverre de onverjaarbaarheid
van internationale misdrijven is
geworden tot een regel van
volkenrechtelijk gewoonterecht
Publicat/evorm: Dissertatie.
Einddatum: 2005.

158
Noords internationaal
strafrecht
mr drs. CE Mulder

Promotor: prof.mr. CE. Rüter en
prof.mr. A.H.J. Swart.
Doel: 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 Ijsland. In het
onderzoek komen zowel
rechtsmachtproblemen als
internationale rechtshulprelaties
aan bod. Wat de internationale
rechtshulp betreft komen zowel de
relaties tussen de Noordse landen
onderling als de relaties met derde
staten aan de orde. Het onderzoek
moet een antwoord trachten te
vinden op de vragen hoe de
regelingen van de betrokken landen
er uit zien en of dergelijke
regelingen ook voor niet Noordse
staten een aantrekkelijk alternatief
vormen. Het onderzoek is niet
alleen beschrijvend en theoretisch
van aard. Ook de praktijk van het
Noordse internationale strafrecht
wordt besproken.
Opzet: Het onderzoek valt uiteen in
twee delen. In het eerste deel
worden de wettelijke regelingen
besproken. Het materiaal daarvoor
bestaat uit literatuur een
wetsteksten, parlementaire stukken,
overheidsnota’s en ander
overheidsmateriaal. Het tweede deel
bestaat uit een bespreking van het
feitelijk functioneren van de
regelingen. Het materiaal uit het
eerste deel wordt daartoe
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aangevuld met materiaal dat
verzameld is door middel van
gesprekken met functionarissen die
in de regelingen aangewezen zijn
om deze uit te voeren, zoals de
politie, het OM. en het ministerie
van justitie.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

759
Justiz und NS-Verbrechen,
Sammiung deutscher
Strafurteile wegen nationalso
zialistischer Tötungsverbrech
ten 7945-...
mr. C.F Rüter en dr. D.W de Mlldt

Doel: Het verschaffen van inzicht in
het wezen en de mogelijkheden van
strafrechtelijke reacties op
oorlogscriminaliteit en op van
staatswege georganiseerde
misdrijven [misdrijven tegen de
menselijkheid).
Opzet: Bronnenpublicatie; databank;
artikelen en website www.jur.uva.nl.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Volledige,
geannoteerde en van registers
voorziene uitgave in boekvorm van
de terzake van nationaal-
socialistische levensdelicten door
West- en Oostduitse rechters sinds
1945 gewezen vonnissen. Tot op
heden zijn de tot 1968 door
Westduitse rechtbanken gewezen
vonnissen in boekvorm verschenen
(26 delen, elk ongeveer 800
pagina’s). De ontsluiting van de
eerste 22 delen geschiedt middels
een CD-ROM, die in 1998
verschenen is. Deze overige
vonnissen worden, in de periode tot
2006 gepubliceerd, eerst in
boekvorm en uiteindelijk ook op
CD-ROM. Op soortelijke wijze
worden ook de Oostduitse
vonnissen vanaf 2002 gepubliceerd.
Omvang worden elf delen. Zie ook:
www//jur.uva.n l/junsv

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

Promotor: prof.mr. SAM. Stolwijk.
Doel: In artikel 553 van het
Wetboek van Strafvordering wordt
de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen opgedra
gen aan het OM. overeenkomstig
door de minister van justitie te
stellen richtlijnen. In de praktijk
draagt het OM. de verantwoorde
lijkheid voor het oproepen en doen
opnemen van tot vrijheidsstraf
veroordeelden, terwijl de verdeling
van de gedetineerden over de
penitentiaire inrichtingen en de
verdere executie onder verantwoor
delijkheid van het ministerie
geschiedt. Een rechterlijk advïes
omtrent de tenuitvoerlegging bindt
het OM. en het ministerie van
Justitie niet (HR 9 april 1974, NJ
1974, 244). Binnen de door de wet
gegeven voorschriften heeft de
rechter een grote vrijheid in de
straftoemeting. Tengevolge van
ingrijpende wijzigingen in het
penitentiair beleid en de peniten
tiaire omstandigheden heeft de
rechter evenwel steeds minder zicht
op de inhoud’ van de door hem
opgelegde sanctie. De veronderstel
ling 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 tenuitvoer
legging beïnvloeden en of ons
wettelijk systeem de ruimte biedt
aan de rechter die de straf heeft
opgelegd, onder omstandigheden
een heroverweging vragen.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Dissertatie.

160
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767
Medeplichtigheid; een
onderzoek naar de achter
grond en toepassing van art.
48 van het Wetboek van
Strafrecht
mr WJ. Spek

Promotor; prof.mr. SAM. Stolwijk.
Doel; 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 mede
plichtigheid 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; 2004.
Publicatievorm; Dissertatie.

762
Positie van de verdediging hij
de strafrechtspleging door
internationale tribunalen
Nog onbekend

Promotoren; prof.mr. E.Ph.R.
Sutorius en dr. H.G. van der Wilt.
Doel; Het onderzoek is gericht op
het in kaart brengen van
knelpunten waarmee de verdedi
ging wordt geconfronteerd in het
optreden voor het Joegoslavië,
Rwanda tribunaal en in de toekomst
het Internationale Strafhof. Het gaat
daarbij niet alleen om de concrete
problemen, die verbonden zijn aan
het optreden voor deze rechtscolle
ges maar ook, om de complicaties
die samenhangen met het feit dat
de tribunalen eigen regels voor de
procesvoering kennen, die afwijken
van wat vanuit de continentale
rechtspleging gebruikelijk is.
Einddatum; 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling strafrecht en criminolo
gie

Lopend onderzoek

763
Nederlandse XTC-koeriers in
het buitenland
prof dr H.G. van de Runt, mr. D.
Kunst, dr. D. Siegel en dr D. Korf

Samenwerkingverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Doel; De aantallen, kenmerken en
motieven van tpotentiële)
Nederlandse XTC— koeriers in kaart
brengen. Dit om gegevens aan te
dragen voor een voorlichtings
campagne van het ministerie van
Justitie.
Onderzoekmethoden; Interviews met
Nederlanders die in de Verenigde
Staten en Duitsland gedetineerd
zijn wegens de smokkel van XTC,
vrijwilligers, het ministerie van
Buitenlandse Zaken en de
reclassering.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatie; Rapport. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en gefinancierd door het ministerie
van Justitie, WODC, Afdeling EWB.

764
Financieel-economische
aspecten van criminaliteit
prof dr. H.G. van de Runt, dr J.M.
Nelen en dr W Huisman

Doel; Actuele maatschappelijke
ontwikkelingen en vraagstukken
hebben de financieel-economische
aspecten van criminaliteit op de
onderzoeksagenda gezet. Zo is
dankzij de parlementaire
enquêtecommissie Opsporings-
methoden duidelijk geworden dat
door het plegen van georganiseerde
criminaliteit enorme winsten
worden behaald, die een
ontwrichtende werking hebben op
legale sectoren van onze economie.
Daarnaast is het besef gegroeid dat
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zich ook binnen (wettige] branches
grootschalige vormen van
criminaliteit voor doen, zoals de
fraude binnen grote financiële
instellingen en op de effectenbeurs.
Ofschoon politie en justitie in
toenemende mate aandacht zijn
gaan besteden aan de financiële
aspecten van deze criminaliteit
(financieel rechercheren) is er nog
maar weinig bekend over de vraag
hoe en waar deze ‘misdaadgelden’
worden besteed. Evenmin is
duidelijk wat de mogelijke rol is van
financiële dienstverleners en
professionele beroepsbeoefenaars
bij het ontwerpen van witwas
constructies en het wegsluizen van
geld in de legale economie. Doel
van het onderzoek is het nader
inzichtelijk maken van de wijze
waarop bij georganiseerde
criminaliteit en organisatie-
criminaliteit grote financiële
opbrengsten worden gegenereerd
en besteed.
Opzet: Bovenstaande omschrijving
van het doel van het onderzoek
leidt tot de volgende onderzoeks
vragen: Hoe worden bij georgani
seerde criminaliteit en organisatie-
criminaliteit de grote opbrengsten
gegenereerd? Hoe worden deze
opbrengsten besteed, met name in
de wettige sectoren van de
economie? Welke consequenties
kunnen aan de beantwoording van
beide vragen worden verbonden
voor de preventie en de aanpak van
deze vormen van criminaliteit? De
eerste vraag betekent het doen van
onderzoek naar de modus operandi.
De beantwoording van de tweede
vraag betekent onderzoek naar
onder andere het witwassen van
misdaadgeld en de investering van
deze gelden. Deze vragen zullen
worden beantwoord aan de hand
van dossierstudie, literatuuronder
zoek, interviews en expertmeetings.
Einddatum: Lopend project, geen
einddatum.

Publicatievorm: Diverse rapporten
en artikelen.

765
De bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit
dr. W Huisman, dr. J.M Nelen en
mr J. Struiksma

Doel: Naar aanleiding van de
bevindingen van de parlementaire
enquëtecommissie over de
machtsposities van criminele
organisaties in met name het
zogenaamd Wallengebied in
Amsterdam, is de gemeente
Amsterdam gestart met de
bestuurlijke aanpak van georgani
seerde criminaliteit. Doel van dit
zogenaamde ‘Wallenproject’ was de
criminaliteit op de Wallen effectiever
bestrijden, alsmede het ontwikkelen
van een methodiek voor de
bestuurlijke aanpak van de
georganiseerde criminaliteit. Per 1
januari 2000 werd deze methodiek
onder de noemer ‘Van Traa project’
stadsbreed uitgevoerd. In opdracht
van de gemeenteraad van
Amsterdam wordt een evaluatief
onderzoek verricht naar de effecten
van het Wallen- c.q. Van Traa
project. De probleemstelling van het
onderzoek luidt: Wat zijn de
effecten van van de in het kader
van het Wallenproject c.q. het
project van Traa gehanteerde
werkwijze ter bestrijding van
georganiseerde criminaliteit? Deze
vraag wint aan belang nu met de
invoering van de wet Bibob ook op
landelijk niveau is gekozen voor een
bestuurlijke aanpak van georgani
seerde criminaliteit. Het Wallen- c.q.
Van Traa-project kan worden
opgevat als ‘Bibob avant la lettre
Opzet: De probleemstelling zal
langs twee wegen worden
beantwoord. Ten eerste wordt
gekeken naar de ontwikkelde
methodiek voor de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde
criminaliteit. Hier gaat het om de
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interne effecten van het project voor
de werkwijze van de overheid. Met
andere woorden: is de overheid
beter in staat georganiseerde
criminaliteit aan te pakken? Ten
tweede wordt gekeken of de
georganiseerde criminaliteit in het
Wallengebied en de overige
geselecteerde gebieden en
branches daadwerkelijk is
teruggedrongen. Deze vraag betreft
dus de externe effecten van het
project. Hoewel het niet mogelijk
zal zijn causale relaties te leggen
tussen veranderingen in de
georganiseerde criminaliteit en de
activiteiten van het Wallen- en Van
Traa-team, zal wel worden
geprobeerd verschuivingen in het
criminaliteitsbeeld te registeren die
een indicatie kunnen zijn van de
effectiviteit van de bestuurlijke
aanpak. Om beide effecten in kaart
te brengen en daarmee een
antwoord te geven op de
probleemstelling zal de in het kader
van het Wallen- c.q. Van Traa
project ontwikkelde werkwijze
worden beschreven en beoordeeld.
Daarbij zullen alle relevante
dossiers worden bestudeerd, zullen
interviews worden gehouden en
betrokken en zullen de activiteiten
van het projecffeam door middel
van participerend informatie worden
gevolgd. Verschillende in het kader
van het project uitgevoerd
gebiedsgebonden en branche-
gerichte deelprojecten zullen bij
wijze van casestudie worden
bestudeerd.
Einddatum: 2003.
Publlcatievorm: Diverse rapporten
en artikelen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

166
Integriteitsdilemma’s van
advocaten en notarissen in
hun professionele vertrou
wensrelatie met criminele
cliënten
mr F Lankhorst

Promotoren: protdr HO. van de
Bunt en protdr. J. Naeyé.
Doet Inzicht verkrijgen in
integriteitsdilemma’s die zich
voordoen in de praktijk van de
advocatuur en het notariaat en
inzicht geven over de manier
waarop notarissen en advocaten
zich beter kunnen verweren tegen
verwijtbare betrokkenheid bij
georganiseerde misdaad.
Opzet Het juridisch-theoretische
gedeelte bestaat uit het bestuderen
van relevante wet- en regelgeving,
tuchtrechtspraak, gedragsregels en
literatuur met betrekking tot het
verschoningsrecht en beroepsge
heim van advocaten en notarissen.
In het empirisch gedeelte zal door
middel van interviews met de leden
van de beroepsgroepen, en
dossieronderzoek bij politie en
Meldpunt ongebruikelijke
transacties de dilemma’s en
problemen die zich in de praktijk
voordoen worden onderzocht
Einddatum: Maart 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

167
Integriteit in publieke functies;
criminaliteitsbeeldanalyse en
evaluatie van het integriteits
beleid van de gemeente
Amsterdam
dr. J.M. Nelen en drs. M. van
Fulpen

Doel: In opdracht van de gemeente
Amsterdam doet de sectie
criminologie onderzoek naar de
typen van integriteitschendingen
waarmee deze gemeente wordt
gecontronteerd en naar de effecten
die het gemeentelijke integriteits
beleid sorteert. Een inventarisatie
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wordt gemaakt van de gevallen die
de afgelopen jaren zijn gemeld bij
het coördinatiepunt fraude en
corruptie van de gemeente. De
tweede vraag veronderstelt een
effectmeting op de langere termijn.
Daartoe zal nog wel dit jaar een
referentiepunt worden gecreëerd in
de vorm van een nulmeting. Door
middel van een schriftelijke enquête
en aanvullende interviews zal de
gepercipieerde integriteit binnen de
verschillende diensten/stadsdelen
worden gemeten en zal worden
nagegaan welke verwachtingen
men koestert ten aanzien van het
door de gemeente Amsterdam
ingezette integriteitsbeleid en in het
bijzonder de rol van het Bureau
Integriteit daarin.
Einddatum: tussenrapportage
gepland begin 2003; einde van het
gehele onderzoek voorzien eind
2004.

768
Ambtelijke corruptie
dr. J.M. Nelen en mr. A.
Nieuwendijk

Doel: In kaart brengen van de
verschillende verschijningsvormen
van (ambtelijke) corruptie.
Opzet: De centrale vraag die aan dit
onderzoek ten grondslag ligt luidt:
Wat zijn de verschijningsvormen

van corruptie-onderzoeken van de
Rijksrecherche? Het onderzoek zal
allereerst bestaan uit een analyse
van de dossiers van de
rijksrecherche-onderzoeken naar
corruptie over de periode 7998 IIm
2000. Daarnaast zal het onderzoek
bestaan uit literatuuronderzoek en
interviews.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport.

769
De positie en het functioneren
van de rijksrecherche in het
Nederlandse politiebestel
mt A. Nieuwendijk

Promotoren: prof.dr. H.G. van de
Bunt en prof.mr. T.M. Schalken.
Doel: Doel van dit onderzoek is
meet inzicht te verschaffen in een
instituut dat een belangrijke rol
speelt in het waarborgen van de
integriteit van de overheid. Het
onderzoek richt zich primair op
rijksrecherche-onderzoek naar
corruptie en fraude. De centrale
vraag die aan dit onderzoek ten
grondslag ligt, luidt: Hoe wordt aan
de essentiële waarden van de
Rijksrecherche onafhankelijkheid
en onpartijdigheid’ in theorie en
praktijk vormgegeven? Welke
knelpunten doen zich in de praktijk
voor in de realisering hiervan?
Belangrijke thema’s zijn hierbij
Organisatie en taken, sturing en
controle, omgeving, uitvoering en
cultuur. De hoofdmoot van het
onderzoek is sociaal-
wetenschappelijk van aard,
bestaande uit dossieronderzoek,
interviews en observatie. Allereerst
vindt een landelijke inventarisatie
plaats van corruptie- en fraude
zaken van de Rijksrecherche.
Vervolgens wordt een aantal van
deze zaken geëvalueerd door
middel van dossieronderzoek,
aangevuld met interviews met
sleutelfiguren. Door middel van een
checklist wordt de zaak geconstru
eerd vanaf de aanleiding tot het
onderzoek tot en met de effecten.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

770
Criminaliteit in de diamanten
sector; de casus van
Antwerpen
dr D. Siegel

Doel: Aan de hand van empirisch
onderzoek de criminaliteit in de
diamantensector in Antwerpen en
het verband met criminele
organisaties in België en Nederland
in kaart brengen.



Justitiële verkenningen, jrq. 27, er. 7, 2001 60

Onderzoekmethoden: Participerende
observatie onder diamantairs en
winkeliers in de diamantenbuurt
van Antwerpen, interviews met
vertegenwoordigers van organisa
ties van diamantairs en de
Antwerpse politie.
Einddatum Lopend project, geen
einddatum.
Publlcatievorm: Diverse artikelen.

171
Politieel tuchtrecht in theorie
en praktijk
mr. M. van der Steeg

Promotoren: prof.dr J. Naeyé en
prof.drs. F.C.M.A. Michiels.
Doel: Het politieel tuchtrecht is
gebaseerd op het Besluit algemene
rechtspositie politie (Barp). Op
grond van deze regeling kan het
bevoegd gezag disciplinaire
sancties opleggen aan een
politieambtenaar die zich schuldig
heeft gemaakt aan plichtsverzuim.
De meest ingrijpende sanctie is
onvoorwaardelijk ontslag. Niet
alleen gedragingen gedurende de
dienstuitoefening, maar ook
daarbuiten kunnen plichtsverzuim
opleveren. Doel van het onderzoek
is het karakter van het politieel
tuchtrecht als rechtsvorm te
belichten en de theoretische
grondslag van het politieel
tuchtrecht te doorgronden, zowel
wat betreft het materiële als het
procedurele tuchtrecht. Daarnaast
beoogt het onderzoek een beeld te
geven van de toepassing van het
politieel tuchtrecht in de praktijk.
Hierbij wordt de vraag gesteld of
het politieel tuchtrecht een
doelmatig instrument is om
normafwijkend gedrag van
politieambtenaren te betnvloeden.
Opzet: Het onderzoek behelst
theoretisch en empirisch onderzoek.
Ter beantwoording van de
onderzoeksvragen zal zowel
informatie worden betrokken uit

recht rechtspraak en literatuur als
uit de empirie, de werkelijkheid.
Einddatum: Eind 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.

172
De vrijheidsbenemende
maatregel in het jeugd-
strafrecht en de aanpak van
ernstige criminaliteit
mr L.M.Z Volf

Promotoren: protmr. J.E. Doek en
prof.dr HO. van de Bunt.
Doel: Een op empirisch onderzoek
gebaseerd inzicht krijgen in de aard
en omvang van de vrijheidsbene
mende behandelmaatregel
(Pij-maatregel) als een jeugd-
strafrechtelijke aanpak van
ernstige/chronische jeugddelin
quentie.
Probleemstelling: In welke gevallen
en aan welke delinquenten wordt
een Pij-maatregel opgelegd; hoe
verhoudt de feitelijk tenuitvoerleg
ging zich ten opzichte van de
wettelijke regelingen? Welke
verklaringen kunnen worden
gegeven voor de opzienbarende
stijging (sinds 1990) van het aantal
nieuwe behandelmaatregelen dat
jaarlijkse wordt opgelegd? Zijn er
verschillen in oplegging tussen de
(vroegere) Tbr/Pibb en de (huidige)
Pij-maatregel; zo ja, welke?
Einddatum: 2004.
Publlcatievorm: Dissertatie.

173
Ondenoeksactiviteiten van de
‘big five’ bureaus voor
forensische accountancy
mr 1 van Wijk, dr W Huisman,
prof.dr. H.G. van de Bunt

Doel: Dit onderzoek richt zich op de
onderzoeksactiviteiten van de
forensische accountancy (wat
hebben zij in onderzoek en hoe
richten ze hun onderzoeken in?) De
belangrijkste dilemma’s waarmee
de torensic services zich geconfron
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teerd zien worden in kaart gebracht
en besproken.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport.

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling klinische psychologie

Afgesloten onderzoek

774
Indicatie-instrument voor de
eerste plaatsing van
gedetineerden
E Blaauw

Amsterdam, Vrije Universiteit, 2001,
Zie JV7, 2001, nr. 160

Lopend onderzoek

775
Onderzoek naar valse
aangiften van stalking
(belaging)
dr. E Blaauw

Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt gedaan in
samenwerking met de University of
Leicester in Engeland.
Doel: Zicht te krijgen op persoons
kenmerken en delictkenmerken’ die
informatie kunnen verstrekken over
de vraag of aangiften van stalking
(belaging) vals of juist zijn.
Opzet en onderzoeksmefhoden:
Onder slachtoffers van stalking in
Nederland en Engeland werden
vragenlijsten verspreid waarin werd
gevraagd naar kenmerken van het
slachtoffer, kenmerken van de
dader en kenmerken van de
stalking. Op deze vragenlijsten werd
een inhoudsanalyse uitgevoerd door
meerdere personen met het oog op
het achterhalen van valse aangiften.
De kenmerken van de dader, het
slachtoffer en het delict van de
juiste aangiften zullen worden
vergeleken met die van de valse
aangiften.
Einddatum: Februari 2003.

Pubilcatievorm: Artikelen. Reeds ter
publicatie aangeboden: L.P.
Sheridan, E. Blaauw en F.W. Winkel,
Characteristics of false stalking
allegations Criminaljustice and
behavior.

776
Onderzoek naar de effecten
van de 71 September
aanslagen op discriminatie
van Moslims en andere
religieuze groepen
dr. E. Blaauw

Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt gedaan in
samenwerking met de University of
Leicester in Engeland.
Doel: Zicht te krijgen op de vraag
of de terroristische aanslagen van
11 September in de Verenigde
Staten effect hebben gehad op
discriminatoire en gewelddadige
gedragingen tegenover Moslims en
andere religieuze groeperingen
(Sikhs, Hindoes, Joden, Christenen]
Opzet en onderzoeksmethoden:
Onder grote groepen personen van
verschillende religieuze (Moslims,
Sikhs, Hindoes, Joden, Christenen]
en etnische achtergrond (o.a.
Bangladesh, India, Pakistan] in
Engeland werd een vragenlijst
verspreid met vragen over
ervaringen van discriminatoire en
gewelddadige gedragingen voor 11
September en na 11 September. Dit
onderzoek diende als een basis
voor soortgelijk onderzoek in
Nederland. De gegevens van het
Engelse onderzoek worden
momenteel geanalyseerd.
Einddatum: Februari 2003.
Publicatievorm: Artikelen. Reeds ter
publicatie aangeboden: L.P.
Sheridan, E. Blaauw, R. Gillett en
F.W Winkel, Discrimination and
implicit racism on the basis of
religion and ethnicity; effects of the
events of September 1 1th on five
religious and seven ethnic groups
Journal of applied psychology
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177
Onderzoek naar het psychisch
welbevinden van gedetineer
den in de Ebi
drs. KC.M.P Ferenschild

Begeleiders: prot A. Kerkhof en dc
E.J.A. Scherder
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt gedaan in
opdracht van het ministerie van
Justitie.
Doel: Naar aanleiding van een
onderzoek van de Europese
Commissie zijn er vragen gerezen
omtrent het psychisch welbevinden
van gedetineerden in de Ebi. In het
onderzoek worden zowel de
insluitomstandigheden als het
psychisch welbevinden op
regelmatige basis in kaart gebracht,
waardoor de relaties tussen deze
twee factoren waarschijnlijk worden
gemaakt.
Opzet en onde,zoeksmethoden: In
de penitentiaire inrichting Nieuw
Vosenveld te Vught worden op twee
afdelingen, te weten de BGG en de
EBI, twee groepen gedetineerden
benaderd voor deelname aan een
12 maanden durend onderzoek.
Door middel van neuro
psychologische testen, dossier
onderzoek, fysiologische maten
(gericht op slaap-waakritme en
stresshormoon Cortisol) en
interviews dan wel vragenlijsten bij
zowel gedetineerden als Peniten
tiaire Inrichtingswerkers, worden de
gegevens omtrent het psychisch
welzijn van de gedetineerden
verzameld.
Einddatum: September 2003.
Publlcatievorm: Rapport en
artikelen.

Vrije Universiteit Amsterdam
Centrum voor
Politiewetenschappen

Lopend onderzoek

178
Politiële integriteit
T Lamboo

Promotoren: prof.dr. L.W.J.C.
Huberts en protdr. J. Naeyé.
Doel: Kennisverwerving over
politiële 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 politiële
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;
documentstudies en interviews met
betrekking tot de instituties in
Nederland ter bescherming van
politiële integriteit (met aandacht
voor alle korpsen). Daarnaast zal
case studie onderzoek plaatsvinden
naar de instituties ter bescherming
van politiële integriteit in Duitsland
en Engeland.
Finddatum: 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

179
Oeweldsmonopolie
profdr. 1 Naeyé en drs. is.
Timmer

Doel: Het in kaart brengen van het
politieel geweldgebruik in het jaar
2000, zowel wat betreft aard,
omvang en gevolg als de
beoordeling achteraf door het
bevoegd gezag. De aldus
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verzamelde gegevens zullen worden
vergeleken met de geweld-
meldingen die zijn gerapporteerd
aan het Openbaar Ministerie en het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrealties.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit
een vooronderzoek bij enkele
pilotkorpsen en een parket met het
oog op het vinden van een optimale
zoekstrategie in de verschillende
bedrijfsprocessensystemen. Het
hoofdonderzoek bestaat uit het
verzamelen van de onderzoeks
gegevens bij 25 regiokorpsen, het
KLPD, de KMAR, de Rijksrecherche
en de parketten.
Einddatum: 2003.
Pubilcatievorm: Rapport.

180
De positie en het functioneren
van de rijksrecherche in het
Nederlandse politiehestel
mr A. Nieuwendijk

Promotoren: prof.dr HO. van de
Bunt en protmr T.M. Schalken.
Doel: Doel van dit onderzoek is
meer inzicht te verschaffen in een
instituut dat een belangrijke rol
speelt in het waarborgen van de
integriteit van de overheid. Het
onderzoek richt zich primair op
rijksrechercheonderzoek naar
corruptie en fraude. De centrale
vraag die aan dit onderzoek ten
grondslag ligt luidt: Hoe wordt aan
de essentiële waarden van de
Rijksrecherche ‘onafhankelijkheid
en onpartijdigheid’ in theorie en
praktijk vorm gegeven? Welke
knelpunten doen zich in de praktijk
voor in de realisering hiervan?
Belangrijke thema’s zijn hierbij
organisatie en taken, sturing en
controle, omgeving, uitvoering en
cultuur. De hoofdmoot van het
onderzoek is sociaal-
wetenschappelijk van aard,
bestaande uit dossieronderzoek,
interviews en observatie. Allereerst
vindt een landelijke inventarisatie

plaats van corruptie- en fraude
zaken van de Rijksrecherche.
Vervolgens wordt een aantal van
deze zaken geëvalueerd door
middel van dossieronderzoek,
aangevuld met interviews met
sleutelfiguren. Door middel van een
checklist wordt de zaak geconstru
eerd vanaf de aanleiding tot het
onderzoek tot en met de effecten.
Eioddatum: 2003.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

181
Sturing en toetsing van
internationale politiesamen
werking in strafzaken
mr. JAM. Pronk

Promotor prof.mr T.M. Schalken.
Doel: De groter wordende mobiliteit
van de economie, het opengaan
van de grenzen in Europa en de val
van het ijzeren gordijn, hebben in
belangrijke mate bijgedragen aan
de toename van de grens
overschrijdende criminaliteit Deze
laatste ontwikkeling zorgt voor een
grotere behoefte aan internationale
politiesamenwerking. Dankzij de
stormachtige ontwikkelingen op het
gebied van de informatietechnolo
gie is de politie in staat om op
steeds snellere wijze informatie met
buitenlandse politie-organisaties uit
te wisselen. Naast deze meer
traditionele vorm van politiesamen
werking vinden er op Europees
niveau belangrijke ontwikkelingen
plaats die de politie in staat stelt
om op operationeel niveau in
gezamenlijke onderzoeksteams te
gaan samenwerken. In de praktijk
blijkt dat de organen die zich met
de sturing (OM.) en toetsing
(rechterlijke macht) van deze
uiteenlopende vormen van
internationale politiesamenwerking
op strafrechtelijk terrein bezig
houden, veelal achter de ontwikke
lingen aanlopen. Het doel van dit
onderzoek is in de eerste plaats de
aard van de internationale
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politiesamenwerking op strafrechte
lijk terrein in kaart te brengen om
vervolgens een structuur te
ontwikkelen om die samenwerking
effectiever te laten verlopen en
tenslotte een methode te ontwerpen
op basis waarvan de resultaten van
de samenwerking juridisch kunnen
worden getoetst.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

182
Politiegeweld in vergelijkend
perspectief
drs. iS. Timmer

Samenwerkingsverband: 1 nterfacul
tair Centrum voor Politieweten
schappen (CPW) Vrije Universiteit
Amsterdam; Onderzoekschool
Maatschappelijke Veiligheid.
Doel: Hoofddoel van dit onderzoek
is de uitvoeringspraktijk van het
politieel geweldsgebruik op
politiek-bestuurlijk, beleidsmatig en
uitvoerend niveau in een aantal
Europese landen, waaronder
Nederland, met elkaar te
vergelijken.
Opzet: Met de studies Onder schot;
vuurwapengebruik van de politie in
Nederland (1978-1995) (Gouda
Quint, 1996) en Geweldsmeldingen
1996-1997; politieel vuurwapen-
gebruik en letselzaken gerapporteerd
door de Nederlandse politie in de
periode 1996- 1997 (CPW, 1998) is
een belangrijk deel van het
Nederlandse politieel gewelds
gebruik geïnventariseerd en
geanalyseerd. Logisch maar gezien
de Europese eenwording en de
toenemende politiële samenwerking
ook noodzakelijk vervolg op deze
studies is een vergelijking met
politieel geweldsgebruik in andere
landen. ‘Politiegeweld in vergelij
kend perspectief richt zich op de
vraag welke betekenis binnen
Europa aan het geweldsmonopolie
van overheid wordt toegekend. Het
onderzoek richt zich meer in het

bijzonder op de juridisch
normatieve kaders en de
uitvoeringspraktijk van het politieel
geweldsgebruik en de politiek-
bestuurlijke en strafrechtelijke
toetsing daarvan. Het onderzoek
bestaat uit de volgende onderdelen:
ontwikkeling van een instrument
om kerndata met betrekking tot het
politieel geweldsgebruik binnen
enkele nader te selecteren landen
van de Europese Unie te
verzamelen en onderling te
vergelijken; uitvoering van een
vergelijkende analyse van de
uitvoeringspraktijk van het politieel
geweldsgebruik op politïek
bestuurlijk, beleidsmatig en
uitvoerend niveau; inbedding van
de opgedane kennis en inzichten in
de theorievorming over de sturing
en toetsing van riskant politiewerk
en meer in het bijzonder van
politieel geweldsgebruik.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Boek.

183
Geweld van en tegen de
politie in Nederland
drs. J.S. Timmer

Promotor: prof.dr. J. Naeyé.
Co-promotor: prof.dr. C.J.M. Schuyt.
Samenwerkingsverband: 1 nterfacul
tair Centrum voor
Politiewetenschappen (CPW) Vrije
Universiteit Amsterdam; Onderzoek-
school Maatschappelijke Veiligheid.
Doel: Het doel van het onderzoek
Politiegeweld in verandering’ is om
de ontwikkelingen in het
geweldsgebruik van en tegen de
politie te plaatsen in de context van
relevante maatschappelijke en
politiek-bestuurlijke veranderingen.
De leidende vraag daarbij is welke
betekenis het geweldsmonopolie
van overheid en politie heeft en kan
hebben in relatie tot de ontwikke
ling van riskant politiewerk.
Opzet: Met de studies Onder schot;
vuurwapengebruik van de politie in
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Nederland (1978-1995) (Gouda
Quint, 1996] en Geweldsmeldingen
1996-1997; poiltieel vuurwapen-
gebruik en letselzaken gerapporteerd
door de Nededandse politie in de
pedode 1996- 1997 (CPW, 1998) is
een belangrijk deel van het politieel
geweldsgebruik geïnventariseerd en
geanalyseerd. Het onderzoek
Politiewerk in gevaarsituaties (CPW,
september 1999) verbreedt het
perspectief door daarbij ook het
geweldsgebruik tegen de politie te
betrekken. De genoemde
onderzoeken zijn uitgevoerd in
opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties en van Justitie. Deze
onderzoeken, op enkele punten
geactualiseerd met recente
gegevens, dienen als empirische
basis voor dit onderzoek. Waar
mogelijk worden vergelijkingen
gemaakt met de situatie in enkele
andere Europese landen. De
bevindingen worden geplaatst in
het licht van de sociaal-
wetenschappelijke theorievorming
over gevaar en geweld, met name
in verband met politie-optreden. Het
onderzoek bestaat uit de volgende
onderdelen: literatuuronderzoek met
betrekking tot ontwikkeling en
positie van het geweldsmonopolie
van de overheid; analyse van
empirisch materiaal met betrekking
tot het geweldsgebruik van en
tegen de politie in de periode 1978
tot en met 1997 (waaronder
meldingen politieel geweldsgebruik,
rapportages geweldsgebruik van en
tegen politie en dossiers rijks
recherche met betrekking tot
politieel geweldsgebruik met letsel
tot gevolg [tot en met 1999fl;
analyse van de ontwikkelingen in
de politiek-bestuurlijke doelen en
verwachtingen ten aanzien van de
beheersing van gevaar door de
politie; theorievorming met
betrekking tot riskant politiewerk.
Einddatum: 2002.

Publicatievorm: Proefschrift.

Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep strafrecht en
criminologie

Afgesloten onderzoek

184
Nieuwe aanwas voetbal
supporters; een vooronder
zoek naar mogelijkheden,
wenselijkheden en beperkin
gen van onderzoek naar
nieuwe aanwas van problema
tische supporters
B. Bieleman, WIM. de Haan, G.
Meijer en JA. NJboer

Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen/Intraval, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 180

185
Ergens ging er iets mis;
problemen rondom sociale
uitsluiting
JH.L.J Jansen en S. Miedema

Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2001, CRBS-reeks deel 4
Zie JV7, 2001, nr. 195

Lopend onderzoek

186
Opzet en schuld in het verkeer
mr A.A. van Dijk

Promotor(es): prot.dr mc M. One
en protdr. JA. Rothenganer.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Omgevings- en Verkeerspsy
chologie (COV), Faculteit der
Psychologische, Pedagogische en
Sociologische Wetenschappen,
Rijksuniversiteit Groningen.
Doel: Het onderzoeken van
strafrechtelijke aansprakelijkheid
voor dood of letsel in het verkeer.
Opzet: Het onderzoek gaat over
opzet en schuld in het verkeer Het
onderzoek is interdisciplinair de
problematiek wordt vanuit
strafrechtelijk en psychologisch
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perspectief bekeken. De volgende
onderzoeksvragen komen aan de
orde: Vormt de culpa een psychisch
of een normatief begrip? Voldoen
de voorzienbaarheidsopvattingen
zoals die in de rechtspraak ter zake
van art. 6 Wegenverkeerswet zijn
ontstaan? Is de afgrenzing tussen
opzet en schuld in het verkeer toe
aan herijking?
Einddatum: 2004.
Publlcatievorm: Dissertatie.

187
Strafrechtelijke subjectieve
aansprakelijkheids
voonwaarden in Europa
mr A.M. Dingley

Promotor prof.mr. G. Knigge.
Doel: Het onderzoek richt zich op
de vraag of het mogelijk en
wenselijk is, op het punt van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid te
nuanceren en zo te geraken tot een
meer delictsafhankelijke invulling
van mens rea. Het doel daarbij is
het aandragen van bouwstenen
voor de ontwikkeling van nieuwe
dogmatiek.
Opzet: Een beschrijving en analyse
van de wijze waarop het mens rea
vereiste in het Engelse en Schotse
strafrecht wordt ingevuld; een
beschrijving en analyse van de
Nederlandse jurisprudentie met
betrekking tot de bestanddelen
opzet en schuld; een onderlinge
vergelijking van het Nederlandse,
Engelse en Schotse recht
toegespitst op een aantal delicten.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie

188
Strafrechtelijke en criminolo
gische benadering van
geweldsmisdrijven in
Nederland en Duitsland
mw Dipl.-Krim. M.M. Egelkamp

Promotor protdr WiM. de Haan.
Probleemstelling: Onderzoek naar
de verschillen van dogmatische

aard in de wetgeving en jurisdictie
ten aanzien van geweldsmisdrijven
en in het bijzonder het specifieke
geweldsaspect daarbij.
Opzet: Een comparatief onderzoek
naar verschillen in kwalificatie,
subjectieve aansprakelijkheid en
sanctionering inzake gewelds
misdrijven in het Nederlandse en
Duitse strafrecht.
Einddatum: 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

189
Subjective aspects of the
implementation of treaty
obligation to criminalise
within the framework of the
European Union: Spain, United
kingdom and The Netherlands
mr. ML Francisco Francisco

Promotor prof.mr DAM. Strija rds.
Doel: The United Nations
Convention against illicit traffic in
narcotic drugs and psychtropic
substances of 1988, the Council of
Europe Convention on Laundering,
Search, Seizure and Contiscation of
the Proceeds from Crime of 1990
and the Council directive
91/308/EEC 1991 on Prevention of
the Use of the Financial System for
the Purpose of Money Laundering
have qualified, among other things,
the activity of money laundering as
a criminal activity. Indeed, they
established criminal liability in
relation to such an activity. In this
context, the main objective of the
research is to study whether or not
the criminal legal systems of Spain,
United Kingdom and The
Netherlands have implemented
these international legal texts into
their domestic criminal Iaws. In
other words, whether or not they
have qualified the activity of money
laundering as an offence and they
have established criminal liability in
case of such an offence is
perpetrated.
Einddatum: 2002.
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Publlcatievorm: Dissertatie.

190
De beveiligingsgedachte in
het Nederlandse strafstelsel
mr. AS. T Gaanhuis

Promotor: protmr. G. Knigge.
Doel: Het onderzoek richt zich op
de vraag ot er naast de gevange
nisstrat en de tbs plaats is voor
beveiligende sancties in het
Nederlandse sanctiestelsel. Het
accent van het onderzoek zal liggen
op de rechtsvergelijking. Twee
componenten zijn daarbij van
belang: de historische invalshoek
en de rechtsvergelijking met andere
staten waaronder Engeland en
mogelijk Duitsland of Frankrijk.
Opzet: Beschrijving en analyse van
de plaats van de beveiligings
gedachte in vergelijking met de
theorie en praktijk in de andere
onderzocht staten.
Einddatum: 2005.
Publlcatievorm: Dissertatie.

191
Strafrechtelijk ondernemings
recht
mr. S. Gritter

Promotor: protmr 0. Knigge en
prof.mr L. Timmerman.
Doel: Het in kaart brengen en
vergelijken van strafrechtelijke en
quasi-strafrechtelijke
verantwoordingsplichten die op de
bestuurders en commissaris van
een rechtspersoon uit hoofde van
hun functie rusten.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

192
Comparing the dynamics of
violence within European
countries
profdr WIM. de Haan

Samenwerkingsverband: Concerted
Research Action [Al 8) of the
European Commission.

Probleemstelling: Doel van het
project is om door uitwisseling van
kennis meer inzicht te krijgen in de
verschillende vormen van geweld in
de deelnemende landen en betere
verklaringen daarvoor te ontwikke
len.
Einddatum: 2004.
Publlcatievorm: Boek.

193
Criminaliteit onder asiel
zoekers
profdr W de Haan, dr. M. Althoff
en dr. J.H.LJ. Janssen

Samenwerkingsverband: In
samenwerking met [maar niet in
opdracht van) Vluchtelingenwerk
Nederland.
Probleemstelling: In het kader van
deze studie wordt een vooronder
zoek gedaan waarin de vraag
centraal staat of een landelijk
empirisch onderzoek naar
criminaliteit onder asielzoekers
praktisch uitvoerbaar, methodolo
gisch verantwoord en wetenschap
pelijk zinvol is. Specifieke vragen
die in de studie aan de orde komen
zijn: In hoeverre is het praktisch
mogelijk om in Nederland een
landelijk onderzoek uit te voeren
naar de aard en omvang van
criminaliteit onder asielzoekers? In
hoeverre zijn de uitkomsten van
zon onderzoek naar [de incidentie
en prevalentie van) criminaliteit
onder asielzoekers op een
wetenschappelijk verantwoorde
wijze te vergelijken met soortgelijke
gegevens van andere bevolkingsca
tegorieën? In hoeverre kan zon
vergelijkend onderzoek een zinvole
bijdrage leveren aan een met
zuivere argumenten gevoerde
maatschappelijke discussie over de
mogelijkheden en beperkingen van
het Nederlandse asielbeleid?
Einddatum: Najaar 2002. Eventueel
vervolgonderzoek.
Publlcatievorm: Artikel, rapport.



Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 7, 2001 68

194
Endemisch geweld
profdr WIM. de Haan en JA.
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
behouwing), kenmerken van de
bevolkingsstructuur (percentage
achtergestelden en/of etnische
minderheden), kenmerken van de
economische structuur (aanwezig
heid illegale markten). De oorzaak
van het geweld wordt derhalve niet
in eerste instantie in de persoon
gezocht maar in de omgeving.
Centraal zal staan de vraag of
verschillen in ontwikkelingen van
geweld verklaard kunnen worden
door omgevingsfactoren. Er zal
daarbij echter speciale aandacht
worden besteed aan de wijze
waarop die factoren op persoonlijk
en groepsniveau worden vertaald in
‘normen en waarden’ met
betrekking tot het gebruik van
geweld.
Doel: Doel van het onderzoek is
indicatoren te ontwikkelen die het
ontstaan van endemisch geweld
vroegtijdig signaleren. Aan de hand
hiervan kan een strategie bepaald
worden om endemisch geweld
beter te kunnen bestrijden en
voorkomen.

195
Dwangmiddelen
mr A.E. Harteveld, mr H.&M.
Krabbe, mr. IL van der Neut en
mr F Veliinga-Schootstra

Doel: In het onderzoek staan een
positietrechtelijke analyse van de
bevoegdheden tot staande houden,
aanhouden, in verzekeringstelling,
voorlopige hechtenis, inbeslagne
ming, huiszoeking en het betreden
van plaatsen centraal. Daarnaast

wordt aandacht geschonken aan
het klachtrecht tegen de inbeslag
neming en de bewarings- c.q.
vernietigingsvoorschriften, alsmede
aan de rol van de rechter-
commissaris.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: A.E. Harteveld,
‘Commentaar op de artikelen
170-241c in: C.RM. Cleiren, JE
Nijboer (red.), Tekst en commentaar
stra&ordering, Deventer, Kluwer,
1999, pp. 553-640; F. Vellinga
Schootstra, ‘Het daderschap van de
natuurlijke persoon in: J.L. van der
Neut (red.), Daderschap en
deelneming, Arnhem, Gouda Quint,
1999; E Vellinga-Schootstra, W.H.
Vellinga, W.H. van Strien, ‘Het
daderschap van de rechtspersoon
in: J.L. van der Neut (redi,
Daderschap en deelneming, Arnhem,
Gouda Ouint, 1999; E Vellinga
Schootstra, ‘Het betreden van
plaatsen’ in: E Vellinga-Schootstra
(red.), Vademecum strafzaken
(Losbladige uitgave), supplement nr.
65, hoofdstuk 13, jaarlijkse
aanpassing, Arnhem, Gouda Ouint,
1999; E Vellinga-Schootstra,
‘Huiszoeking’ in: R Vellinga
Schootstra (red.), Vademecum
strafzaken (Losbladige uitgave),
supplement nr. 110, hoofdstuk 13,
Gouda Ouint 2000; IE Vellinga
schootstra, ‘Huiszoeking’ in: IE
Vellinga-Schootstra (red.),
Vademecum strafzaken (Losbladige
uitgave), supplement 110, hoofdstuk
13, Arnhem, Gouda Quint, 2000,
Voor overige publicaties zie JV7,
1999 (nr 131)

196
Ne his in idem in Europees
verband
mr. WF van Hattum

Promotor protmr. G.A.M. Strijards.
Doel: Aanknopingspunten te vinden
voor de uitleg van het teitsbegrip in
het ne bis in idembeginsel zoals dat
bijvoorbeeld is verwoord in
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verschillende Europese rechtshulp-
verdragen, artikel 54 Uitvoerings
overeenkomst Schengen (Schen
gen,1990) en artikel 1 EG-Ne bis in
idem-verdrag (Brussel, 1987).
Opzet: Beschrijving van het
feitsbegrip als onderdeel van het ne
bis in idem-beginsel zoals
gehanteerd in verschillende
Europese landen aan de hand van
literatuur en jurisprudentie; het
onderzoeken van verschillen en
overeenkomsten aan de hand van
rechtsvergelijkend onderzoek;
Daarnaast: een beschrijving van de
geschiedenis van het Europees -

interregionaal - ne bis in
idem-beginsel en onderzoek naar
de betekenis van het feitsbegrip
daarin.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

797
De morele economie van
geweld in groepsverband
drs. ID.A. de Jong

Promotor prof.dr. W.J.M. de Haan.
Begeleider dr. S. Miedema.
Probleemstelling: Wat is de invloed
van peergroups in de ontwikkeling
naar meer en ernstiger vormen van
delinquentie, waaronder geweld? In
het onderzoek naar geweld in
groepsverband wordt de vraag
gesteld wat de rol is van verbaal en
fysiek geweld, zowel op individueel
niveau als op collectief niveau,
zowel intern als extern (naar
derden, getuigen, omstanders).
Nagegaan wordt wat de ontstaans
voorwaarden, regulerings
mechanismen en functies zijn van
geweld, zowel binnen groepen zelf
als gericht op anderen. Sociologi
sche antwoorden op vragen naar
geweld in groepsverband moeten
duidelijk maken hoe individuele
en/of collectieve keuzes om geweld
toe te passen, sporen met
strafrechtelijke aansprakelijkheid

van individuele groepsleden als
deelnemers aan geweld in groepen.
Opzet: Individuele- en groeps
interviews, aangevuld met
observatiegegevens, kwantitatieve
informatie over feitelijk groeps
geweld. Het ligt in de bedoeling om
minimaal vijftig episodes van
geweld in groepsverband vanuit
verschillende actorperspectieven
uitvoerig te analyseren.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen
en congresbijdragen.

798
De juridische inrichting van de
handhaving van het belasting-
recht in de Algemene wet
inzake Rijksbelastingen
mr. M. Kessier

Samenwerkingsverband: Centrum
voor Recht, Bestuur en Samenleving
(RuG) en het Schoordijkinstituut.
(KUB) onder het programma ‘Naar
nieuwe rechtsarrangementen
Doel: Het in kaart brengen van de
verschillende manieren waarop het
belastingrecht is en wordt
gehandhaafd en van de keuzen die
in het handhavingsrechts
arrangement zijn en worden
gemaakt. Verschillende thema’s
worden onderzocht, zoals de vraag
door wie het belastingrecht werd en
wordt gehandhaafd, en welke
tendenzen zijn waar te nemen in
het handhavingsrechtsarrangement
Opzet: De verschillende rechtsbron
nen — vooral de wet- en regelge
ving en de rechtspraak — zullen
worden bestudeerd en op
bescheiden schaal zal informatie
worden ingewonnen bij verschil
lende met de handhaving belaste
instanties.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Boek, tijdschrift-
artikel(en).
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199
Actuele strafrechtelijke
ontwikkelingen
profmr. 0. Knigge, mr AL.
Harteveld en mr H.G.M. Krabbe

Doel: 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: 2gg2.
Publlcatievorm: Artikelen,
annotaties.

200
Algemene leerstukken
materieel strafrecht
profmr. 0. Knigge en protmr. D.H.
de Jong

Doel: Het onderzoek is gericht op
verdere ontwikkeling en modernise
ring van de materieelrechtelijk
dogmatiek, enerzijds vanuit een
historisch en (wets)systematisch
perspectief en anderzijds met het
oog op een drietal belangrijke
actuele ontwikkelingen: a. De
steeds belangrijker 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
gecreëerd 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 functionali
teit van het positieve recht een
belangrijke plaats inneemt; een
rechtsvergelijkende benadering op
drie niveaus: vergelijking met
strafrechtsstelsels van andere
staten, met andere deelgebieden
van Nederlands recht zoals privaat
en bestuursrecht, en tussen
algemeen en bijzonder strafrecht.
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Boek, dissertatie.
Reeds verschenen: M. Kessler, ‘Het
daderschap van de rechtspersoon;
een pleidooi voor afschaffing van
het aanvaardingscriterium’, Defikt en
dellnkwent, 1997, pp. 230-246; 0.
Knigge, ‘Dat deed mijn handje;
enige opmerkingen over het
daderschap van de 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
Dellkt en dellnkwent, 1997, pp.
625-630; W. Wedzinga, ‘Voorwaar
delijk opzet is geen smeermiddet
Advocatenblad, 1997, pp. 497-501;
H.D. Wolswijk, ‘Functioneel
daderschap en IJzerdraadcriteria
Dellkt en dellnkwent, december
2001.
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201
rundamenteel onderzoek op

het terrein van de strafvorde
ring; Strafvordering 2007

profmr. G. Knigge, pro fmr 12H.
de Jong, mr. A.E Harteveld, mr A.
den Hartog, mr 5F Stamhuis
(RUG); prof mt M.S. Groenhuij
sen en mr J.B.HM. Simmelink
(KUB)

Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt uitgevoerd door
een samenwerkingsverband,
gevormd door de Vakgroep
strafrecht en criminologie van de
Rijksuniversiteit Groningen en de
Vakgroep strafrechtswetenschappen
van de Katholieke Universiteit
Brabant. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
(mede] gefinancierd door het
ministerie van justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: In dit onderzoeksproject staat
de vraag naar de systematische
grondslagen van een eventueel
nieuw Wetboek van Stratvordering
centraal: is het mogelijk een
wettelijk stelsel van strafvordering
tot stand te brengen dat recht doet
aan eigentijdse inzichten en
behoeften? Het gaat om fundamen
teel juridisch onderzoek met een
strategisch karakter. Het onderzoek
richt zich op de keuze van de
uitgangspunten, en het zichtbaar
maken van de consequenties van
die keuze voor de stwctuur en de
systematiek van een nieuw
wetboek. Het accent ligt op de
ontwikkeling van nieuwe begrippen
en eigentijdse concepten. Het
onderzoek is in zoverre beperkt dat
het zich concentreert op de kern
van de strafvorderlijke regeling: de
(rechterlijke) Organisatie, het
vooronderzoek, het onderzoek ter
zitting, het bewijsrecht en de
rechtsmiddelen. Deze onderwerpen
zullen in hun onderlinge samen
hang worden bezien. Daarnaast zal
worden onderzocht hoe bijzondere

procedures zich verhouden tot de
kern van de strafvordering en wat
hun systematische plaats in het
wetboek dient te zijn. Aandacht zal
ook besteed worden aan de
verhouding tussen de centrale
regeling in het wetboek en de
afwijkende en aanvullende
regelingen in bijzondere wetten.
Opzet: Het onderzoek vindt zijn
vertrekpunt in het geldende
Nederlandse strafprocesrecht en
beoogt daarin verbetering te
brengen. Een inventarisatie van de
knelpunten en de systematische
inconsequenties in de bestaande
wettelijke regeling maakt dan ook
deel uit van het onderzoek.
Richtinggevend voor het onderzoek
is de zich ontwikkelende Europese
rechtspraktijk. Het gaat daarbij
deels om de Europese standaard
voor behoorlijk procesrecht zoals
die vorm krijgt in de jurisprudentie
van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens. Daarnaast is
ook, gelet op het perspectief van de
Europese eenwording, het
strafprocesrecht van de (toonaan
gevende) afzonderlijke lidstaten van
betekenis. Het onderzoek heeft
daarom een sterke rechts-
vergelijkende component
Einddatum: 2001.
Publicatievorm: Verslagen en
rapporten, artikelen, boek. Reeds
verschenen: M.S. Groenhuijsen en
G. Knigge (red.), Het opdeizoek ter
zitting; eerste interimrapport
onderzoeksproject stra&ordering
2001, Groningen; M.S. Groenhuysen
en G. Knigge (red.), Tweede
interimrapport onderzoeksproject
strafvordering 2007; het vooronder
zoek in strafzaken.

202
Schadecompensatie in het

strafprocesrecht
mr N.J.M. Kwakman

Promotor: prof.mr. G. Knigge.
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Doel: Studie naar de grondslagen
voor schadecompensatie in verband
met de toepassing van strafvorder
lijke dwangmiddelen, tegen de
achtergrond van civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke
schadevergoedingsmodaliteiten.
Opzet Literatuurstudie.
Einddatum: Mei 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

203
De effecten van politie en
justitiecontacten op jeugdige
delinquenten met een
weerspannigheidssyndroom
drs. A.M. van der Laan

Promotor: prof.dr W.J.M. de Haan.
Begeleider dr J.A. Nijboer
Doel: De doelstelling van het
onderzoek is meer inzicht te krijgen
in de onbedoelde en ongewenste
effecten van (strafrechtelijke)
rechtshandhaving om zodoende
nieuwe aangrijpingspunten te
vinden voor de speciale preventie
van delinquent gedrag. Het is
daarbij van belang meer duidelijk
heid te krijgen over de verschillen
in reactieformatie van jongeren naar
aanleiding van ervaringen met
autoriteiten als gevolg van
strafrechtelijke sancties, corrige
rende maatregelen of andere
contacten. Door deze ervaringen, de
sociale achtergrond, de context en
individuele kenmerken van jongeren
kan bij bepaalde groepen een
weerspannige houding ontstaan.
Meer in het bijzonder zal worden
nagegaan in hoeverre een
syndroom van weerspannigheid
(defiance) een (aanvullende)
verklaring biedt voor de belemme
ring in contacten met politie en
justitie. Onderzoek naar sanctie
effecten is sterk gericht geweest op
de afschrikwekkende en de
stigmatiserende werking van
straffen en maatregelen. De
resultaten van deze studies zijn
nogal tegenstrijdig en laten zowel

gewenste, neutrale als averechtse
effecten zien van straffen en
maatregelen. Recent zijn enkele
nieuwe theoretische inzichten
aangedragen waaronder de studie
van Sherman (1993) naar ‘defiance
Volgens deze theorie leiden straffen
en maatregelen die als onterecht of
onrechtvaardig worden ervaren tot
individuele en collectieve
weerspannigheid en persistentie
van delinquent gedrag.
Opzet Om inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van een weerspannige
houding en delinquent gedrag is
een longitudinale opzet gekozen.
Het onderzoek kent drie meet-
momenten waarbij zowel
kwantitatief al kwalitatief gegevens
worden verzameld. Bij het eerste
meetmoment wordt door een
representatieve steekproef van
leerlingen uit de derde en vierde
klas van het voortgezet onderwijs in
Groningen een klassikale enquête
ingevuld. Daarin wordt tevens
gevraagd om medewerking voor het
vervolgonderzoek. Uit deze
steekproef wordt op basis van
relevante kenmerken een
onderzoeksgroep van 150 jongeren
gekozen, die in de volgende
meetmomenten uitgebreid worden
geïnterviewd.
Einddatum: 2004.
Pubilcafievorm: Dissertatie en
artikelen.

204
Strafbare aanwending van
dwang
mr K Lindenberg

Promotor prof.mr D.H. de Jong.
Doel: Verkennen van de aansprake
lijkheid voor dwang. Beschrijven en
evalueren van de ontwikkeling van
dwangdelicten in het Nederlandse
Wetboek van Strafrecht, in het
bijzonder de artt. 282, 284, 285b,
242 en 317 Sr.
Opzet Het onderzoek zal door
middel van vier onderzoeksmetho
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den worden uitgevoerd. Ten eerste
zal op basis van wetshistorisch
onderzoek worden onderzocht op
welke wijze in Nederland de
persoonlijke vrijheid wordt
beschermd, hoe deze bescherming
tot stand is gekomen en op welke
grondslagen zij berust. Daarnaast
zal door middel van jurisprudentie-
en literatuuronderzoek worden
nagegaan wat de reikwijdte is van
de strafbaarstellingen van dwang.
De derde methode omvat
rechtsvergelijkend onderzoek met
betrekking tot de landen Duitsland
en Engeland. Ter verdieping en
verificatie van het inzicht in het
functioneren van de strafbaarstellin
gen van dwang zal ten slotte een
praktijkonderzoek plaatsvinden. Dit
zal gestalte krijgen in de vorm van
twee onderzoeksstages: een bij het
openbaar ministerie en een in de
advocatuur.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

205
Meewerken door financiële en
andere dienstverleners aan
strafvordering
mr. E Mac Gillavry

Promotor: prof.mr. G. Knigge.
Samenwerkingsverband: Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en (mede) gefinan
cierd 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 dwangmidde
len (huiszoeking) te voorkomen.
Onderzocht wordt of deze vrijwillige
medewerking op een voldoende
grondslag berust, met name gelet
op eventuele geheimhoudings
verplichtingen (bankgeheim).
Nagegaan wordt of nadere

wettelijke regeling gewenst is en zo
ja, hoe deze er uit zou moeten zien.
Het onderzoek concentreert zich op
financiële dienstverleners maar dat
betekent niet dat andere sectoren
van het bedrijfsleven buiten beeld
blijven. Onderzocht zal worden in
hoeverre sprake is van een
gemeenschappelijke problematiek
en in hoeverre de problemen
specifiek zijn voor de bankwereld.
Opzet: Beschrijving wetgeving,
literatuur en jurisprudentie,
praktijkonderzoek door middel van
interviews, rechtsvergelijking.
Einddatum: 2003.
Publicatie vorm: Deelrapporten,
dissertatie. Reeds verscheen: E.C.
Mac Gillavry, Meewerken aan
strafvordering door banken en
Internet service providers; een
onderzoek naar wetgeving en
praktijk, Deventer, Gouda Quint,
2000.

206
Prostitutie en vrouwenhandel;
onderzoek naar de invloed
van legalisenng van prostitutie
op geweld in de context van
prostitutie en vrouwenhandel
dr. ].A. Nijboer

Doel: De vervanging van het oude
artikel 250 bis Sr, dat exploitatie van
prostitutie strafbaar stelt, door het
nieuwe artikel 250a Sr, waarin de
exploitatie van vrijwillige prostitutie
onder voorwaarden wordt
toegestaan, beoogt ondermeer een
ontvlechting van prostitutie en
criminele randverschijnselen en het
tegengaan van gedwongen
prostitutie. Lokale overheden
hebben bij de invoering van het
nieuwe prostitutie-artikel een
centrale rol toebedeeld gekregen. In
het onderzoek wordt aan de hand
van een Ookale) gevalsstudie
nagegaan in hoeverre legalisering
en regulering van prostitutie leidt
tot vermindering van criminaliteit,
met name vormen van geweld, in
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de context van prostitutie en

vrouwenhandel.

Opzet: In het onderzoek wordt

gebruik gemaakt van interviews met

bij de legalisering betrokken

actoren, literatuuronderzoek en

secundaire analyse van registraties.

Einddatum: 2002.

Publicatïevorm: Iijdschriftartikel(en].

207
Frequent cannabisgebruik en

de ontwikkeling vna adoles

centen
dr JA. Nijboer en dr. R H. van der

Laan
Samenwerkingsverband: NSCR,

Leiden.
Doel: Het gebruik van cannabis

wordt over het algemeen niet erg

sterk geproblematiseerd. Het is

echter de vraag welke effecten

frequent (excessieO gebruik van

cannabis heeft op de ontwikkeling

van adolescenten en in hoeverre

frequent gebruik van cannabis tot

problemen leidt. Samenhang tussen

frequent gebruik en delinquent

gedrag is al herhaaldelijk

vastgesteld; in enkele onderzoeken

duikt het dan ook op als een

serieuze risicofactor voor het

ontstaan van delinquent gedrag en

de ontwikkeling van criminele

carrières. Naar de richting van die

samenhang blijft het evenwel

gissen, zoals het ook niet duidelijk

is in hoeverre eventueel met

excessief gebruik samenhangende

(vermogens-)criminaliteit gezien

moet worden als verwervings

criminaliteit of anderszins. Van een

andere orde maar evenmin

inzichtelijk is de vraag in hoeverre

het gedoogbeleid ten aanzien van

coffeeshops de beoogde scheiding

van gebwik en criminaliteit

daadwerkelijk heeft bewerkstelligd

voor deze jongere leeftijdsgroep die

(formeel] niet toegelaten mag

worden in coffeeshops en/of aan

wie niet verkocht mag worden.

Signalen vanuit de hulpverlening

suggereren een rechtstreeks

verband tussen een en ander, maar

welke waarde daaraan gehecht

dient te worden is niet duidelijk.

Zoals ook de hulpverlenings(erva

ringen] met aan cannabis

verslaafde jongeren in ieder geval

wetenschappelijk een onontgonnen

gebied vormen.

Einddatum: 2003.

Publicatievorm: Rapport, artikel.

208
Bestuurlijke boete, toezicht en

effectenverkeer

mr 1. Peçi
Promotor: prof. mr. G. Knigge.

Doel: Het onderzoek richt zich op

de wijze waarop opsporing en

controle in de verschillende landen

van Europa regeling hebben

gevonden. Daarbij staan centraal de

vragen of in andere landen op

vergelijkbare wijze onderscheid

wordt gemaakt tussen opsporing en

controle, en in hoeverre dit

onderscheid doorwerkt in wet en

jurisprudentie. En of de regeling

van toezicht en opsporing verschilt

al naar gelang sprake is van

bestuurlijke beboeting of niet. Dit

onderzoek dient bouwstenen aan te

dragen voor een (dogmatische]

bezinning op de Nederlandse

wetgeving.
Opzet: Het onderzoek is in de

eerste plaats beperkt tot

handhavingstoezicht op het terrein

van het effectenverkeer. Hierbij

moet met name worden gedacht

aan het gebruik van voor-

wetenschap. Voorts is het aantal te

onderzoeken landen beperkt tot

Engeland en Duitsland. Door middel

van bestudering van literatuur,

wetgeving en jurisprudentie zal een

beschrijving en analyse van de

handhaving van het effectenrecht in

Nederland, Duitsland en Engeland

worden gegeven. Dit moet leiden
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tot een oordeel over het (wenselijk]
Nederlandse recht
Einddatum: 2005.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

209
Strafrechtelijke aansprakelijk
heid van ambtenaren
E Sikkema

Promotor protmr D.H. de Jong.
Doel: Onderzoek naar de wijze
waarop en de mate waarin de
strafrechtelijke aansprakelijkheid
van ambtenaren is geregeld en de
wijze waarop in het stelsel van
toezicht, verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid wijzigingen
moeten worden aangebracht.
Beoogd wordt om in eerste
instantie een inventarisatie te geven
van de effecten die politieke
verantwoordelijkheid, strafrechte
lijke aansprakelijkheid en toezicht
hebben op de positie van
ambtenaren. Vervolgens wordt
nagegaan of de verhouding tussen
deze drie elementen nog wel de
juiste is, mede in het licht van
actuele ontwikkelingen, zoals de
toenemende corruptie in de
ambtelijke dienst de Pikmeer
problematiek enzovoort
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.

210
Strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen;
een vergelijkend onderzoek
mr P Smith

Promotor protmr. OH. de Jong.
Doel: Op welke wijzen en in welke
omvang worden voorbereidings
handelingen strafbaar gesteld in
een aantal landen waaronder
Nederland? Welke theorievorming is
hieromtrent in deze landen tot
stand gekomen? Welke conclusies
kunnen hieruit worden getrokken

met betrekking tot het Nederlandse
strafrecht?
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

211
Internationaal strafrecht/
Europees Verdrag voor de
rechten van de Mens (EVRM)
pro tmr G.A.M. Strjards, mr A
den Haflog, mr. WE van Haüum
en mr EE Stamhuis en mr A.E
Harteveld

Doet Het onderzoek is in de eerste
plaats gericht op materieel en
formeel rechtshulprecht. In de
tweede plaats 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.
Einddafum: 2003.
Publlcatievorm: Artikelen, boek.
Reeds verschenen: G.A.M. Strijards,
Een universeel strafhof; chimère of
realiteit?, Deventer, Gouda Ouint,
1997 (oratie]; G.A.M. Strijards,
‘Exequatur-perikelen; over
specialiteit, teruglevering en
Wots-lacunes Dellkt en delinkwent,
1997, pp. 660-673; WE van Hattum,
‘Toepassing van het Lex mitiorbe
ginsel; het kiezen van de juiste
strafmaat in de exequatur
procedure Delikt en delinkwent,
1998, pp. 750-767; WE van Hattum,
‘Ne bis in idem in de Nederlandse
uitleveringsprocedure; een verhaal
over twee Grieken en een loden
monster Dellkt en dellnkwent, 1999,
pp. 941-960; H.G.M. Krabbe en WE
van Hattum, ‘De ne bis in
idem-regel in de rechtspraak van
het EHRM Dellkt en delinkwent,
2000, pp. 6-20; G.A.M. Strijards,
‘Een internationaal strafhof;
strafvorderlijke aspecten Dellkt en
dellnkwent, 1999, pp. 524-537.
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212
Waarborgen en rechtsbe
scherming in het nieuwe
Arubaanse/Nederlands-
Antilliaanse Wetboek van
Strafvordering
mr DAl. Thodé

Promotor: prof.mr. D.H. de Jong.
Samenwerkingsverband: Universiteit
van Aruba.
Doel: In de nieuwe Wetboeken van
Strafvordering van de Nederlandse
Antillen en Aruba zijn een aantal
onderwerpen op het terrein van
waarborgen en rechtsbescherming
geregeld op een wijze die afwijkt
van het geldende Nederlandse
procesrecht. Door middel van
inter-regionale rechtsvergelijking
worden de divergerende onderwer
pen geïnventariseerd, geanalyseerd
en becommentarieerd. Er zal
worden nagegaan hoe deze
regelingen precies in elkaar steken,
of zijn in de nieuwe wetboeken
aanpassingen behoeven en of zij in
aanmerking kunnen komen voor
overname in het (nieuwe) Wetboek
van Strafvordering van Nederland.
Opzet: De van het Nederlandse
Wetboek van Strafvordering
afwijkende regelingen betreffende
waarborgen en rechtsbescherming
worden geïnventariseerd, waarna
deze uitvoerig worden geanalyseerd
en becommentarieerd. Achtergrond,
ontwikkeling en uiteindelijke vorm
van de regelingen komen hierbij
uitvoerig aan de orde.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

273
Gemandateerde bevoegdhe
den in het stmfproces
mr. V Wolting

Promotor: prof.mr. G. Knigge.
Doel: Beantwoording van de
centrale vraag of en in hoeverre
mandatering van bevoegdheden
van het OM. naar komend recht

en of het mogelijk is de mandaats
figuur op systematisch verant
woorde wijze in te bouwen in een
patroon van bevoegdheden en
bevoegdheidsverdelingen.
Opzet: Onderzoek van literatuur,
wetgeving en jurisprudentie. Zowel
interne (bestuursrecht) als externe
(Duitsland?) rechtsvergelijking.
Stage bij het OM.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

214
Mannelijkheid en publiek
geweld
drs. M. Zwaan

Promotoren: prof.dr. WiM. de Haan
en dr. K.E. Davis.
Doel: Doel van het onderzoek is
een bijdrage te leveren aan het
begrijpen en verklaren van op het
eerste gezicht onbegrijpelijk gedrag
van gewone’ mannen die zich te
buiten gaan aan (zinloos) publiek
geweld. De centrale onderzoeks
vraag is: welke betekenissen geven
mannen aan geweld, in hoeverre
worden deze betekenissen ontleend
aan discoursen over mannelijkheid,
en in hoeverre kan publiek geweld
worden verklaard als een fysieke
expressie van ‘gewone’ mannelijk
heid?
Opzet: Voor dit onderzoek worden
een aantal jonge mannen in de
leeftijd van 18-30 jaar geïnterviewd
over diverse episoden in hun leven
waarin geweld een rol speelde. Op
transcripties van de interviews
wordt een discours-analyse (een
vorm van tekst-analyse) toegepast.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie.

acceptabel moeten worden geacht
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Universiteit Leiden
Departement strafrecht en
crimiflologie

Afgesloten onderzoek

275
The legality of Adat criminal
law in modern Indonesia
mr R.H. Haveman

Jakarta, Uitgeverij Tatanusa, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 223

276
Looking for loopholes;
processes of incorporation of
illegal immigrants in the
Netherlands
dr. J.R van der Leun

Rotterdam, Erasmus Universiteit,
Rotterdam (diss.)
Niet eerder in iv opgenomen
geweest

277
Nuance in benadering;
culturele factoren in het
strafproces
mr H. C. Wiersinga

Meppel, Boom Juridische Uitgevers,
2002
Zie iV7, 2001, nr. 239

Lopend onderzoek

278
Voorwaardelijke invnjheids
stelling onder voorwaarden?
mwmr. M. v. Asten, mr K
Boonen, mwmr. C. Marsé, profmr
7h. A. de Roos en mwmr S.M.
Wurzer-Leenhouts

Projectleider: prof.mr. i.F. Nijboer.
Doel: Moet - en, zo ja, in hoeverre -

de regeling van de vervroegde
invrijheidstelling bijstelling? Een
onderzoek naar opvattingen bij
betrokkenen in Nederland en naar
de Nederlandse situatie in
rechtsvergehjkend perspectief.
Einddatum: Onbekend. Het

opdracht van en (mede) gefinan
cierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

219
Afromen of ontnemen; de
verhouding tussen de
maatregel ter ontneming van
het wederrechtelijk verkregen
voordeel en de geldboete
mt M. de Boer

Begeleiders: prof.mr. Th. A. de Roos
en prof.mr. R Mevis.
Doel: In het onderzoek staat de
vraag centraal of wederrechtelijk
verkregen voordeel moet worden
afgeroomd, worden ontnomen of
dat een combinatie van afromen en
ontnemen moet worden gehan
teerd, zoals thans in het strafrecht
het geval is. Onderzocht wordt in
hoeverre geldboetes een afromend
effect in zich hebben. Aan de hand
van de wetshistorie zal worden
bekeken of bij de vaststelling van
de hoogte van de geldboetes
rekening is gehouden met
winstontnemende motieven. Zodra
is vastgesteld in welke gevallen
geldboetes een afromend effect in
zich hebben, kan worden gekeken
naar de verschillen tussen het
afromen van wederrechtelijk
verkregen voordeel en het
ontnemen ervan en naar de
knelpunten die tussen beide
sancties bestaan. Daarnaast kan
worden bezien of het huidige
systeem van voordeelsontneming
niet leidt tot rechtsongelijkheid en
dubbele bestraffing, nu twee
afzonderlijke sancties met geheel
eigen karakteristieken voor
hetzelfde doel kunnen worden
ingezet, namelijk de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel.
Een onderzoek naar de rechtspraak
(koppeling van de ontnemings
uitspraak aan de uitspraak in de
hoofdzaak) is hierbij onontbeerlijk.
Het uiteindelijke doel van dit
onderzoek is om te komen tot eenonderzoek wordt uitgevoerd in
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antwoord op de vraag: ‘Wat is de
beste manier om wederrechtelijk
verkregen voordeel aan de
verdachte/veroordeelde te
ontnemen? oftewel de vraag:
afromen of ontnemen? Bij het
beantwoorden van deze vraag zal
ook gekeken worden naar het
Duitse recht op dit gebied. Wellicht
kan het Duitse recht, dat de basis
heeft gevormd voor onze
ontnemingsmaatregel, inspiratie
geven voor een goede oplossing.
Einddatum: Eind 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

220
Stratbaarstelling van en beleid
aangaande exploitatie van
prostitutie
mr K Boonen

Promotor prof.mr A.C. ‘t Hart.
Doel: 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 onder
andere geschonken aan de
strafbejegening, de straf-
waardigheid en de delicts
omschrijving van exploitatie van
prostitutie.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.

221
De rechterlijke toetsing van
het vervolgingsbeleid van het
O.M. bij het beklag ex art. 12
Sv. over het niet (verder)
vervolgen

mr S.M. de Bruijn
Promotoren: prof.mr. AD. ‘t Hart,
prof.mr Th.A. de Roos en mr. A.L.J.
van Strien.
Doel: Is de huidige beklagregeling
een adequaat correctief op het
vervolgingsmonopolie van het OM.
en het opportuniteitsbeginsel? Dit
probleem wordt zowel vanuit de
invalshoek van het OM. als vanuit
die van het slachtoffer bestudeerd.
Opzet: Rechtshistorisch onderzoek,
rechtsvergelijking (om. Duitsland
en België), analyse wetgeving,
rechtspraak en literatuur
Einddatum: 2003.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

222
De ontwikkeling van het
stralprocesrecht in Suriname,
rechtsvergelijkend bezien
mr D. Changoer

Begeleider protmr J.R Nijboer
Opzet: Promotieonderzoek.
Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

223
Contracteren met het
Openbaar Ministerie
mr 1H. Crjns

Promotor protmr C.RM. Cleiren en
protmr Jac. Hijma.
Doel: In het strafrecht wordt steeds
meer gebruik gemaakt van
consensuele afdoeningswijzen als
transactie, voorwaardelijk sepot,
schikking, voeging ad informandum,
dading en ‘deals met criminelen
Kenmerkend voor deze figuren is
dat er in een of andere vorm sprake
is van een overeenkomst. Hierdoor
raken privaat- en publiekrecht in
zekere zin met elkaar vervlochten.
Het onderzoek zal zich richten op
de verhouding tussen de
civielrechtelijke kenmerken,
beginselen en vereisten van
contractenrecht en de genoemde
‘strafrechtelijke overeenkomsten
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Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-
en wetgevingsonderzoek; interne
[en eventueel externe] rechtsverge
lijking.
Einddatum: September 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

224
Inbreng van gedrags
deskundigen in strafzaken
mr. CM. van Esch

Promotores: prof.dr. A.M.H. van
Leeuwen en prof.mr. J.F. Nijboer.
Co-promotor: mr. H. Moerland.
Doel: Het beantwoorden van de
navolgende probleemstelling: Wat is
het juridisch kader van de
inschakeling van gedrags
deskundigen in strafzaken, van de
activiteiten die dergelijke
deskundigen ondernemen en van
de inhoud en het gebruik van de
door hen geleverde producten, en
hoe gaat het er op punten van die
inschakeling, activiteiten,
respectievelijk inhoud en gebruik
van producten feitelijk aan toe?
Opzet: Dossieronderzoek.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Ptoefsch rift.

225
Internationale bewijsgaring in
strafzaken
mr. S.K de Groot

Begeleider: prof.mr. J.F. Nijboer.
Samenwerkingsverband: Universiteit
Leiden/Seminarium voor Bewijs-
recht (i.o.]. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
[mede] gefinancierd door het
ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: Verbetering van de kwaliteit
van het internationale rechtshulp-
verkeer.
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 strafproces
rechtelijke voorschriften met
betrekking tot die methoden en het
gebruik van het daarmee verkregen
bewijs komen verschillen tussen het
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 deze
verschillen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Drie rapporten
(Engeland en Wales, Frankrijk,
Duitsland]. De eerste twee zijn
verschenen in de Seminarium voor
Bewijsrecht-reeks, Gouda Quint,
delen 5 en 6.

226
Seks — werk en recht
mr. R.H. Haveman

Doel: Bijdrage aan de verbetering
van de (rechts]positie van
sekswerkers door [inter]nationale
wet- en regelgeving te beschouwen
in het licht van de notie dat
prostitutie reguliere arbeid is.
Centrale vraag is welke consequen
ties de keuze voor prostitutie als
arbeid op verschillende rechtsge
bieden heeft, en op welke wijze
specifieke kenmerken van sekswerk
doorwerken in (inter]nationale wet
en regelgeving.
Opzet: Vanuit twee overkoepelende
onderzoeken rond internationale
standaarden op het terrein van
mensenrechten in het algemeen en
arbeid in het bijzonder wordt in
deelonderzoeken op verschillende
terreinen — zoals arbeidsomstandig
heden, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen, migratie,
strafrecht — onderzocht wat de
effecten zijn van insluiting van
sekswerk in reguliere wet- en
regelgeving.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen, boek.
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227
Supranationaal strafrecht
mr BP. Haveman

Doel: Analyse van het supranatio
nale strafrecht dat wil zeggen het
strafrecht zoals zich dat ontwikkelt
langs de lijnen van de adhoc
internationale tribunalen voor
(voormalig] Joegoslavië OCT’YQ en
Rwanda CTRJ en het permanent
internationaal strafhof DCC). Het
tribunalenrecht ontwikkelt zich als
een sui generis systeem, weliswaar
vergelijkbaar met de dominante
strafsystemen in de wereld, maar
zeker niet hetzelfde. Uitgangspunt
is dat elk element van het
supranationale systeem een nieuwe
betekenis krijgt in de nieuwe,
supranationale, context De centrale
vraag in dit doorlopende onderzoek
is in hoeverre het supranationale
strafrecht zich ontwikkelt tot een
coherent, consistent en ‘fair’
systeem.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie
onderzoek, rechtsvergelijkend.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen, boeken.

228
Controlling illegally obtained
foreign evidence in national
criminal law
dr Ch. Joubert, LL.M.

Begeleider: prof.mr JE Nijboer
Samenwerkingsverband: Semina rium
voor Bewijsrecht.
Doel: 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 ander
land afkomstig is? Hoe wordt het
probleem in andere landen
geregeld? Zijn er regels die
hiervoor als een soort minimum-
standaard zouden kunnen gelden?
Dit onderzoek zal trachten op deze
vragen een (deeantwoord te
vinden, aan de hand van, ten

eerste, het nationale bewijsrecht
van Canada, Frankrijk en Duitsland,
ten tweede het bewijsrecht van het
Internationaal strathof voor het
voormalige Joegoslavië CTY) en
van het permanente internationale
strafhof, en ten derde, het EVRM.
Een beperkt aantal procedurele
bewijsrechtelijke garanties zal als
voorbeeld dienen: de onschuld
presumptie (alsmede de rechten die
daar uit voortvloeien zoals het
zwijgrecht, het nemo tenetur
beginsel en het recht op bijstand
door een advocaat), het recht op
privacy en lichamelijke integriteit en
regels die de betrouwbaarheid van
het bewijs willen garanderen zoals
hearsay regels en de ‘een getuige is
geen getuige-regel.
Opzet Het onderzoek wordt
hoofdzakelijk rechtsvergelijkend.
Rechtsvergelijking wordt hier
gebruikt om het probleem te
definiëren, 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, jurispru
dentie en literatuur Andere, minder
formele bronnen zullen waar nodig
en relevant als aanvulling gebruikt
worden.
Einddatum: 2002.
Publlcadevorm: Engelstalig boekje.

229
De Nederlandse strafrechter
en buitenlands verkregen
bewijsmateriaal
mr AH. Khan

Promotor protmr C.RM. Cleiren.
Doel: Het strafrecht krijgt op steeds
meer onderdelen een internationale
dimensie. De toename van o.a. het
internationale personenverkeer
brengt met zich mee dat ook de
aard van de criminaliteit een meer
internationaal karakter heeft
gekregen. Hierdoor neemt ook de
behoefte aan het verzamelen van
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bewijsmateriaal over de grenzen
heen door middel van internationale
strafrechtelijk samenwerking
(wederzijdse rechtshulp] ten
behoeve van in Nederland
aanhangige strafzaken nog steeds
toe. Centraal in het onderzoek staat
de vraag hoe de Nederlandse
strafrechter dient te handelen bij de
toetsing van de rechtmatigheid van
langs deze weg verkregen
bewijsmateriaal.
Opzet Literatuur-, jurisprudentie-
en regelgevingsonderzoek.
Einddatum: Augustus 2007.
Publicatievorm: Dissertatie.

230
Strafrechtelijke aansprakelijk
heid hij rampen met dodelijke
slachtoffers
mr A.M. de Koning

Samenwerkingsverband: Universiteit
Leiden, Strafrecht en Bestuurs
kunde. Prof. mc JE Nijboer
Doel: Nagaan in hoeverre sociaal
wetenschappelijke inzichten inzake
oorzaken van rampen kunnen
worden ingezet in de strafrechte
lijke theorie en praktijk, met name
wat betreft het misdrijf ‘dood door
schuld Het onderwerp wordt
toegespitst op strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van
collectieven, waaronder de overheid
en haar ambtenaren.
Opzet Literatuurstudie, case
studies.
Einddatum: 2002.
Pubilcatievorm: Monografie.

231
Kernproblemen in de
forensische psychiatrie
profdr A.M.H. van Leeuwen

Doel: Onderzoek naar en
specificering van het verschil tussen
toerekeningsvatbaarheid en
toerekenen en de afgrenzing van
deze begrippen naar andere
strafrechtelijke begrippen. Nadere
uitwerking en omschrijving van het

in de wet genoemde criterium van
‘gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de
geestvermogens’; de relevantie van
de forensisch psychiatrische
diagnostiek en behandeling!
begeleiding voor strafrechtelijke
interventies. Onderzoek naar de
consequenties van de actuele
ontwikkelingen in de forensisch
psychiatrisch relevante wetgeving.
Opzet Voornamelijk empirisch.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Publicatievorm: Artikelen en
lezingen.

232
Dissociatie, psychische
overmacht en toerekenings
vatbaarheid
profdr A.M.H. van Leeuwen

Doel: Beschrijving van het begrip
dissociatie vanuit een klinische
optiek. Uitwerken naar de
vraagstelling. Hoe kan iemand
vanuit een gedissocieerde toestand
tot een delict komen en hoe kan
iemand in een gedissocieerde
toestand geraken? Vanuit een
beantwoording van die vragen
toewerken naar de mogelijke
strafrechtelijke relevantie en
strafrechtelijke consequenties
daarvan.
Einddatum: Doorlopend.
Pubilcatievorm: Artikelen.

233
Illegale vreemdelingen in
Nederland; omvang, over-
komst, verblijf en uitzetting
dr J.P van der Leun

Samenwerking: Erasmus Universiteit,
Sociologie!Risbo (protdr G.
Engbersen, dr. R. Staring, drs. J de
Boom ), Universiteit Utrecht,
Methoden en Statistiek: protdr. R
van der Heijden, drs. M Cruijif.
Projectleider prof.dr. 0. Engbersen,
EUR.
Opdrachtgever WODC.
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Doel: Geen van een kwantitatief en
kwalitatief beeld van illegale
migranten in Nederland, waarbij
ook nadrukkelijk wordt gekeken
naar nieuwe groepen illegalen en
het maken van een schatting van
de omvang van het vraagstuk over
de jaren 1997-2000.
Opzet Gootschalig kwantitatief
onderzoek op basis van politie-
gegevens en omvangrijk kwalitatief
onderzoek op basis van interviews
met ongeveer 150 illegale
migranten in Nederland. Schatting
wordt berekend op basis van de
capture-recapture methode.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport en
artikelen, nog te verschijnen.

234
Mixed embeddedness;
immigrant entrepreneurs in
the four largest cities in the
Netherlands
dr IR van der Leun

Samenwerking: Universiteit van
Amsterdam, Economische geografie
(protdr. RC Kloosterman, dr. E
Engelen) en Imes (dc J. Rath, dr. M.
van Niekerk), Erasmus Universiteit
Rotterdam (drs. K. Rusinovic), Vrije
Universiteit Amsterdam (prof.dr. T.
Elf ring).
Projectleider protdr R.C.
Kloosterman en dr. J. Rath (UvA).
Financiering: NWO- MPS.
Doel: Geven van een kwantitatief en
kwalitatief beeld van migranten-
ondernemerschap in de vier grote
steden. Speciale aandacht gaat uit
naar informele economische
activiteiten in relatie tot de
inbedding van de ondernemers.
Opzet Omvangrijk meerjarig
kwantitatief en kwalitatief
onderzoek onder migranten met
een eigen zaak in vier economische
sectoren.
Einddatum: 2003.
Pubilcatievorm: Boek en artikelen.
Reeds verschenen onder meer: J.R

van der Leun en K.M. Rusinovic,
‘828; migrantenondernemers in een
booming sector Rooijn, 3S jrg., nr.
4, 2002, pp. 165-170; R.C.
Kloosterman en iR van der Leun,
‘Starten in de stad; stedelijke
kansenstructuur en immigranten
ondernemerschap in: 0. Engbersen
& i. Burgers (red), De verborgen
stad; de zeven gezichten van
Rotterdam, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2001, pp. 77-91.

235
Nieuwe vangneften in de
samenleving; over problemen
en dilemma’s in de opvang
van kwetsbare groepen
dr. IR van der Leun (uitgevoerd
vanuit de Erasmus Universiteit)

Samenwerking: Erasmus Universiteit,
Sociologie/Risbo (protdr. 0.
Engbersen), KPMG Consultancy (dr.
i. Vos) en multicultureel Instituut
Forum Whr A. Aboutaleb).
Projectleider protdr G. Engbersen
(EUR).
Opdrachtgever Haags Sociaal
Beraad, subsidie van het Fonds
1818.
Doel: In kaart brengen van de
lokale opvang van onder meer
uitgeprocedeerde asielzoekers in
Den Haag en Leiden.
Opzet Kwalitatief onderzoek
Einddatum: September 2002.
Pubilcatievorm: Rapport en
artikelen. Reeds verschenen:
Rusinovic, K., J. van der Leun e.a.,
Nieuwe vangnetten in de samenle
ving; over problemen en dilemma’s
in de opvang van kwetsbare
groepen, Rotterdam, Risbo, 2002.

236
De driehoeksverhouding
tussen de rechtelijke macht,
het Openbaar Ministerie en de
verdediging in het vooronder
zoek
mr PPJ. van der Meij

Promotor protmr. C.RM. Cleiren.
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Probleemstelling: Welke gevolgen
hebben de sinds 1926 te
constateren ontwikkelingen gehad
op de grondbeginselen van het
Nederlandse strafprocesrecht waar
het de verhouding tussen het
Openbaar Ministerie en de
rechtelijke macht in het vooronder
zoek betreft? Wat waren de
gevolgen hiervan voor de positie
van de verdachte in het vooronder
zoek? Is er aanleiding de
fundamentele keuzes die aan het
huidige Wetboek van Strafvordering
in dat opzicht ten grondslag liggen
te herzien, gelet op die ontwikkelin
gen?
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie-
en wetgevingsonderzoek.
Einddatum: Februari 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

237
Strafrechtelijk bewijsrecht,
i.h.b. forensische expertise
profmr. 1F Nijboer

Samenwerkingsverband: N lAS!
Wassenaar; INREP, Leiden.
Doel: Publicaties rond ‘current
topics on forensic expertise and
expert evidenc& Deelproject A:
Complex cases; how the Dutch
criminal justice system deal with
complex cases (onderzoekers: T.
Anderson, A. Dingley, E. Feteris, J.
Hielkema, M. Malsch, W. Twining, S.
v.d. Veer]. Deelproject B: serie
Seminarium voor bewijsrecht
(onderzoekers en redactie: A.M. van
Hoorn en J.F. Nijboer).
Opzet: Literatuuronderzoek;
voortzetting eerdere publicaties.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Bundels, monogra
fieën. Reeds verscheen in 2000:
‘Strafrechtelijk bewijsrecht’ (4e
druk, Ars Aequi Libri, Nijmegen]; M.
Malsch en J.F. Nijboer (red.],
Complex cases, Amsterdam, 1999;
Verschenen 6 delen in Sem. Voor
Bewijsrecht-reeks: 1] J.F. Nijboer,
De waarde van het bewijs, Deventer,

1999. 2) ii. Guyt, Daderidentificatie
door middel van ooggetuigen,
Deventer, 1999. 3] Nog te
verschijnen. 4] K. Boonen e.a.,
Criminalistiek, forensische
deskundigen en strafrechtspleging,
Deventer 2000. 5) S.K. de Groot,
Internationale bewijsgaring;
Nederland, Engeland en Wales,
Deventer, 2000. 6) S.K. de Groot,
Internationale bewijsgaring;
Nederland en Duitsland, Deventer,
2001.

238
De mini-instructie in het
wetboek van strafvordering
profmr Th.A. de Roos

Samenwerkingsverband: Meijers
Instituut, Faculteit rechten
Universiteit rechten.
Doel: Analyse, op grond van
wetshistorie en systeem van
strafvordering, van het bereik en de
toepassingsmogelijkheden van de
artt 36a e.v. uit het wetboek van
strafvordering die per 1 februari
2000 in werking traden.
Opzet: Bijdrage aan Melai c.s.,
losbladig commentaar op het
Wetboek van Strafvordering.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: A.C. Melai c.s., Het
wetboek van strafvordering
(losbladig).

239
Rechterlijke samenwerking
met betrekking tot de
straftoemeting
mr. G.K. Schoep

Promotoren: prof.mr. C.P.M. Cleiren
en prof.mr. Th.A. de Roos.
Doel: De roep om meer uniformiteit
of consistentie in de straftoemeting
is niet nieuw. Toch worden
inmiddels concrete pogingen
ondernomen de straftoemetings
vrijheid van de Nederlandse rechter
aan banden te leggen, onder meer
door interrechterlijke afstemming.
Centraal in het onderzoek staat de
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vraag wat deze afstemming kan
betekenen voor de straftoemeting
en welke grenzen hierbij in acht
dienen te worden genomen. Wat
betekent de steeds verdergaande
onderlinge afstemming, bijvoorbeeld
in de vorm van uitgangspunten,
voor de straftoemeting als zodanig?
Ter beantwoording van deze vraag
zal inzicht verkregen dienen te
worden in de wezenlijke elementen
van straftoemeting. Aan de hand
hiervan zou dan bepaald kunnen
worden in hoeverre rechterlijke
samenwerking op dit punt recht
doet aan deze elementen. De aard
en vorm van rechterlijke samenwer
king zullen daarbij van doorslagge
vend belang kunnen zijn.
Opzet: Naast een rechtshistorisch
en rechtstheoretisch onderzoek
naar het vraagstuk van de
straftoemeting en de wijze waarop
deze vorm heeft gekregen binnen
de Nederlandse strafrechtspleging
zal een belangrijk onderdeel van
het onderzoek worden gevormd
door een rechtsvergelijkend deel.
Einddatum: Februari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie en
a rti kelen.

240
Kinderdoding
drs. Al Verheugt

Promotores: protdr. A.M.H. van
Leeuwen en protdr. T.l. Oei.
Doel: Meer inzicht krijgen in de
bewuste en onbewuste motieven
van ouders die hun eigen kinderen
doden, de precipiterende
omgevingsfactoren en de relatie
tussen deze twee. Hoe werd in deze
zaken gevonnist?
Opzet Dossieronderzoek en
mogelijk interviews.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Proefschrift.

241
Regulering en vergelijking van
(technische) identificatie-
methoden
mr drs. E.I.M.T van der
Westen-Baptist

Begeleider: protmr. J.F Nijboer
Doel: Het onderzoek wil van een
aantal (technische) identificatie-
methoden in kaart brengen welke
factoren van invloed zijn op de
betrouwbaarheid van onderzoeksre
sultaten en aangeven in hoeverre
de regulering van de onderzoeks
methoden 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
betreft betrouwbaarheid en
specificiteit van de uitkomsten,
zodat meer inzicht ontstaat in deze
problematiek.
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek, aangevuld met
interviews en dossieronderzoek.
Einddatum: Lopend onderzoek.
Publicatievorm: Rapporten en
dissertatie.

242
KAMRA. Comparative analysis
of measures of vocational
training and further education
for offenders especially
considering conceptual, social
and legal circumstances in the
member states of the
European Union as a basis for
a common European strategy
and an optimised transfer

Samenwerkingsverband: Tra na-
nationaal project onder leiding van
Walter Hammerschick, lnstitut for
Rechts- und Kriminalsoziologie,
Wenen, Oostenrijk en medewerking
van Jürgen Hillmer, lnstitut for
Kriminalpolitik, Universitët Bremen,
Duitsland, lda Castiglioni, IARD,
Milaan Italië, Irene Sagel-Grande en
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Leo Toornvliet, Universiteit Leiden,
Miguel Alves, Direccao Geral Dos
Servicos Prisonais, Portugal,
alsmede Andrew Bridges, Berkshire
Probation Service, Verenigd
Koninkrijk. Het project wordt voor
Nederland medegefinancierd door
het ministerie van Justitie, voor de
andere landen door de Directie
Generaal XXII van de Europese
Commissie in het kader van het
Leonardo da Vinci programma. Het
programma is van start gegaan in
september 1998.
Doel: Het project heeft tot doel de
kennis over de respectieve
nationale conceptuele, sociale en
juridische algemene voorwaarden
voor de beroepsopleidingen en
verdere vorming van delinquenten
te vergroten. Deze kennis is strikt
noodzakelijk als grondslag voor de
beoordeling van de transfer van
regionale of nationale oplossingen
en voor de ontwikkeling van
Europese strategieën voor de
(herjintegratie in de arbeidsmarkt
en de maatschappij van een in
verschillende opzichten benadeelde
probleemgroep. Er zullen
vergelijkende analyses worden
uitgevoerd die rekening houden
met de nationale algemene
voorwaarden en bijzonderheden. De
belangstelling gaat daarbij in het
bijzonder uit naar discursieve
evaluatiemethoden waarin
wetenschappelijke instellingen,
leidende figuren en verantwoorde
lijke personen worden betrokken en
naar een geïntegreerde transfer
strategie, die een directe overdracht
van inzichten en mededeling van
noodzakelijk ingrijpen mogelijk
maakt.
Opzet en onderzoeksmethoden:
Nationale rapporten, conferenties
met key-persons (nationaal en
transnationaal) evaluatie-studies
met betrekking tot arbeidstoe
leid ingsprojecten.
Einddatum: 2002.

Publlcatievorm: Bericht in het kader
van het Leonardo da Vinci
programma, boek.

Universiteit Leiden
Departement Metajuridica

Lopend onderzoek

243
Proceskansen in strafcassatie
zaken
mr. 1CM. Couz4’h

Promotor: prof.mr H. Franken.
Doel: Nagaan in hoeverre de
cassatierechtspraak in strafzaken
voorspelbaar is en daartoe in kaart
brengen van proceskansen in
strafcassatieza ken.
Opzet: Na bewerking van de
jaarcijfers van de Hoge Raad in
strafzaken uit de periode 1991 tot
en met 2000 en literatuuronderzoek
zijn hypothesen geformuleerd over
de kans op cassatie bij cassatie-
beroepen, zowel van individuele
verzoekers (met of zonder bijstand
van een advocaat) als van het
openbaar ministerie als verzoeker
tot cassatie. Om deze hypothesen
te toetsen aan de praktijk vindt
analyse plaats van cassatie-
beroepen in dagvaardingszaken, die
de Hoge Raad afhandelde in de
periode van 1991 tot en met 2000.
Einddatum: 2005.
Publlcatievorm: Dissertatie.

Universiteit Maastricht
Vakgroep strafrecht en
criminologie

Afgesloten onderzoek

244
Ondernemende autoriteiten?
Een onderzoek naar de
handhaving van het Neder
landse en communautaire
kartelrecht
mr H.M.1 Ouaedvlieg

Deventer, Kluwer, 2001
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Zie JV7, 2001, nr. 249

Lopend onderzoek

245
Regelgeving en controle op de
Amsterdamse beurs; een
criminologische analyse
mr Ml. 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
zelfregu lering).
Opzet Dossieranalyse, interviews en
literatuurstudie.
Einddatum: Zomer 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.

246
Motiveringsplicht van de
strafrechter aangaande
betrouwbaarheid van het
bewijs
mr WH.B. Dreissen

Promotor protmr. E. Prakken.
Onderzoeksschool: Rechten van de
Mens.
Doel: Het onderzoek beoogt een
antwoord te formuleren op de vraag
of van de Nederlandse strafrechter
kan en moet worden geeist dat hij
verantwoording aflegt met
betrekking tot de waardering van
het bewijs, in het bijzonder wanneer
door de verdediging ter terechtzit
ting een gemotiveerd verweer met
betrekking tot de betrouwbaarheid
van het bewijs is gevoerd. Het
onderzoek omvat tevens rechtsver
gelijking met Duitsland en de
Verenigde Staten.
Opzet Literatuurstudie.
Einddatum: Eind 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

247
Overheidscriminaliteit als
specimen van organisatie-
criminaliteit

profdr 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 2
Einddatum: Onbepaald.
Pubilcatievorm: Boek en artikelen.

248
Getuigen in strafzaken
profmr G.PM.E Mols

Doel: 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
jurisprudentie m.b.t. getuigen in
strafzaken.
Opzet Literatuurstudie.
Einddatum: Zomer 2002.

249
Handboek voor de verdediging
protmr. E Prakken en mr EN.aM
Spronken

Doel: Beschrijving van de
praktische, juridische en ethische
aspecten van de verdediging in
strafzaken in Nederland en andere
Europese landen, tezamen met een
groep gespecialiseerde advocaten.
Beoogd wordt een handboek te
schrijven voor de strafrechtadvocaat
in Nederland.
Opzet Bestudering van literatuur-
en jurisprudentie alsmede het
verzamelen van praktijkervaringen.
Einddatum: Maart 2003.
Publicatievorm: Boek.

250
Strafrechtelijke verdediging in
Europa
protmr E Prakken en mr EN.B.M
Spronken
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Doel: Het verkrijgen van inzicht in
de positie van de advocaat in
strafzaken in Europa, met name in
hoeverre de ontwikkelingen op
Europees niveau op het gebied van
uniformering en stroomlijning van
de nationale strafrechtelijke
systemen van invloed zijn op de
positie van de verdediging en of er
een ontwikkeling zichtbaar is van
Europese normstelling c.q. uniforme
garanties met het oog op een
eerlijk proces en de positie van de
verdediging daarin. Het onderzoek
omvat een rechtsvergelijking met
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Polen. (Dnderzoeks
school Rechten van de Mens)
Opzet Literatuurstudie en
interviews met strafrechtadvocaten
in de te vergelijke landen.
Einddafum: 2007.
Publlcatievorm: Boek en losse
publicaties.

251
Uitlevering en mensenrechten;
een vergelijkend onderzoek
naar de rechtspmktijk in
Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten.
drs. AL Smeulers

Promotores: protmr. Th.A. de Roos
en protmr Th.C. van Boven.
Co-promotor: mr. H.G. van der Wilt
Doel: Deze studie beoogt te
onderzoeken of rechters in
Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten, bij de beoorde
ling van de toelaatbaarheid van
uitleveringen, rekening plegen te
houden met de eerbiediging van de
rechten van de mens in de
verzoekende staat.
Opzet Literatuurstudie en
vergelijkend jurisprudentie-
onderzoek.
Eloddatum: Eind 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

252
Strafrechtelijke verdediging in
Polen
mr. DLE de Vocht

Promotoren/begeleiders: prof.m r T.
Prakken en dr.mr T. Spronken.
Doel: Het onderzoek is erop gericht
inzicht te verkrijgen in de positie
van de raadsman binnen de Poolse
strafrechtspleging vbdr en na 1989
en in welke mate westerse normen
van strafprocesrecht en beroeps
ethiek deze positie hebben
beïnvloed.
Opzet Het onderzoek bestaat uit
drie delen. Het eerste deel betreft
een beschrijving van de positie van
de raadsman gedurende de
communistische periode (1945-
1989) waarbij de invloed van de
destijds heersende politieke
ideologie op de strafrechtspleging
in het algemeen en de positie van
de verdediging in het bijzonder
centraal staat In deel twee worden
de wetswijzigingen, institutionele en
organisatorische veranderingen die
gedurende de transitieperiode na
1989 op enigerlei wijze van invloed
zijn (geweest) op de positie van de
advocaat in strafzaken in kaart
gebracht. In het afsluitende deel
wordt aan de hand van een
praktijkonderzoek getoetst of de in
deel twee weergegeven (papieren)
veranderingen daadwerkelijk
doorwerken in de alledaagse
strafrechtspraktijk.
Einddatum: Nog onbekend.
Publlcafievorm: Dissertatie.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Sectie strafrecht

Afgesloten onderzoek

253
Seksueel geweld betaald
gezet
KD. Lünnemann en D.J.G.
Pechocki
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Ars Aequi Libri, 2001 Çi.s.m. Clara
Wichmann Instituut]
Zie JV7, 2002, nr. 255

Lopend onderzoek

254
Informatie en strafvordering
profmr Y Buruma, protmr 1M.A.
Berkvens, mr M. Goos en mr.
G.WTJ. Michels

Doel: In een samenwerkingsver
band tussen de Sectie strafrecht en
de Sectie recht en informatica
wordt onderzoek gedaan naar de
strafvorderlijke betekenis van
informatieverwerkende systemen.
Daarbij wordt vooral inzicht gezocht
in de Wet Politieregisters, de Wet op
de Justitiële Documentatie en
verwante regelgeving. Het
onderzoek is gericht op een analyse
van de rechtsregels die de
tenuitvoerlegging beheersen van
deze registratie- en documentatie-
regelgeving.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Pubilcatievorm: De onderzoeksresul
taten worden regelmatig gepubli
ceerd in de vorm van supplementen
op de losbladige editie Wet
Politieregisters, mr. M. Goos, prof.mr.
J.M.A Berkvens, prof.mr. Y. Buruma
tred.], Kluwer Juridische Uitgevers,
Deventer. Het onderzoek maakt
deel uit van het onderzoek
programma Organiek strafrecht en
bijzondere opsporingsmethoden.

255
Dogmatiek en dynamiek van
materieel en formeel
strafrecht
pro tmr Y Buruma, pro f.mr A.
Machielse en mr H. J. Sackers

Samenwerkingsverband: Met prof.mr.
J-W. Fokkens en mr. A.].A. van
Dorst vormt prof. Machielse de
huidige redactie van Noyon
Langemeijer-Remmelink, Het
wetboek van strafrecht Oosbladig].

Doel: Ontsluiting van nieuwe
bronnen en ontwikkelingen die van
fundamenteel belang zijn voor de
wijze waarop het positieve materiële
straf- en strafprocesrecht wordt
uitgelegd en toegepast. Evaluatie
van die ontwikkelingen in het licht
van algemene leerstukken en
mensenrechten.
Opzet: Wetgevings-, jurisprudentie-
en literatuuronderzoek.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: De onderzoeksresul
taten worden gepubliceerd in de
vorm van supplementen voor de
losbladige uitgave. Jaarlijks
verschijnt een Kroniek van het
strafrecht in boekvorm. Voorts
verschijnen artikelen. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek
en dynamiek van materieel en
formeel strafrecht.

256
Fraude
profmr Y Buruma en mr H.J.B.
Sackers

Doel: Fraude als overkoepelend
begrip van diverse strafbare feiten
heeft betekenis op tal van
maatschappelijke terreinen. Daarbij
is zowel te denken aan de fraude
tussen burgers onderling [bij
voorbeeld faillissementsfraude,
effectenfraude, kredietftaude
enzovoort] als aan fraude jegens de
overheid [bij voorbeeld belasting
fraude, sociale zekerheidsfraude)
als ook aan fraude jegens
supranationale instellingen
[EG-fraude]. Ook niet op het eerste
gezicht financieel georiënteerde
vormen van misleiding worden
onder het begrip gevat (milieu
fraude, computerfraude]. Het
onderzoek beoogt de terzake
geldende regels te analyseren.
Daarbij komen zowel het materiële
strafrecht, het strafvorderlijk beleid
als het (penitentiaire] bestuurstecht
aan de orde.
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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: Literatu u rstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse artikelen,
alsmede (de actualisering van) een
boek in de serie Studiepockets
strafrecht Het onderzoek maakt
deel uit van het onderzoeks
programma Bijzonder straf- en
strafprocesrecht en fraudebestrijding.

257
Bijzondere opsporings-
methoden
protmr Y Buruma en profmr PC
Vegter

Doel: Na de bevindingen van de
Parlementaire Enquétecommissie 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 jurisprudentiële
grenzen gesteld aan en mogelijkhe
den geboden tot het observeren
van al de niet verdachte personen,
het runnen van informanten, het
(doen] uitvoeren van infiltraties en
het gebruik van informatiever
werkende en andere methoden.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse artikelen,
alsmede een boek in de serie
Studiepockets strafrecht. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoekprogramma Organiek
strafrecht en bijzondere opsporings-
methoden.

258
Verschoningsrecht van artsen
mr. drs. WLJM. Duijst

Promotor: prof.mr. Y. Buruma en
prof.mr. W.R. Kastelein
Doel: Onderzoek naar de
fundamenten en recente ontwikke
lingen omtrent het verschonings
recht van medici. Op het snijvlak
van gezondheidsrecht en strafrecht
wordt in dit onderzoek in het
bijzonder nader ingegaan op de
betekenis van het verschonings
recht in de opsporingsfase, waarbij
ook de convenanten tussen
ziekenhuizen en politie aan een
beschouwing worden onderworpen.
Einddatum: 1 januari 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

259
De normering van particuliere
opsporing
mr 1D.L Nuis

Promotor: prof.mr. Y. Buruma.
Doel: Onderzoek naar de normering
van de werkmethoden van
particuliere opsporings-
functionarissen en naar de vraag
hoe particulier verkregen materiaal
in de strafprocedure dient te
worden gebruikt. Het onderzoek
wordt toegespitst op de werkzaam
heden van forensische accountants,
particuliere rechercheurs en
veiligheidsdiensten van grote,
dikwijls multinationale ondernemin
gen zoals banken.
Opzet: Literatuuronderzoek,
casusonderzoek en stages.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

260
Mensensmokkel
mr B. Pieters

Promotor: prof.mt. Y. Buruma.
Doel: Onderzoek naar de
straf(proces]rechtelijke aspecten
van mensensmokkel met bijzondere
aandacht voor de straf(proces]rech
telijke complicaties die ontstaan
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door de interactie van straf(proces
jrechtelijke, internationaal
strafrechtelijke en vreemdelingen
rechtelijke regelgeving. Aan de
hand van positief-strafrechtelijk
onderzoek wordt geprobeerd zicht
te krijgen op de wijze waarop
niet-strafrechtelijk recht en beleid
van invloed zijn op het nationale
straf (proces)recht.
Opzet: Literatuuronderzoek,
ondersteund door casus
beschrijvingen.
Einddatum: Juni 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

261
De rol van de omvang van de
schuld hij de straftoemeting
mr drs. PM. Schuyt

Promotor: prof.mr. Y. Buruma.
Doel: 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
unitormering van de straffoemeting,
zoals bij voorbeeld onderlinge
rechterlijke afspraken, richtlijnen en
strafmaatdatabanken zich
verhouden tot de dogmatiek. In het
bijzonder worden wetshistorische
en wetssystematische argumenten
gezocht om tot een evenwichtiger
strafmaatbepaling te komen.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek
en dynamiek van materieel en
formeel strafrecht.

262
De lichamelijke integriteit in
het strafrecht
mr I.A.H.M. Stijns-Schepers

Promotor: prof.mr AJ.M. Machielse.
Doel: 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
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 mensenrechten-
verdragen, rechtspraak en literatuur.
Einddatum: December 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek
en dynamiek van materieel en
formeel strafrecht

263
De rol van de officier van
justitie en de rechter-
commissaris in het vooronder
zoek in strafzaken: een
vergelijkend onderzoek naar
het Franse en Nederlandse
recht
mr. PA.M. Verrest

Promotor: prof.mr. Y. Buruma.
Samenwerkingsverband: De
promovendus heeft bij het WODC
een project afgerond over hetzelfde
onderwerp ten behoeve van het
ministerie van Justitie.
Doel: Vergelijkend onderzoek naar
de rol van de officier van justitie en
de RC in Frankrijk en Nederland in
het licht van recente wijzigingen in
de verdeling van dezelver
bevoegdheden en mogelijkheden in
beide landen. In beide landen
bestaan op historische gronden
dezelfde organen, voorzien van
ongeveer dezelfde taken,
bevoegdheden en verantwoordelijk-
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heden. In de loop der tijd zijn
echter substantiële verschillen
ontstaan die licht kunnen werpen
op sterke en zwakke punten van
beide stelsels; met name wat betreft
de belangrijkste beginselen in het
vooronderzoek, te weten effectiviteit
van de opsporing en rechtsbescher
ming voor de verdachte. Aandacht
wordt besteed aan de sturing en
controle van de politie, de mate van
onafhankelijkheid van OM. en
rechter-commissaris (ten opzichte
van het Departement, het College
van procureurs-generaal en de
Conseil supérieur de la
Magistrature/ Raad voor de
Rechtspraak), de onderlinge
verhouding tussen 0v] en RC,
alsmede een trajectbeschrijving van
de belangrijkste beslissingen in het
vooronderzoek
Opzet: Literatuurstudie, interviews
en observatie van de praktijk.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

264
Het bestaansrecht van de tbs
mr 0. Veurink

Promotor: prof.mr. P.C. Vegter.
Doel: Bij de vraag naar het
bestaansrecht zal ingegaan worden
op de principes, de achtergronden
en de huidige gang van zaken met
betrekking tot oplegging en
tenuitvoerlegging van deze typisch
Nederlandse sanctie. Daarbij wordt
vanuit juridische invalshoek
ingegaan op diverse deel-
onderwerpen als de combinatie van
Oange) gevangenisstraffen en tbs,
de passantenproblematiek, en de
verschillende rollen waarin rechter
officier van justitie en gedrags
deskundigen zich geplaatst zien.
Aldus wordt een fundamentele
basis verschaft aan diverse
gedragswetenschappelijke en
beleidsdiscussies die nu gaande

Publicatievorm: Dissertatie.

265
Inlichtingendiensten en
politie: concurrentie of
samenwerking?
mr L van Wifferen

Promotor: prof.mr. Y. Buruma.
Doel: Onderzoek naar de vraag of
en in hoeverre samenwerking
tussen de inlichtingendiensten
(AIVD en MIVD] en de politie is
toegestaan, gangbaar is en
wenselijk is. Daarbij wordt ingegaan
op de uit de taakstelling van de
betreffende organisaties voort
vloeiende grensgebieden, de
overeenkomsten en verschillen in
bevoegdheden op grond van
recente en aanhangige wetgeving,
en de juridische aspecten van
samenwerking en/of overdracht in
individuele zaken. De rol van de
Europese Unie en derzelver
betekenis bij de bestrijding van
georganiseerde misdaad, corruptie
en voor de staatsveiligheid risicovol
vreemdelingenverkeer wordt in het
onderzoek betrokken.
Opzet: Positiefrechtelijk geöriën
teerde literatuurstudie en
interviews.
Einddatum: ]uni 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

266
Privatisering van het
gevangeniswezen
Vacature

Promotor: prof.mr. P.C. Vegter.
Doel: Naar aanleiding van de
herbezinning die gaande is binnen
het gevangeniswezen op de rol van
de overheid bij de tenuitvoerlegging
van sancties en de toenemende
relatieve autonomie van peniten
tiaire instellingen, worden
tendensen ten dezen in kaart
gebracht en de wenselijkheid ervan
in het licht van de doeleinden van
straffen geëvalueerd. Nadruk ligt op
de betekenis van een en ander voor

zijn.
Einddatum: 1 januari 2006.
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de ministeriële verantwoordelijk
heid, de aansprakelijkheid voor
onrechtmatigheden en de
rechtspositie van de gedetineerden.
Opzet Onderzoek van wetgeving,
literatuur en rechtspraak ook in
rechtsvergelijkend perspectief,
alsmede participerende observatie
in detentie-oorden.
Linddatum: Zal zo mogelijk worden
gestart.
Publlcatievorm: Dissertatie. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Penitentiair
recht

Erasmus Universiteit Rotterdam
Sectie strafrecht en criminologie

Afgesloten onderzoek

267
Traquetos; Colombians
involved in the cocaine
business in the Netherlands

dr. 0. Zaitch
Den Haag, Kluwer Law Internatio
nal, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Most studies on organized crime
rely on police or judicial sources
and on the accounts of retired
criminals and informants. In
contrast this study is based on 5
years of ethnographic fieldwork
amongst Colombian drug traffickers
(traquetos) in the Netherlands and
Colombia. By spending many hours
in salsa bars, churches, prisons and
areas of prostitution, the author
attempts to understand the social
world of traquetos. That is — how do
they get involved, work, relate to
each other and organize their
business?

Lopend onderzoek

268
Strafrechtstheorie in
Nederland

JA. Blad
Doel: Het doel van het onderzoek is
een samenhangend beeld te krijgen
van de strafrechtstheoretische
posities die in Nederland zijn en
worden 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: 2002.
Publlcatievorm: Boek.

269
Herstelrecht; een fundamen
tele hervorming van strafrecht

JA. Blad
Doel: In dit onderzoek wordt de
vraag uitgewerkt wat de opkomst
van herstelrecht in Nederland kan
betekenen voor de inrichting van
het materiële strafrecht en de
procedures van het formele
strafrecht, alsmede voor de
rechtvaardiging van de straf-
rechtspleging. In hoeverre bezit het
herstelrechtelijke denken
transformatieve mogelijkheden voor
het strafrecht?
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Boek. Reeds
uitgekomen: J.R. Blad, ‘Naar een
herstelrechtelijke procedure
7ijdschrift voor humanistiek, l jrg.,
nr. 1, 2000, pp. 28-33.

270
De bijzondere strafuitsluitings
grond in strafrechts
dogmatisch en wetgevings
technisch perspectief
PC. Bogert

Samenwerkingsverband: EU R/NOW/
REOB.
Doel: Het doordenken van de
(dogmatische) aard en de
(wetgevingstechnische) positie van
de verschillende bijzondere
strafuitsluitingsgronden in het
strafrecht en het bestuursstrafrecht.
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271
Het ontstaan van criminaliteit;
een methodologische studie
over onderzoeken naar de
oorzaken van criminaliteit
profdr. H. van de Bun4 profdr
Di. Hessing en dr. P.J. van
Koppen

Samenwerkingsverband: Maatschap
pelijke veiligheid [Sanders Instituut

Juridische Faculteit Rotterdam);
Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving;
WODC - ministerie van Justitie.
Doe/t Op welke wijzen is naar het
ontstaan van probleemgedrag,
deviant gedrag en criminaliteit in
het verleden onderzoek verricht, en
op welke wijze zou er onderzoek
naar verricht kunnen worden, dan
wel moeten worden. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de
biologische, sociale, psychologische
en economische factoren die leiden
tot probleemgedrag, deviant gedrag
en delinquent gedrag.
Opzet: Meta-analyse van bestaand
onderzoek naar de oorzaken van
criminaliteit en het ontwerpen van
een wetenschapstheoretische
ideaalopzet
Einddatum: 2002.
Pubilcatievorm: Er zal door middel
van artikelen, rapporten en boeken
worden gerapporteerd.

272
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.
Doel: Het onderzoek beoogt
allereerst een overzicht te
verschaffen in het geheel aan
mogelijkheden om, zowel in

criminalibus (artt 89-93 Sv) als in
clvilibus (via 6:162 BW), te komen
tot het verkrijgen van schadever
goeding voor ondergane voorlopige
hechtenis indien de strafzaak
eindigt zonder oplegging van straf
of maatregel. Het gebruik van
criteria zoals gehanteerd bij de
schadevergoedingsbeslissing in
beide procedures doet vragen rijzen
terzake van strijdigheid met
beginselen van strafproces]recht,
zoals de onschuldpresumptie en het
nemo tenetur beginsel. Om te
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 normeringska
der 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 schadevergoe
dingsregeling van de artt. 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
worden onderzocht vanuit deze
bevindingen. Voorts wordt de
wenselijkheid van het gebruik van
de procedure in civiibus besproken
voor wat betreft genoemde
schaderelaties.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

273
Bestuurlijk sanctierecht
protmr H. de Doelder mrdr A.R.
Hartmann, mr dr. J. W van der
Hulst en profmr Lii. Rogier

Opzet: Klassiek-juridisch.
Einddatum: Mei 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
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Samenwerkingsverband: Onderdeel
van de Onderzoeksschool
Maatschappelijke Veiligheid.
Doel: Deze voortzetting van een
groot deel van de onderzoeksgroep
Restuursstrafrecht per 1 januari
2000 heeft tot doel om thema’s op
het grensvlak van strafrecht en
bestuursrecht nader uit te diepen.
Het gaat hierbij enerzijds om het
deel van het strafrecht dat
bestuursrechtelijke trekken vertoont
[bijvoorbeeld de zogenaamde
ordeningswetgeving en de Wet op
de Economische Delicten),
anderzijds om dat deel van het
bestuursrecht dat strafrechtelijke
elementen bevat [bijvoorbeeld de
Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften).
De primaire doelstelling van de
onderzoeksinspanningen is
integratieve bestudering van het
publiekrechtelijke sanctierecht, in
het bijzonder van het bestuurs
strafrecht Onderzocht wordt wat de
verhouding is tussen bestuursrecht
en strafrecht en wat het rechtska
rakter is van het bestuursstrafrecht,
mede gelet op de internationaal
rechtelijke ontwikkelingen op dat
gebied. Ten aanzien van dit laatste
is de aandacht met name gericht
op ontwikkelingen in het
EU-sanctierecht alsmede op de
gevolgen van de doorwerking van
het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens op het
nationale strafrecht en bestuurs
recht alsmede het eerdergenoemde
bestuursstrafrecht. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van literatuuron
derzoek, juridisch-empirisch
onderzoek, rapportages en
annotaties.
Einddatum: Geen.
Publlcatievorm: Artikelen, boeken,
symposiumbijdragen, onderzoeks
rapporten ed.

274
Universele rechtsmacht en de
verplichting om ernstige
schendingen van rechten van
de mens te vervolgen
mr. R. van Eist

Samenwerkingsverband:
Dnderzoeksschool Rechten van de
Mens en de Sectie strafrecht en
criminologie (protmr C.RM. Cleiren
en dc M.T. Kamminga).
Doel: Op grond van universele
rechtsmacht is het mogelijk om
iemand te vervolgen, ongeacht de
vraag waar hij het strafbare feit zou
hebben begaan, en ongeacht de
nationaliteit van de verdachte of het
slachtoffer. Verdragen die
betrekking hebben op ernstige
schendingen van rechten van de
mens verplichten verdragsluitende
partijen veelal om universele
rechtsmacht te vestigen en
verdachten op grond daarvan te
vervolgen. Dat betekent concreet
bijvoorbeeld dat een Joegoslaaf in
Nederland terecht zou kunnen
staan wegens een oorlogsmisdrijf
dat hij in Bosnië jegens een Kroaat
heeft begaan. In dit onderzoek
wordt onder meer gezocht naar de
betekenis van universele rechts-
macht, de omschrijving ervan in
verdragen, de verplichting om
daadwerkelijk te vervolgen en de
wijze waarop op nationaal niveau
met deze verdragen wordt
omgegaan.
Opzet: Inhoudsanalyse, case
studies, interviews, literatuur- en
bronnenonderzoek.
Einddatum: April 2003.
Pubilcatievorm: Dissertatie. Eerdere
publicatie: ‘Afscheid van Joegosla
vië; over oorlogsmisdrijven en
misdrijven tegen de menselijkheid
begaan in voormalig Joegoslavië en
de Nederlandse rechter Nederlands
juristenbiad, 69e jrg., 1994, pp.
1401-1410; Nededandsjuristenblad,
70e jrg., 1995, pp. 251-254.
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275
De strafrechtelijke maatregel
in rechtsdogmatisch en
maatschappelijk perspectief
mr T Kooijmans

Promotor protmr RAM. Mevis.
Samenwerkingsverband: Grootstede
lijke veiligheid (Sanders Instituut,
Juridische faculteit Rotterdam).
Doel: Het ontwikkelen van
grondslagen van de strafrechtelijke
maatregel. De voorwaarden van
oplegging en tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke maatregelen komen
aan de orde en zullen worden
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 beschik
king staan.
Opzet Het betreft een klassiek-
juridisch onderzoek: met name zal
aan de hand van (toekomstige)
wetgeving, jurisprudentie en
literatuur de strafrechtelijke
maatregel worden onderzocht.
Einddafum: September 2002.
Publicatievorm: Proefschrift.

276
De kroongetuige binnen het
Koninkrijk
mr. A.N.J. Korenhof

Promotores: prof.mr H. de Doelder
en protmr RAM. Mevis.
Doel: Een interregionaal recht-
vergelijkend onderzoek naar de
plaats welke de (verklaring van de)
kroongetuige als bewijsmiddel
inneemt in de strafrechtspleging
van de landen van het Koninkrijk.
Opzet Methoden en technieken:
analyse, analyse van bestaande
onderzoekgegevens, bronnen
onderzoek, literatuuronderzoek,
rechtvergelijking.
Einddatum: 2003.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

277
Het rechtsgevolg van
vormverzuim binnen het
strafproces
mr 0. van Leijen

Promotor prof.mr C.RM. Cleiren.
Probleemstelling: Hoe kunnen de
rechtsgevolgen worden bepaald die
aan vormverzuimen begaan in het
strafproces zouden moeten worden
verbonden?
Doel: Met het onderzoek wordt
beoogd om vanuit een theoretisch
en normatief kader enig licht te
werpen op de vraag wanneer, door
wie of wat, in welke gevallen en op
welke gronden het recht rechtsge
volgen behoort te verbinden aan de
niet-naleving van strafproces
rechtelijke voorschriften wat de
aard is van deze rechtsgevolgen.
Beoogd wordt hiermee enige
systematiek en een aantal
normatieve uitgangspunten te
formuleren die bij wetgeving en
rechtspraak inzake het onderwerp
van nut kunnen zijn.
Opzet Op basis van een aantal
vastgestelde normatieve en
systematische uitgangspunten
wordt een analysekader opgebouwd
waarin een antwoord op de
vraagstelling wordt geformuleerd.
Bij het ontwerp daarvan wordt 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 positief
rechtelijke facetten van het
onderwerp worden getoetst.
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.

278
Criminaliteitsanalyse in
Nederland; een onderzoek
naar de praktijk van het vak
mrdr H. Moerland en dr F
Boerman
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Samenwerkingsverband: Het
onderzoek vormt het derde luik van
het project Criminailteitsanalyse in
Nederland, uitgevoerd in een
samenwerkingsverband van EUR en
NSCR (de twee andere luiken
worden gevormd door de publicatie
van het gelijknamige boek, onder
redactie van H. Moerland en B.
Rovers en uitgegeven door Elsevier
bedrijfsinformatie BV, ‘s Graven
hage, 2000, respectievelijk de
organisatie van het gelijknamige
symposium op 26 april 2001 in De
Reehorst te Ede). Samenwerking
met de dienst Nationale Recherche
Informatie van het KLPD is er in die
zin, dat het onderzoek mede zal
worden verricht door de aldaar
werkzame F. Boerman. Het
onderzoek wordt voor een deel
gefinancierd door het Wetenschap
pelijk Onderzoek- en Documenta
tiecentrum van het ministerie van
Justitie.
Doel: Een brede beschrijving van
het vakgebied van de criminaliteits
analyse (activiteiten, beoefenaren,
organisatorische context); inzicht in
de knelpunten die zich in de
praktijk van de criminaliteitsanalyse
voordoen en in de mogelijkheden
om de desbetreffende problemen
op te lossen; zulks met het oog op
de formulering van aanbevelingen
voor betrokken organisaties; het
realiseren van een ijkpunt,
waardoor het in beginsel mogelijk
wordt toekomstige ontwikkelingen
in het vakgebied te volgen. Het doel
van het onderzoek is het
beoordelen van de preventieve
maatregelen in het kader van de
preventieve werking die deze
maatregelen (kunnen) hebben en
het bijdragen aan en verbeteren
van het beleid gericht op de
preventie van georganiseerde
criminaliteit
Opzet en onderzoeksmethoden: De
benodigde data zullen voornamelijk
worden verzameld door middel van

schriftelijke enquêtes onder
analisten, opdrachtgevers en
afnemers van analyseproducten,
zowel binnen de reguliere politie en
bijzondere opsporingsdiensten als
in andere overheids- en particuliere
sectoren.
Einddatum: December 2002.
Pubilcatievorm: Boek, rapportages,
tijdschriftartikelen.

279
De preventie van georgani
seerde criminaliteit
drs. f2 van der Schoot

Promotor: prof.dr H.G. van de Bunt.
Doel: Het doel van het onderzoek is
het beoordelen van de preventieve
maatregelen in het kader van de
preventieve werking die deze
maatregelen (kunnen) hebben en
het bijdragen aan en verbeteren
van het beleid gericht op de
preventie van georganiseerde
criminaliteit
Opzet: Centraal in het onderzoek
staan de maatregelen gericht op de
preventie van georganiseerde
criminaliteit die zijn genomen door
de Europese regelgever en de
Nederlandse wetgever. Na het
inventariseren en analyseren van de
preventieve maatregelen, wordt
gezocht naar een onderbouwing
van dit beleid in theorie en empirie.
Hiervoor wordt ten eerste
achterhaald in hoeverre de
maatregelen, respectievelijk de
mechanismen waarop de
maatregelen zijn gebaseerd,
(kunnen) worden onderbouwd door
criminologische theorieën. Ten
tweede wordt nagegaan hoe de
maatregelen respectievelijk de
onderliggende veronderstellingen,
kunnen worden beoordeeld in het
licht van empirische kennis. Op
basis van de overeenkomsten en de
verschillen tussen beleid, theorie en
empirie worden conclusies en
aanbevelingen geformuleerd
betreffende de geanalyseerde



97

maatregelen enerzijds, en — waar
mogelijk — de ruimere context van
beleid ter preventie van georgani
seerde criminaliteit anderzijds.
Einddatum: September 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

280
Sociale veiligheid in Europa;
tussen risico-beheersing en
structurele politiek
dr. R. van Swaaningen

Samenwerkingsverband: Un iversitâ
di Bologna, Universidad de
Barcelona, Middlesex University,
Rijksuniversiteit Gent, Universitât
des Saarlandes.
Doel, opzet, probleemstelling: Doel
van het onderzoek is in kaart te
brengen op welke wijze getracht
wordt de sociale veiligheid in
verschillende Europese grote steden
of stedelijke regio’s te verhogen. In
eerste instantie wordt gekeken naar
het Cittâ Sicure-project in Emilia
Romagna, de SeguritatiPrevenciô
Urbana in Barcelona, het Rotter
damse integrale veiligheidsbeleid,
‘tegeneration projects’ in
verschillende Londense boroughs,
de veiligheidscontracten’ in Gent.
Ook het Hamburgse en Parijse
veiligheidsbeleid zal worden
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 vooronderstel
lingen waarop het veiligheidsbeleid
gebaseerd is zijn onderzocht; 3) de
politieke motieven en 4) criminolo
gische analyses die aan een
bepaald veiligheidsbeleid ten
grondslag liggen, of eventuele
verschillen dienaangaande 5) ook
gevolgen hebben voor de
institutionele inbedding van
dergelijk beleid, en 6) hoe en op

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 (geënt 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 tde oorzaken van)
criminaliteit te doen.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Artikelen,
rapportages C.N.R., boek.

281
Determinanten van
(on)veiligheidsgevoelens; een
rechtspsychologisch
onderzoek naar de beleving
van veiligheid en onveiligheid
in een stedelijke omgeving.
drs. G.N.G. Vandeween

Samenwerkingsverband: G rootstede
lijke Veiligheid.
Promotor: prof.dr. D.J. Hessing.
Onderzoeksinstelling: Sanders
Instituut Juridische Faculteit
Rotterdam.
Doel: Het inventariseren en
evalueren van operationalisaties van
diverse tdeel)concepten die
gebruikt worden in empirisch
onderzoek op het gebied van
onveiligheidsbeleving zodat een
meer betrouwbaar en valide
meetinstrument kan worden
ontwikkeld. Dit meetinstrument
wordt vervolgens gebruikt in diverse
studies om meer inzicht te krijgen
in de situationele en individuele
factoren die van invloed zijn op de
onveiligheidsbeleving.
Opzet: In verschillende studies zal
met behulp van diverse methoden
(interview, survey, experiment) het
meetinstrument worden ontwikkeld

welke gronden het ‘succes’ van
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en een psychologisch model
worden getoetst.
Einddatum: Juni 2003.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.

282
Tijdige strafrechtspleging en
de motivering van vonnissen
van de strafrechter
mr N. Visscher

Promotoren: prof.mr. RAM. Mevis
en prof.mr. Th. A. de Roos.
Doel: Onderzoek naar de motivering
in het vonnis van de strafrechter,
tegen de achtergrond van tijdigheid
in geschillenbeslechting.
Opzet: Literatuuronderzoek,
empirisch onderzoek naar de
verschillende soorten vonnissen en
een rechtsvergelijking met het
Duitse strafprocesrecht.
Einddatum: 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

283
Geschiedenis jeugd
(beschermings)recht
dr C.G.M. van Wamelen

Doel: Bestudering van de
geschiedenis van het jeugd
[beschermings)recht.
Opzet: Literatuurstudie, interviews
en ander bronnenonderzoek.
Publicatievorm: De komende tien
jaar zullen er deelpublicaties
verschijnen, te weten (werktitels):
2005: De kinderbescherming in
Nederlands Indië; Reeds versche
nen de publicaties: ‘Kinderbescher
ming in oorlogstijd; de strijd tegen
het wangedrag van de jeugd
]ijdschrift voor familie- en
jeugdrecht, nr. 5, 1995, pp. 98-111;
‘Honderd jaar Pro Juventute Proces,
nr. 3, 1996, pp. 47-51.

284
Synthetic drugs trafficking in
three European cities; the
major trends and the

involvement of organized
crime
dr D. Zaitch

Doel: The project will focus on the
analysis of the characteristics,
dynamics and modus-operandi of
the criminal groups — mostly
structured on a transnational
dimension — which supply synthetic
drugs to the illegal market of three
European cities [Amsterdam,
Barcelona and Turin] that represent
— within the geopolitics of the drug
market — some of the major outlets
of international trafficking activities.
The project envisages the adoption
of a multifaceted methodology that
will emphasize qualitative research
instruments. Secondary and primary
sources will be employed.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport en
artikelen.

285
Maatschappelijke veiligheid
Ve/e onderzoekers

Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam, Universiteit
Leiden, Vrije Universiteit Amster
dam, Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR), Nederlandse Organisatie
voor toegepast natuurweten
schappelijk onderzoek [FNO].
Doel: De missie en het onderzoeks
programma van de onderzoek-
school zijn als volgt omschreven:
het verrichten van onderzoek op het
gebied van maatschappelijke
veiligheid in het algemeen en de
onderscheiden deelgebieden -

grondslagen van veiligheid en
sociale cohesie en rechts-
handhaving en nieuwe strategieën
van misdaadbestrijding — in het
bijzonder en de onderlinge
samenhang tussen beide
deelgebieden en het opleiden van
onderzoekers die zowel fundamen
teel wetenschappelijk als toegepast
empirisch onderzoek kunnen



99

verrichten op het gebied van
maatschappelijke veiligheid.
Aangezien gedegen kennis een
absolute noodzaak voor beleid is,
richt de onderzoekschool zich op
korte termijn beleid (symptoombe
strijding en analyse daarvan), maar
is het onderzoek uiteraard gericht
op vraagstukken van langere
termijn.
Opzet en methoden: Veiligheids
vraagstukken vergen een
geïntegreerde benadering vanuit
verschillende mens- en maatschap
pijwetenschappen, gezondheids-
wetenschappen en technische en
natuurwetenschappen.
Einddatum: Onbepaald.
Publlcatievorm: Dissertaties en
andere boeken, rapporten, artikelen.

Universiteit Utrecht
Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen

Afgesloten onderzoek

286
Evaluatie Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen; de Wet Bopz in
de forensische psychiatrie
JE Beekman en F Koenraadt

Den Haag/Utrecht, Zon Mw/Willem
Pompe Instituut, 2002, deel 9
Zie JV7, 2001, nr 301

287
De last tot plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis;
ontwikkelingen van een
strafrechtelijke maatregel
JE. Beekman en E Koenraadt

Delikt en delikwent (wordt najaar
2002 gedrukt)
Zie JV7, 2001, nr 301

288
Essay over de oorzaken van
allochtone misdaad
prof.dr. E Bovenkerk

In: J. Lucassen en A. de Ruijter
(red.), Nederland multicultureel en
pluriform? Een aantal conceptuele
studies, Amsterdam, Aksant, 2002,
pp. 209-245
Zie JV7, 2001, nr 290

289
Slachtofferhulp en culturele
diversiteit
drs. 1 Hanrath

Utrecht, Willem Pompe Instituut
voor Strafrechtswetenschappen,
2002
Zie JV7, 2001, nr. 295

290
Ethnische minderheden,
maatschappelijke integratie
en criminaliteit; een theore
tisch raamwerk
1 Junger-Tas

In: J. Lucassen en A. de Ruijter
fred.), Nederland multicultureel en
pluriform? Een aantal conceptuele
studies, Amsterdam, Aksant, 2002,
pp. 247-278
Zie JV7, 2001, nr 290

291
Politiewerk in de multicultu
rele samenleving van
Duitsland
dr R. Leiprecht

Zie JV7, 2001, nr. 304

292
Geliquideerd; criminele
afrekeningen in Nederland
dr. M. van de Port

Amsterdam, Meulenhoff, 2001,
Zie JV7, 2001, nr 309

Lopend onderzoek

293
De betrokkenheid van de
tweede generatie van Turken
en Koerden bij de georgani
seerde misdaad in Nederland
drs. F Akinbingöl
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Supervisie: prof.dr R Bovenkerk en
dr Y. Yeilgöz.
OpdrachtgZever Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties en de Gemeente Amster
dam.
Doel: In hoeverre plant het
verschijnsel georganiseerde
misdaad in de kring der Turken en
Koerden en dan vooral wat betreft
de handel in drugs en men
sensmokkel uit of via Turkije zich
voort in de tweede (en derde)
generatie van enkele migranten
families en welke rol spelen daarbij
de politieke ontwikkelingen in
West- Europa en Turkije?
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

294
Maatregelen in het belang van
het onderzoek in strafzaken
en de rechtspostitie van de
verdachte
mr A.M. Berkhout-van Poelgeest

Promotor protmr C. Kelk.
Doel: Het onderzoek richt zich op
een beschrijving van de ‘maatrege
len’ (art. 62.2 jo 16 Sv jo art. 222,
225 Invoeringswet Sv.) in historisch
en constitutioneel perspectief, in
verband met hun plaats in het
strafprocesrecht en het detentie
recht.
Probleemstelling: Wat is de
rechtspostitie van de verdachte ten
aanzien van maatregelen in het
belang van het onderzoek? Waar
liggen de grenzen van dergelijke
maatregelen uit het gezichtspunt
van strafprocessuele en dententier
echtelijke beginselen?
Opzet Literatuu ronderzoek.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Dissertatie.

295
Variaties voor drugsbeleid in
Europa
drs. T Boekhout van Solinge

Supendsor: protdr R Bovenkerk en
dr R Cohen.
Doel: Vergelijking van het
drugsbeleid in Nederland, Frankrijk
en Zweden. Het gaat om de sociale
constructies van het drugs
probleem, de uitgangspunten van
het beleid en de uitvoering daarvan.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

296
Opvattingen van Surinaamse,
Marokkaanse, Antilliaanse,
Turkse en Nederlandse
jongeren over misdaad en
straf
drs. M.S. de Boer

Supervisie: prof.dr IE Bovenkerk en
dr. ‘t’. Yeçilgöz.
Opdrachtgever Universiteit Utrecht
Doel: Het inventariseren van de
ideeën die jongeren, uit de
verschillende etnische groeperin
gen, er op na houden met
betrekking tot diefstal, geweld en
de daarbij horende straffen in
Nederland. Tevens zal gekeken
worden of er duidelijke verschillen
in opvatting bestaan tussen de
jongeren uit deze verschillende
etnische groeperingen.
Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

297
lnculturalisatie en reclassering
mrdr M. Boone

Supewisor: prof. dr. F. Bovenkerk.
Opdrachtgever Reclassering
Nederland.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport voor
Reclassering Nederland.

298
‘Cultural defense’ in het
strafrecht?
profdr. F Bovenkerk

Opdrachtgever NWO
Doel: Houdt de strafrechtspraak in
Westerse landen die geconfronteerd
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worden met culturele diversiteit in
de misdaad rekeing van cultureel
verweer van verdachten? Een
internationaal vergelijkend
onderzoek naar de praktijk van de
rechtspraak en de ontwikkeling van
enige doctrine van cultureel
verweer.
Opzet.- Literatuuronderzoek en
vraaggesprekken.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Boek.

299
De bednjfmatige teelt van
cannabis
profdr. F Bovenkerk

Opdrachtgever: Stichting politie en
wetenschap.
Doel: Het bekende begrip van de
economie van georganiseerde
misdaad, de onbedoelde effecten
van het Nederlandse drugsbeleid,
de effectiviteit van de huidige
strafrechtelijke aanpak en het
experimenteren met andere vormen
van bestrijding en preventie.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport en/of boek.

300
Multiculturaliteit in misdaad
en straf
profdr. F Bovenkerk, profdr C.
Kelk, profdr. M. Bovens, drmr M.
Moerings en dr Y Yeçilgöz

Financiering: NWO
aandachtsgebied.
Projectomschrjving: In hoeverrre
moet het ontstaan van een
multiculturele samenleving met een
gedifferentieerd criminaliteitspa
troon tot uitdrukking komen in
pluriformiteit van het recht en in het
bijzonder in het strafrecht? Deze
vragen worden beantwoord aan de
hand van een drieledige probleem
stelling: In hoeverre is er in
Nederland sprake van etnische
specificiteit in de opvattingen over
misdaad en straf? In hoeverre staan
de uitvoerders van het strafrecht

bloot aan druk om delinquenten uit
etnische minderheden apart te
behandelen en welke oplossingen
hebben zij daarvoor gevonden? In
hoeverre kunnen bijzondere
afhandelingsmodaliteiten worden
gerechtvaardigd en is het mogelijk
om een normatieve theorie over
mogelijkheden en grenzen van
etnische pluralisme in het strafrecht
te ontwikkelen? Het project zal
worden uitgevoerd door twee
postdocs aangevuld met enkele

aio’s en het team van de
aanvragers.
Einddatum: Voorjaar 2002 en later.
Publlcatievorm: Een boek, artikelen
en op termijn een serie dissertaties.

301
Een probleemverkenning op
het gebied van politie en
etnische minderheden terzake
van vraagstukken effectiviteit
van politiewerk
profdr F Bovenkerk en dr. Di.
Korf

Supervisie: G. Horstmann
Opdrachtgever: LSOP.
Doel: Het verkrijgen van overzicht
van alle bijzondere criminaliteits
problemen die samenhangen met
de vorming van een multi-etnische
samenleving alsmede alle
interventiemodaliteiten die door de
politie in Nederland en omringende
landen zijn uitgeprobeerd en daarbij
behorende evaluaties en tenslotte
het vervaardigen van een voor de
politie bruikbaar informatiesysteem
hieromtrent Wat heeft de politie
allemaal geprobeerd om effectief op
te treden tegen geweld, inter-
etnische conflicten enzovoort? Zijn
daar ook ingrepen of projecten bij
die aantoonbaar helpen? De
expertise zal via Politie Intra Net
voor de politie landelijk toegankelijk
worden gemaakt
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: D.J. Korf, G.W.
Bookelman en T de Haan,
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Diversiteit in criminaliteit;
allochtone arrestanten in de
Amsterdamse politiestatistiek’, flid
schrift voor criminologie, 2001, pp.
230-259; Di. Korf, ‘Witte allochto
nen en zwarte autochtonen;
etniciteit en criminaliteit in
Nederland Delikt en dellkwent, 31e

jrg., 2001, pp. 525-643.

302
Migratie en culturele delicten;
een vergelijkende studie naar
eeiwraak in de Turkse
gemeenschap in Nederland,
Duitsland en Turkije
drs. E. Gezik

Supendsie: Prot dc F. Bovenkerk en
dr. Y. Yeilgöz.
Opdrachtgever Samenwerkende
Turkse Organisatie in Overijssel
(STO).
Doel: Het achterhalen van de
effecten van migratie op culturele
patronen; in dit geval op het
fenomeen eer en de hieruit
voorkomende gewelddaad
eerwraak. De kwantitatieve en
kwalitatieve bevindingen in
Nederland zullen worden
vergeleken met gegevens uit
Duitsland en Turkije.
Einddatum: 2002.
Publicadevorm: Boek.

303
Strafrechtelijke rituelen onder
de in Marokko en in
Nederland wonende Berbers
mr. S. Harchaoui

Supewisie: protdr. R Bovenkerk en
dr. Y. Yeilgöz.
Opdrachtgever Buitenpromovendus.
Doel: Het doen van onderzoek naar
de vraag ot de in Nederland en in
Marokko wonende Berbers andere
strafrechtelijke vormen van
conflictbemiddeling buiten de
officiële strafrechtssystemen
hebben. Zo ja, welke verschillen er
hierin bestaan tussen de Berbers
hier in Nederland en in Marokko?

Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

304
Doding in gezinsverband
dr. MMM. Koenraadt

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

305
Forensisch psychiatrische en
psychologische rapportage
dr. MMM. Koenraadt

Samenwerkingsverband: Het Pieter
Baan Centrum, Psychiatrische
Observatiekliniek van het
Gevangeniswezen.
Doel: 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.
Opzet: Onderzoek naar huidige en
oude (van rond de eeuwwisseling)
forensische psychiatrische
rapporten. Het materiaal bestaat
onder meer uit: de huidige
rapporten (uit het Pieter Baan
Centrum); de oude rapporten (deze
worden onderzocht in de
Rijksarchieven). Daamaast
literatuurstudie.
Einddatum: Lopend onderzoek.
Publicatievorm: Naar aanleiding van
dit onderzoek verscheen reeds en
zal nog verschijnen een aantal
artikelen.

306
De rol van etniciteit in het
oordeel van forensische
gedragsdeskundigen in
strafzaken tegen jongeren met
ernstig delictgedrag
dr MM. Komen

Supewisor protdr R Boven kerk.
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Financiering. NWO/MPS en
UUIWillem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen.
Doel: Inzicht in de rol van
sociaal-economische omstandighe
den waaronder de betrokken
jongeren leven, hun culturele
oriëntatie, criminaliteit en
individuele psychopathologie in het
oordeel van forensische gedrags
deskundigen en de manier waarop
zij veroordeeld worden door de
rechtbank
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Artikelen en een
boek.

307
Evaluatie pilots Schriftelijke
Slachtofferverklanng; op zoek
naar de best practice
dr. R.S.B. Koot dr. L.M. Moerings
en W Zandbergen

Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie, Openbaar Ministerie,
Slachtofferhulp Nederland.
Doel: Het in kaart brengen van de
landelijke experimenten met de
schriftelijke slachtofferverklaring en
de opvattingen dienaangaande
onder slachtoffers en nabestaanden
ten behoeve van wie een dergelijke
verklaring is opgesteld. Naast een
tevredenheidsmeting onder
slachtoffers en nabestaanden
worden opvattingen van betrokke
nen binnen het werkveld
beschreven (rechters, officieren van
justitie, slachtofferbejegenaars en
politiefunctionarissen). Doel is zicht
te krijgen op de wenselijkheid van
een schriftelijke slachtoffer-
verklaring als basisvoorziening ten
behoeve van slachtoffers van
ernstige misdrijven en aanbevelin
gen te doen over de wijze waarop
deze basisvoorziening zou moeten
worden georganiseerd en
uitgevoerd (best practice). In het
evaluatie-onderzoek wordt tevens
aandacht besteed aan de
opvattingen binnen het werkveld

ten aanzien van de wenselijkheid
van een mondeling spreekrecht
voor slachtoffers ter zitting.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Rapport.

308
Als blauwhelmen over de
schreef gaan; excessief
geweldsgebmik door
vredessoldaten tegenover de
burgerbevolking
drs. PWC. Kuijs (majoor b.d. en
buitenpromovendus)

Supervisors: prof.dr. F. Bovenkerk en
prof.dr. J.M.L.M. Soeters (KMA).
Doel: Het verwerven van inzicht in
de mechanismen die een rol spelen
bij geweldsexcessen tegenover de
burgerbevolking bij vredebewa
rende (peacekeeping) operaties
teneinde uitspraken te kunnen
doen over de meest wenselijke
organisatie alsmede de daarbij
behorende selectie en opleiding
voor het uitvoeren van dit soort
vredesoperaties.
Opzet: Via een vergelijking van
geweldsescalaties in de vorm van
casestudies, interviews en
vignet-onderzoek onder leger- en
politie (ME) functionarissen
onderzoeken hoe deze vorm van
geweld is te verklaren en daarbij
tevens te bezien of: A. gewelds
gebruik tijdens vredesoperaties
door blauwhelmen in Rwanda,
Somalië en Bosnië verschilt van
‘normaal’geweldsgebruik in
oorlogen, zoals bijvoorbeeld tijdens
de Politionele acties in My Lai
(door groenhelmen] begaan. B. de
oorzaken van geweldsgebruik door
het leger dezelfde zijn als die bij de
politie. C. er specifieke organisatie
kenmerken zijn die met de
excessen verband houden en of dat
bij beide organisaties dezelfde
kenmerken zijn.
Einddatum: April 2004.
Publlcatievorm: Dissertatie,
artikelen.
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309
Het beginsel der externe
openbaarheid in de Neder
landse strafrechtspleging
mw mr. t. van Lent

Doel: Het beantwoorden van de
vraag welke problemen zich
voordoen in de Nederlandse
strafrechtspleging bij de realisering
van het beginsel der externe
openbaarheid, gelet op het doel van
het beginsel en recente ontwikke
lingen met betrekking tot de media
en de strafrechtspleging zeIL
Opzet Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek: in de eerste plaats
komen hier literatuur- en
bronnenonderzoek Ourisprudentie
van Hoge Raad en Europees Hof
voor de Rechten van de Mens) in
aanmerking. Daarbij zal het gaan
om zowel juridische literatuur als
sociaal-wetenschappelijke literatuur
met betrekking tot de betekenis en
onderlinge samenhang van
openbaarheid, media en overheid in
het kader van de strafrechtspleging.
Rechtsvergelijking: object van het
onderzoek is de situatie in
Nederland; het ligt dan ook niet in
de bedoeling om tot een vergelij
king te komen met andere landen.
Desalniettemin, de huidige
ontwikkelingen, zowel in de
strafrechtspleging als in de media,
worden veelal aangeduid met
‘Amerikanisering een term die
overigens staat voor de situatie in
landen die aan de openbaarheid in
strafzaken en de daarbij behorende
afweging van fundamentele rechten
op geheel andere wijze vormgeven.
Het ligt voor de hand dat de
feitelijke en juridische situatie in
een van die landen op zijn minst
betrokken wordt in dit onderzoek.
Einddatum: 2004.
Puhllcatievorm: Dissertatie.

310
Internationale samenwerking
in strafzaken en rechtsbe
scherming
mr 1.1K van der Meer

Doel: Vergelijkend onderzoek
(Nederland, Verenigde Staten en
Zwitserland) naar de individuele
rechtsbescherming bij internatio
nale strafrechtelijke samenwerking.
Opzet: Literatuuronderzoek
Eloddatum: Lopend onderzoek.
Publlcatievorm: Dissertatie.

311
De Raad voor de Kinderbe
scherming in een multicultu
rele samenleving.
drs. 8. Oude Breull

Supeodsoren: protdr R Bovenkerk
en dr. DJ. Kort
Doel: Hoe zien de etnische
minderheden de rol van de Raad
voor de Kinderbescherming?
Einddatum: 2004.
Publlcatievorm: Dissertatie.

312
Stratrecht en privacy
dr CM. Pelser

Doel: Als het gaat om het recht op
privacy in de sfeer van het
straf(proces)recht, dan wordt dit
doorgaans in verband gebracht met
strafvorderlijke opsporingsmethoden
en dwangmiddelen. De (mogelijke)
relatie tussen privacy en materieel
strafrecht is tot op heden enigszins
onderbelicht gebleven. Probleem
stelling van onderhavig onderzoek
vormt de vraag wat de betekenis
van het recht op privacy voor het
materiële strafrecht is. Onderzocht
wordt inhoeverre het recht op
privacy reeds (in)direct aan
wetgeving (of juist het ontbreken
daarvan) ten grondslag ligt en
inhoeverre het mogelijk en
wenselijk is om privacy als te
beschermen rechtsbelang te
introduceren.
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Opzet Bronnenonderzoek
(wetgeving, rechtspraak, literatuur).
Einddatum: Doorlopend project
Publicatievorm: Artikelen.

313
Getto’s van Nederlandse
makelij
dr S. van der Poel

Doel: Het beschrijven en verklaren
van de vulkanische relatie tussen
overheden en woonwagenbewoners
die de weg heeft vrijgemaakt voor
een proces van gettoïsering. Aan de
hand van de hisforie wordt
nagegaan hoe de huidige
problematische situatie is ontstaan.
Niet alleen het aandeel dat de
overheid daarin heeft gehad, ook
dat van woonwagenbewoners zelf
wordt nadrukkelijk in de analyse
betrokken.
Einddafum: 1 januari 2005.
Publicatievorm: Boek.

314
De (rechts)positie van
etnische minderheden in het
penitentiair systeem
mr MOl Post

Supervisie: prot C. Kelk en mrdr M.
Moerings.
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht.
Doel: Inzicht verkrijgen in de wijze
waareop de culturele achtergrond,
de etniciteit en de nationaliteit van
een gedetineerde mogelijk een rol
spelen bij het uitoefenen van zijn
fundamentele rechten. Tevens wordt
aandacht besteed aan verhoudin
gen tussen gedetineerden onderling
en personeel daarbij van invloed is.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

315
Seksuele delicten van
Marokkaanse jongens
drs. H. Quint en profdr E
Bovenkerk

Opdrachtgever: LSOP en ‘Politie en!
Wetenschap

Doel: Het verkrijgen van inzicht in
de culturele achtergronden van
delicten zoals verkrachting,
aanranding, seksuele intimidatie en
het aanzetten van prostitutie,
gepleegd door Marokkaanse
daders.
Einddatum: 2005.
Publlcatievorm: Rapporten en een
dissertatie.

316
De ontwikkeling van de politie
in Turkije
drs. H. Sayin

SupeMsoren: protdr. F. Bovenkerk
en dc Y. Yeilgöz.
Opdrachtgever: Turkse overheid.
Doel: Het beschrijven van de
ontwikkeling van de Turkse politie
in dynamische wisselwerking met
de geschiedenis van de (georgani
seerde) criminaliteit vanaf de
middeleeuwen.
Opzet Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

317
De Russische georganiseerde
misdaad in Nederland
dr D. Siegel

Supervisoren: protdr R Bovenkerk
en protdr M. Amir
Opdrachtgever Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en (mede) gefinancierd door het
ministerie van justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: Bepalen van aard en omvang
van de zware en georganiseerde
misdaad van Russisch-sprekenden
in Nederland. De onderzoekster die
van oorsprong Russisch is probeert
het probleem te bestuderen met
behulp van antropologische
veldtechnieken.
Einddatum: 2001.
Pubilcatievorm: Boek.



Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 7, 2001 106

318
Multicultumliteit en de
verdediging in strafzaken
mr M. S/es/ing

Supervisie: prof.dr E Bovenkerk, dc
Y. Yeilgöz en dc CM. Pelser
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht.
Doel: Startend vanuit de taak-
opvattingen (zowel wettelijk
vastgelegde bevoegdheden als
persoonlijk visie] van de advocaat,
inventariseren of in het geval van
een transcultureel delict’ aan deze
taakopvatting bijzondere eisen
worden gesteld.
Einddatum: 2004.
Publicatie: Dissertatie.

319
Harmonisatie en harmonise
rende maatregelen in het
strafrecht
mr. EM. Tadic

Promotoren: protmr CH. Brants en
dc AH. Klip.
Doel: Kern van het onderzoek is te
bepalen in hoeverre zowel
bestaande bindende gemeenschap
pelijke instrumenten, als niet
bindende rechtsinstrumenten een
harmoniserende werking hebben en
zo condities voor harmonisatie af te
leiden.
Opzet Literatuuronderzoek,
interviews.
Einddatum: 2004.
Publlcatievorm: Dissertatie.

particuliere inrichtingen. Ook de
komende Beginselwet Justitiële
Jeugdinrichtingen wordt in de
beschouwingen betrokken.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Pubilcatievorm: Een reeks artikelen
en/of andere publicaties, eventueel
uitmondend in een dissertatie.
Tussentijds: het schrijven van
annotaties bij uitspraken op
beklagzaken van jeugdigen in
justitiële jeugdinrichtingen.

321
De dynamiek van opvattingen
over misdaad en straf in de
context van de internationale
migratie en het criminologisch
theoretisch perspectief
dr. Y Ye,llgöz

Supervisie: protdr F. Bovenkerk.
Opdrachtgever: NWO.
Doel: Het doen van een vergelij
kend onderzoek naar zogenaamd
cultuur gerelateerde misdaden
onder Surinaamse, Marokkaanse,
Antilliaanse en Turkse etnische
groeperingen hier in Nederland en
naar een soortgelijke populatie in
het land van herkomst. Vervolgens
zullen op basis van de resultaten
criminologische theorieën ter
discussie worden gesteld.
Einddatum: 2002 en later
Publlcadevorm: Een aantal artikelen.

322

320
Rechtspositie jeugdigen in
jeugdbeschermingsin
richtingen
mrdrs. A. van Vliet

Doel: Studie naar de (rechts)positie
van jongeren in justitiële jeugd-
inrichtingen.
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

Interne openbaarheid en ‘fair
trial’ in strafzaken
mr. EG. van der Zwaag

Samenwerkingsverband:
Onderzoeksschool Rechten van de
Mens: protdr C.H. Brants.
Doel: Reikwijdte, beperkingen en
afdwingbaarheid van interne
openbaarheid in strafzaken.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.



707

Universiteit van Tilburg
Vakgroep strafrechts
wetenschappen

Afgesloten onderzoek

323
Nullen crimen sine lege and
the subject matter jurisdiction
of the international criminal
court; genocide, crimes
against humanity, war crimes
mwmr. M. Boot

Antwerpen/Oxford/New York,
Intersentia, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 321

324
Het persoonlijkheids
onderzoek in het strafrecht
dr. EIP Brand

Deventer, Gouda Quint, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 322

325
Si non solvit in operes
dr A.M. van Kalmthout

Nijmegen, Wolf legal productions,
2001
Zie JV7, 2001, nr. 329

326
Beslissingsondersteuning
onderzoek Geestvermogens in
het strafrecht voor volwasse
nen
dr WF Kordelaar

Deventer, Kluwer, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 333

327
Fiscaal straf- en strafproces
recht
mr WEC.A. van Valkenburg

Devneter, Kluwer, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 337

Lopend onderzoek

328
International Criminal
Prosecution of sexual violence
against women in times of
war
mr A.LM. de Brouwer

Promotoren: prof.mr. M.S.
Groenhuijsen en prof.mr. WJ.M. van
Genugten.
Samenwerkingsverband: Tilburg
University, Schoordijk Institute,
Center for Transboundary Legal
Development; and School of Human
Rights’ Research (Maastricht,
Rotterdam, Tilburg, Utrecht, and
T.M. Asser Institute, The Hague]
Doel en opzet: Rape and other
forms of sexual violence against
women are frequently, and often
deliberately used as a strategy of
war. They also occur as random and
isolated events. Only recently, the
international criminal prosecution of
such heinous crimes has been
placed higher on the international
agenda. Clear examples, in this
regard, are some cases before the
international Criminal Tribunals for
the former Yugoslavia (ICTY) and
Rwanda (ICTR]. However, difficulties
in prosecuting level, the crimes are
not always recognised as crimes of
violence, if explicitly included in the
subject matter jurisdiction of the
Statutes at all. Secondly, the
additional requirements of the
crimes contained in the Statutes
make the burden of proof in many
cases too high. As to the
procedural level, the victims need to
overcome many obstacles in order
to be heard. Special eftorts have
been made to facilitate prosecution,
recognising the distinctive needs of
the victims/witnesses. However,
have these measures been
succesful from the victim/witness
perspective, and do they not
conflict with the rights of the
accused? These types of issues will
be examined by looking at the
practice of the ICTY and ICTR from
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the victim’s/women’s perspective,
theteby focussing, among other
things, on the work of the Victims
and Witnesses Unit, the Rules of
Procedure and evidence, the
Statutes, and the relevant case law.
In a similar way, the current state of
affairs relating to the future
permanent International Criminal
Court (ICC) will be taken into
account as well, while comparisons
with the ICTY and ICTR on
important issues will be drawn. In
an additional chapter, remedies to
victims, other than prosecution, will
be looked into. On the basis of the
above, proposals and recommenda
tions for a more adequate
substantive as well as procedural
level of prosecution will be made.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

329
Affectief agressief geweldda
dig gedrag
drs. R.C. Brouwers

Promotor: prof.dr. T.l. Oei.
Doel: 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: 2003/2004.
Publicatievorm: Artikelen en
eventueel dissertatie.

330
Political transition, criminal
law and reconciliation
mrdrs. A. Ellian

Promotoren: prof.mr. M.S.
Groenhuijsen.
Doel: 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 mensenrech
ten). 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: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

337
De toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen
bewijs in andere trajecten dan
waar het is verkregen
mr. MCD. Embregts

Samenwerkingsverband: Schoord ij k
instituut KUR.
Promotoren: prof. B.W.N. de Waard,
mr. W.E.C.A. Valkenburg, prof.mr.
A].C. de Moor-van Vugt.
Doel: De verwevenheid van de
verschillende systemen van
rechtshandhaving brengt met zich
dat bewijs dat binnen het ene
systeem vergaard wordt, overgedra
gen kan worden — en ook wordt-
ten behoeve van rechtshandhaving
binnen een ander systeem. Het
onderzoek concentreert zich rond
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de uitwisseling van onrechtmatig
verkregen bewijs. Deze bewijs-
uitwisseling geeft aanleiding tot
nadere bezinning over de vragen
wanneer bewijs onrechtmatig
verkregen is en welke consequen
ties verbonden zouden moeten
worden aan onrechtmatige
bewijsgaring. De uiteindelijke vraag
die in dit onderzoek dient te
worden beantwoord is of, dan wel
in hoeverre, de beginselen die de
bewijsgaring en de consequenties
die verbonden worden aan
onrechtmatige bewijsgaring
normeren, een vakgebied
overschrijdende invulling dienen te
krijgen.
Opzet en onde,zoeksmethoden:
Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek. Interne rechtsvergelij
king tussen strafrecht, bestuurs
recht en civiel recht. Externe
rechtsvergelijking met Duitsland en
de Verenigde Staten.
Einddatum: April 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Daarnaast zullen tussentijds
wetenschappelijke artikelen worden
gepubliceerd.

332
De rol van het kort geding in
strafzaken
mt ES.G.N.A.I. van de Griend

Promotor: prof.mr. M.S. Groenhuij
sen.
Doel: Sinds eind vorige eeuw 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
Wetboek van Strafvordering
Nederlandse Antillen en Aruba 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.
Opzet: Grotendeels literatuur- en
jurisprudentie-onderzoek.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

333
Onbegonnen werk; integra
tieve psychotherapie binnen
detentie
0. de Haas

Promotor: prof.dr. T.l. Oei.
Doel: Het door middel van een
promotie-onderzoek leveren van
een wetenschappelijk verantwoorde
bijdrage aan de discussie over de
mogelijkheden en beperkingen van
(vormen van] behandeling binnen
detentie, toegespitst op de
toepassing van (vormen van]
integratieve psychotherapie.
Opzet: A] Het realiseren van een
overzicht van de stand van zaken
ten aanzien van de theorie als de
praktijk van psychotherapie in
forensische settingen in Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Engeland, de
VS en Canada. 8] het selecteren en
zonodig aanpassen en/of uitwerken
van een of meer modellen voor
integratieve psychotherapie die
toegepast (kunnen] worden binnen
forensische settingen en die recht
doen aan de internationale state of
the art’ en standaards van GGZ. C]
Het voorleggen van het onder 8
gerealiseerde aan nationale en
internationale stakeholders en het
naar bevind van zaken aanbrengen
van wijzigingen. D] Het trekken van
conclusies en doen van aanbevelin
gen ten aanzien van de mogelijkhe
den en beperkingen van de
gepresenteerde vorm van
integratieve psychotherapie waarbij
het in ieder geval gaat om de
toepassing binnen de detentie
situatie met o.a. als doel: het
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terugdringen van het recidiverisico;
het behandelen van als dan niet
met de detentie samenhangende, of
daaruit voorkomende psychische
en/of relationele problematiek; het
voorkomen van psychische schade
die kwetsbare gedetineerden door
de detentiesituatie zouden kunnen
oplopen; E. Het doen van
aanbevelingen ten aanzien van de
wijze waarop [indien opportuun] de
introductie, begeleiding en evaluatie
van werken volgens model, c.q.
modellen gerealiseerd zou kunen
worden.
Einddatum: 2003/2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

334
Het wettelijk strafmaximum en
strafminimum in rechts-
vergelijkend perspectief
mr LC. de Hooge

Promotores: prof. M.S. Groenhuijsen
en prof.mr. J. de Hullu.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Wetgevingsvraagstukken,
Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, Universiteit van
Tilburg.
Doel: Het vaststellen van de rol van
het strafmaximum en het
strafminimum in het Nederlands
strafrecht. Gekeken wordt of er
door middel van rechtsvergelijking
een bijdrage aan het Nederlandse
systeem kan worden geleverd.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

335
Vreemdelingenhewaring in
Europa
dr A.M van Kalmthout

Samenwerkingsverband: Max Planck
Instituut te Freiburg.
Doel: 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
verblijf in sommige landen en de
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 mensenrechten-
verdragen.
Opzet: Literatuurstudie,
jurisprudentie-onderzoek,
rechtsvergelijking.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Boek en artikelen.

336
Differentiatie in strafoplegging
en strafuitvoering
dr A.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 worden
opgelost door vergroting van de
capaciteit van de justitiële
inrichtingen. Deze maatschappelijke
ontwikkeling leidde echter ook tot
een streven naar hervorming van
het sanctiestelsel van het Wetboek
van Strafrecht. In dat verband kan
worden gewezen op een tendens,
waarbij de wijze van afdoening van
strafbare feiten en de op te leggen
sancties worden gerelateerd aan de
aard van de betreffende delictscate
gorie. Met name ten aanzien van de
kortere vrijheidsstraffen kan worden
gesproken van een verschuiving
van vrijheidsstraf naar community
based sanctions en community
based executions. Een opmerkelijk
gevolg van deze verschuiving is de
toename aan verantwoordelijkheid
voor de executie en de in dat kader
uit te oefenen bevoegdheden van
niet-justitiële organen; een vorm
van privatiseting van bepaalde
delen van de strafrechtspleging.
Met betrekking tot vermogens-
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sancties wordt gezocht naar
mogelijkheden om problemen bij de
incasso op te lossen en naar wijzen
van sanctionenng van delicten die
in hoofdzaak vanwege de grote
financiële voordelen worden
begaan. Bij deze ontwikkelingen in
de strafwetgeving op het terrein van
het sanctierecht staat de balans
tussen de diverse bij de strafopleg
ging en strafuitvoering betrokken
instanties - OM., rechter en
administratie - centraal. Aangezien
in dit onderzoek kwesties worden
aangeroerd, die ook in West-
Europees verband in het strafrech
telijke onderzoek een belangrijk
thema vormen, zal voor de
rechtsvergelijkende component een
vooraanstaande plaats worden
ingeruimd.
Einddatum: Doorlopend project
Publicatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en korte monografieën.

337
Implementatie van Staatsbur
ger beslissingen met
betrekking tot nationale
uitspraken die in kracht van
gewijsde zijn gegaan
mr PH.P.H.M.C. van Kempen

Samenwerkingsverband: Schoord ij k
Instituut, KU B/T.M.C. Asser Instituut,
Den Haag.
Promotoren: prof.mr. J. de Hullu en
dr.mr. W.E.C.A. Valkenburg.
Doel: Het onderzoek richt zich op
de vraag of en zo ja, welke
voorzieningen voor de klager en
eventuele derden aanwezig
[moeten] zijn, om na een beslissing
van een Staatsburger instantie,
waaruit blijkt dat de nationale
rechter het EVRM heeft geschon
den, 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 Staatsburger instantie een
afgesloten procedure te herope
nen? Deze vraag zal vanuit
strafrechtelijke, civielrechtelijke en
administratiefrechtelijke invalshoek
aan de orde worden gesteld. Zijn
bijvoorbeeld 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?
Einddatum: Februari 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Daarnaast zullen er tussentijds
wetenschappelijke artikelen worden
gepubliceerd.

338
De strafbaarstelling van
misbruik van voorwetenschap
FG.H. Kr/sten

Promotor: prof.mr. M.S. Groenhuij
sen.
Doel: Bescherming van de belegger
ter beurze is de door de wetgever
aangegrepen grondslag voor de
strafbaarstelling van misbruik van
voorwetenschap. Deze op het oog
heldere grondslag blijkt in de
praktijk niet sluitend te zijn en geeft
aanleiding tot onduidelijkheid over
de reikwijdte van de delicts
omschrijving. Voorts zijn allerlei
strafvorderlijke complicaties aan het
licht getreden, met als gevolg dat
opsporing en vervolging van
misbruik van voorwetenschap
moeizaam verloopt.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
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339
‘Volenti non fit injuria’; rol van
de toestemming in het
Nederlands strafrecht
mr F van Laanen

Promotor protmr. M.S. Groenhuij
sen.
Einddatum: 2006.
Publlcatievorm: Dissertatie.

34D
Ambulante en klinische
studie; een studie over de
relatie tussen perverse object
relatiepatronen en de mate
van coverte en overte agressie
en/of geweldpleging
mwdrs. 1CM. Lehnecke

Promotor prof.dr II. Oei.
Doel: Een indruk te krijgen op
welke wijze perverse dynamische
inleracliepatronen kunnen
resulteren in bepaalde fantasieën
en gedragshandelingen die ten
grondslag liggen aan seksueel
delinquent gedrag.
Opzet: Dossieronderzoek 1996/1 997.
Gegevens uit ambulante en
klinische rapportages van
tbs-patiënten.
Publicatievorm: Artikelen en
proefschrift.

341
De overdracht van de
tenuitvoerlegging van
strafvonnissen
mr. H.D. Sanders

Promotoren: prof.mr M.S.
Groenhuijsen en prof.mr AH. Klip.
Doel: Dit onderzoek gaat over de
voorwaarden die staten betrokken
bij de overdracht van strafvonnissen
stellen aan de tenuitvoerlegging.
Onderzocht wordt welke voorwaar
den een overdragende staat stelt
aan de tenuitvoerlegging in een
ander land en welke voorwaarden
de overnemende staat stelt aan de
tenuitvoerlegging in eigen land.
Belangrijk hierbij is de keuze tussen
de exequaturprocedure en de

procedure van onmiddellijke
tenuitvoerlegging. Naast de
overname en overdracht van de
tenuitvoerlegging van vrijheidsstrat
ten wordt in dit onderzoek
aandacht besteed aan de overname
en overdracht van de executie van
geldboeten, veroordelingen tot
voorwaardelijke straffen en
verstekvonnissen. Verder wordt
onderzocht of dezelfde premisses
van toepassing zijn op de
tenuitvoerlegging van gevangenis
straffen uitgesproken door
internationale strafhoven. Bij dit
alles wordt de rol van de
gedetineerde niet vergeten. Andere
elementen van de tenuitvoerlegging
zoals de vervroegde invrijheidstel
ling en de gratie krijgen eveneens
aandacht omdat zij deel uitmaken
van het totale pakket aan
voorwaarden dat ten aanzien van
de tenuitvoerlegging geldt In het
onderzoek wordt een rechts-
vergelijkende methode gehanteerd.
Nederland geldt als uitgangspunt.
Rechtsvergelijking zal plaatsvinden
met Zwitserland en de Verenigde
Staten.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

342
Grondslagen van het
oorlogsstrafrecht
mrdrs. E van Sliedregt

Promotoren: protmr. N. Keijzer,
prof.mr G.L. GooIen en protmr.
WJ.M. van Genugten.
Samenwerkingsverband: Schoordij k
Instituut en TM.C. Asser Instituut.
Doel: 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
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het oorlogsstrafrecht, waaronder
het systeem van het internationale
oorlogsrecht, verweren tegen
individuele aansprakelijkstelling
voor schending ervan, en de
betekenis van de hiërarchische
verhoudingen voor de individuele
aansprakelijkheid.
Opzet Na uiteenzetting van de
hoofdlijnen van het normensysteem
van het internationale oorlogsrecht
en van de historische ontwikkeling
van de strafrechtelijke
aansprakelijkstelling van juist
individuen bij schending daarvan
zal de strafrechtelijke aansprakelijk
heid 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: Januari 2003.
Pubücatievorm: Dissertatie.

343
Het nemo tenetur-beginsel in
strafzaken
mr L Stevens

Samenwerkingsverband: Schoordij k
Instituut Universiteit van Tilburg.
Promotor: protmr J. de Hullu, dr.
E.J. Koops (begeleider).
Doel: Het nemo tenetur-beginsel
ligt als uitgangspunt aan het
geldende Nederlandse strafrecht
ten grondslag. Over de werkelijke
betekenis van het beginsel bestaat
echter veel onduidelijkheid. Dit
onderzoek geeft, mede aan de hand
van de achtergronden en
rechtsgronden van het beginsel,
antwoord op de vraag naar de
inhoud en reikwijdte van nemo
tenetur in het hedendaagse
strafproces.
Opzet Literatuur- en wetgevings
onderzoek.
Einddatum: 2005.
Publlcatievorm: Dissertatie.

344
De beoordeling van de invloed
van de Europese Unie op het
Nederlandse materiële
strafrecht en zijn straf
processuele context
mr EA.M. Verhef,’en

Promotor: protmr. J. de Hullu, drmr
W.E.C.A. van Valkenburg (begelei
der).
Samenwerkingsverband: Schoordijk
instituut, Universiteit van Tilburg.
Doel: De Europese Unie oefent
invloed uit op materieel strafrechte
lijke regelgeving en praktijk. De
beoordeling van deze invloed vraagt
om een ander kader dan het in
puur nationale context ongebonden
en vrij nadenken alsook beslissen
over de optimale vormgeving van
een (eventuele) delictsomschrijving.
Algemene uitgangspunten alsmede
een heldere blik op beschermings
waardige zaken en moeilijke punten
kunnen daarom van groot belang
zijn. De kern van het onderzoek is
het ontwikkelen van een nationaal
uitgangspunt voor het beoordelen
van de invloed van de Europese
Unie op het Nederlandse materiële
strafrecht en zijn strafprocessuele
context. Dit uitgangspunt zal
uiteindelijk worden vertaald in een
(beleids)instrument.
Opzet Literatuur- en wetgevings
onderzoek.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

345
Kinderdoding
drs. Al Verheugt

Promotor protdr A.M.H. van
Leeuwen en prof.dr T.l. Oei.
Doel: Meer inzicht krijgen in de
bewuste en onbewuste motieven
van ouders die hun eigen kinderen
doden, de precipiterende
omgevingsfactoren en de relatie
tussen deze twee.
Opzet Dossieronderzoek en
interviews.
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Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen en
eventueel proefschrift.

346
Het strafrechtelijk ne bis in
idem
mr FA. te Water Mulder

Promotoren: protmr J. de Hullu en
mc J.B.H.M. Simmelink.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor procesrecht.
Doel: Onderzoek naar de betekenis
van het klassieke strafrechtelijke ‘ne
bis in idem-beginsel in de moderne
strafrechtspleging, in verband met
de vraag of de wettelijke en/of
juisprudentiële voorzieningen voor
dit beginsel aanpassingen
behoeven. Er zal in dit kader een
rechtsvergelijking plaatsvinden met
Duitsland.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

347
Commentaar op de Wet
Computercriminaliteit
mr. ERE Wiemans

Promotores: protmr M.S.
Oroenhuijsen en prof.mr H.W.K.
Kaspersen.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Recht en Informatisering,
Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, KUB.
Doel: Op 1 maart gg is de Wet
Computercriminaliteit in werking
getreden. Deze regeling voorziet in
een aantal substantiële wijzigingen
in de wetboeken van Strafrecht en
Strafvordering die nodig werden
geacht in verband met de
voortschrijdende toepassing van de
informatietechniek. Deze studie
beoogt een bespreking van en
commentaar op de (ver)nieuw(d)e
bepalingen in de genoemde
wetboeken. Voor een goed begrip
van de concrete bepalingen is de

wetsgeschiedenis onontbeerlijk.
Veel van de te bespreken artikelen
hebben - op grond van kritiek in de
literatuur, kamervragen en
amendementen - in de loop der tijd
een aantal wijzigingen ondergaan
of zijn later toegevoegd. Naast de
toelichting van de regering zelf zal
een bespreking van deze mutaties
in relatie tot de eerste tekst (en de
voorstellen van de Commissie
Computercriminaliteit zie ook
hierna) al veel duidelijk kunnen
maken over wat de werkgever
precies heeft willen regelen en over
de ‘grenzen’ van deze bepalingen.
Doel van het boek is niet alleen het
verschaffen van tekst en uitleg over
een nieuwe wettelijke regeling.
Tevens wordt een inhoudelijke
kritiek, die kan uitmonden in
aanbevelingen, beoogd.
Opzet: Bespreking van en
commentaar op de straNorderlijke
bepalingen, mede aan de hand van
de wetsgeschiedenis en (ovedge)
literatuur Evaluatie van de
opsporingspraktijk (in relatie tot de
nieuwe wefl; internationale
aspecten; synthese; beantwoorden
de Nederlandse bepalingen aan
eisen van rechtmatigheid en
doelmatigheid en sluiten zij aan bij
internationale aanbevelingen voor
wetgevingsprojecten?
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

Universiteit van Tilburg
Instituut voor sociaal-
wetenschappelijk beleids-
onderzoek IVA

Afgesloten onderzoek

348
De smokkel van handvuurwa
pens vanuit voormalige
Oostbloklanden
A. C. Spapens en M. Y Bruinsma

Niet eerder in JV opgenomen
geweest
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Bij politici, beleidsmatig verantwoor
delijken en de politie bestaat de
indruk dat in de loop van de jaren
negentig van de vorige eeuw steeds
meer handvuurwapens vanuit
voormalige Oostbioklanden naar
Nederland worden gesmokkeld om
alhier in het criminele circuit te
verdwijnen. Door de minister van
Justitie is in 2000 aan de Tweede
Kamer toegezegd naar deze vraag
onderzoek te zullen doen. Het doel
van het onderzoek was vast te
stellen in welke mate vuurwapens
mokkel vanuit voormalige
Oostbloklanden plaatsvindt, wie
voor deze smokkel verantwoordelijk
zijn en op welke wijze er wordt
gesmokkeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

349
Naar een monitoringinstru
ment daders en verdachten
A.C. Spapens en CE. Hoogeveen

Tilburg, IVA Tilburg, instituut voor
sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek, 2001
Zie IV 7, 2001, nr. 63

350
Het Schadefonds Gewelds
misdrijven; doelgroep en
doelbereik
A.C. Spapens en C.E Hoogeveen

Den Haag, beleidsrapport. congres
25 jaar Schadefonds Gewelds
misdrijven, 2001
Niet eerder in IV opgenomen
geweest.
Steeds meer burgers in Nederland
worden slachtoffer van een
geweldsmisdrijf. Onder voorwaarden
kan door slachtoffers een beroep
worden gedaan op het Schadefonds
Geweldsmisdrijven om een
financiële tegemoetkoming te
verkrijgen van de overheid. De
vraag was of het Schadefonds haar

doelgroep in voldoende mate
bereikt. Enerzijds is in het
onderzoek geschat hoe groot die
potentiële doelgroep is, anderzijds
is onderzocht welke mogelijkheden
tot verbetering kunnen worden
doorgevoerd om het bereik van de
doelgroep te verbeteren.

351
De reactie van de politie op
huiselijk geweld
A.C. Spapens, C.E Hoogeveen en
C.A.M. Pardoel

Tilburg, IVA Tilburg, instituut voor
sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek, 2001
Zie JV 7, 2001, nr. 94
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

352
Uitgegaan en ingesloten;
achtergronden en oorzaken
van uitgaansgeweld in de
politieregio Brahant Zuid-Oost
A.c. Spapens, CE Hoogeveen,
C.A.M. Pardoe, mmv. C.J.C.F
Fijnaut

Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Uit een inventarisatie van de
registratie van de regiopolitie
Brabant Zuid-Oost bleek dat
uitgaansgeweld een belangrijk deel
van de totale geweldscriminaliteit in
de desbetreffende politieregio
uitmaakt Het doel van het
onderzoek is vast te stellen wat de
achtergronden en oorzaken van
uitgaansgeweld zijn, aan de hand
van profielschetsen van aangehou
den verdachten van uitgaans-
geweld, met het oog op de
ontwikkeling van (nieuwe)
beleidsmaatregelen.

353
Evaluatie van het model
Jukebox 2
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A.C. Spapens, CE. Hoogeveen en
M. van fles

Tilburg, IVA Tilburg, instituut voor
sociaal-wetenschappelijk
beleidsonderzoek, 2001
Zie JV 7, 2001, nr. 66

Lopend onderzoek

354
Evaluatie Voorlichting hij
Interlandelijke Adoptie
RAM. van den Akker en S.FM.
van Wersch

Doel: Aspirant adoptieouders zijn
volgens de wet verplicht ter
voorbereiding op de adoptie van
een eerste buitenlands kind een
voorlichtingsprogramma te volgen.
Het huidige programma is
ontwikkeld door de Stichting
Bureau Voorlichting Interlandelijke
Adoptie (VIA), thans Stichting
Adoptievoorzieningen. Het
programma wordt sinds 1989
aangeboden. De minister van
justitie acht het noodzakelijk dit
programma te evalueren, opdat het
waar nodig en wenselijk kan
worden aangepast. Het gaat om de
evaluatie van zowel het proces van
voorlichting als van de effecten van
de voorlichting.
Opzet: Ten behoeve van de
evaluatie worden verschillende
methoden van onderzoek ingezet.
Ter oriëntatie in het veld van
onderzoek worden gesprekken met
sleutelfiguren gevoerd. Er wordt
verder gebruik gemaakt van
documentatiemateriaal dat berust
bij Bureau VIA. Het hoofdelement
van het onderzoek wordt gevormd
door een schriftelijke enquête, die
wordt uitgevoerd onder een
experimentele groep van deelne
mers aan het voorlichtings-
programma en een controle groep
van aspirant adoptieouders die nog
niet hebben deelgenomen aan het
voorlichtingsprogramma. Op
dezelfde wijze wordt tevens een

groep van adoptieouders bevraagd.
Daarnaast vinden groepsgesprek
ken plaats met vertegenwoordigers
van VIA en enkele belangrijke
actoren in het veld: de Stichting
Werkverband Adoptie Nazorg
(WAN). de Stichting Opvoedings
ondersteuning bij Adoptie (‘118), de
vergunninghouders en de Raad
voor de Kinderbescherming.
Tenslotte wordt het programma ter
beoordeling voorgelegd aan een
expert in adoptiezaken.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Beleidsrapport,
artikelen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

355
Law enforcement and judicial
co-operation with regard to
organised crime; a compa
neon hetween European
horder regions
M. den Boer en A.c. Spapens
fred)

Opdrachtgever Falcone Programme
of the European Commission
(2000/FAL!1 34) en het Programma
Politie en Wetenschap (CalI
2000-200 1).
Samenwerkingsverband: IVA Tilburg
en de vakgroep Bestuurskunde van
de Universiteit van Tilburg. Aan de
uitvoering hebben bijgedragen: ERA
(Europâische Rechtsakademie) Trier,
Duitsland; TRANSCRIME, Universitâ
di Trento. Italië; Institute of Legal
Science, University of Copenhagen,
Denemarken; Wolfson College,
Cambridge University, Groot-
Brittannië.
Doet In de afgelopen jaren is veel
aandacht besteed aan het
juridische kader van samenwerking
tussen opsporingsinstanties in de
ED-landen, waar het gaat om
georganiseerde criminaliteit. Het
doel van het onderzoek is na te
gaan hoe in de praktijk wordt
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samengewerkt tussen de politie en
justitiële instanties in een zestal
Euregio’s bij de opsporing van
groeperingen die actief zijn met
georganiseerde criminaliteit.
Daartoe is empirisch onderzoek
naar deze samenwerking verricht in
negen EU-landen.
Opzet Als uitgangspunt voor
onderzoek is de feitelijke
samenwerking binnen een zestal
Euregio’s genomen. Daartoe is per
Euregio een grensoverschrijdend
opsporingsonderzoek (drugs
smokkel, mensensmokkel, etcetera)
als leidraad genomen om de wijze
waarop formeel en informeel wordt
samengewerkt tussen de betrokken
landen in kaart te brengen. Door
elk van de betrokken universiteiten
is dossieronderzoek verricht naar
een afgesloten opsporingsonder
zoek en zijn betrokkenen
getnterviewd. IVA Tilburg en de
KUB hebben het onderzoek
gecoördineerd in Duitsland,
Luxemburg, Italië, Frankrijk, België,
Denemarken, Spanje, Nederland en
Oostenrijk is uitgevoerd door
verschillende universiteiten.
Einddatum: September 2002.
Pubilcatievorm: Beleidsrapport en
artikelen.

356
Internationale samenwerking
in de opsporing en de
consequenties van nieuwe
Europese regelgeving voor de
Nederlandse politie en justitie
C.JC.F Fijnaut, A.C. Spapens en
D. van Daele

Samenwerkingsverband: IVA Tilburg
en de Vakgroep Strafrecht,
Universiteit van Tilburg.
Doel: Het vraagstuk van internatio
nale samenwerking tussen politiële
en justitiële instanties is een thema
dat nog immer aan belang wint In
de afgelopen jaren is reeds veel
inspanning verricht om de kaders
waarbinnen in EU-verband kan

worden samengewerkt tot stand te
brengen. In de tweede plaats zijn in
de EU-landen de nodige instanties
in het leven geroepen om aan die
kaders invulling te geven, zowel op
nationaal niveau als regionaal.
Geconstateerd kan worden dat de
plegers van (georganiseerde)
criminaliteit zichzelf in snel tempo
hebben aangepast aan het
wegvallen van de Europese
binnengrenzen. Met gebruikmaking
van moderne communicatiemidde
len nemen zij sneller beslissïngen
en zijn daarbij ook veel flexibeler
geworden dan ëén of twee
deccennia geleden. Officiële
procedures kunnen dit steeds
minder ‘bijhouden De vraag die
dan onmiddellijk rijst is in hoeverre
de Nederlandse politie en justitie in
al hun facetten zijn ingericht om
grensoverschrijdend en internatio
naal te kunnen werken. Doel van
het onderzoek is dan ook in kaart
te brengen op welke wijze
Nederland voldoet aan verplichtin
gen die het is aangegaan met
betrekking tot internationale
samenwerking met andere
EU-lidstaten op het vlak van de
opsporing en te komen tot
praktische verbeterpunten wanneer
de organisatie en werkwijze van de
Nederlandse politie en justitie
onvoldoende beantwoorden aan de
verwachtingen die besloten liggen
in de verplichtingen die ons land is
aangegaan.
Opzet Het project valt uiteen in
drie ‘luiken In het juridische luik
wordt het kader voor de afhande
ling van rechtshulpverzoeken
geschetst in termen van verplichtin
gen die Nederland is aangegaan. In
het organisatorische luik wordt in
kaart gebracht welke organisatori
sche structuren en voorzieningen
op verschillende niveaus zijn
getroffen om aan de juridische
kaders te kunnen voldoen. Tot slot
wordt in het praktische luik



Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 7, 2001 118

onderzocht hoe de afhandeling van
inkomende rechtshulpverzoeken in
de praktijk functioneert, welke
lacunes er zijn ten opzichte van de
aangegane verplichtingen en welke
verbeteringen mogelijk zijn. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in twee
politieregio’s (Amsterdam
Amstelland en Midden- en
West-Brabant) met de bijbehorende
parketten Amsterdam en Breda en
bij twee landelijke opsporings-
eenheden, te weten de Unit
Synthetische Drugs (met het parket
‘s-Hertogenbosch) en het Landelijk
Rechercherteam (met het Landelijk
Parket).
Einddatum: Juni 2003.
Publicatievorm: Boek, artikelen.

357
Vuurwapens gezocht;
vuurwapengebruik, -bezit en
-handel in Nederland,
1998-2000
A.C. Spapens en M.Y Bruinsma

Doel: Bij politici, beleidsmatig
verantwoordelijken en de politie
bestaat de indruk dat de aan
vuurwapens gerelateerde
criminaliteit in Nederland toeneemt.
De Nederlandse politie beschikt
landelijk gezien over onvoldoende
informatie om inzicht te kunnen
bieden in de stand van zaken en
ontwikkelingen. In 2000 zijn
hierover vragen aan de minister van
justitie gesteld in een debat met de
Tweede Kamer. Naar aanleiding
daarvan is een onderzoek
aanbesteed om informatie te
verschaffen over de ontwikkelingen
in het vuurwapengebruik in de
jaren 1998—2000, alsmede over het
vuurwapenbezit in Nederland en de
wijze waarop handvuurwapens in
het illegale circuit worden
verhandeld.
Opzet: In het onderzoek worden
gegevens vanuit zoveel mogelijk
informatiebronnen verzameld en
geanalyseerd. Centraal staat het

verzamelen van gegevens uit de
basisregistraties in alle afzonderlijke
politieregio’s. Het betreft in de
eerste plaats informatie omtrent
incidenten waarbij een vuurwapen
daadwerkelijk is gebruikt. In de
tweede plaats gaat het om
gegevens omtrent de aard en mate
waarin vuurwapens in de
verschillende regio’s in beslag zijn
genomen. Deze informatie wordt zo
goed mogelijk geverifieerd door
middel van gesprekken met
deskundigen vanuit de politie en
andere relevante instanties. De
handel in vuurwapens is eveneens
in kaart gebracht op basis van
politiegegevens en interviews, maar
daarnaast zijn gesprekken gevoerd
met 22 personen die veroordeeld
zijn terzake vuurwapengerelateerde
delicten.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Beleidsrapport,
artikelen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

358
Het profiel van de nieuwe
aanwas van gewelddadige
voetbalsupporters
AD. Spapens, M. Y Bruinsma en S.
Bogaens

Doel: In 1999 vonden ernstige rellen
plaats in Rotterdam, naar aanleiding
van het kampioensfeest van
Feyenoord. Uit een onderzoek van
het CDI kwam naar voren dat een
belangrijk deel van de aangehou
den verdachten niet als voetbal
supporter bekend was. Uit
gegevens van het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme
blijkt dat een groot deel (80°/o) van
degenen die aangehouden worden
terzake geweldsdelicten rondom
voetbalwedstrijden voor dat type
delict als first-offender geldt. De
belangrijkste vraag van die in het
onderzoek dient te worden
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beantwoord is of sprake is van
nieuwe aanwas van gewelddadige
voetbalsupporters en zo ja, wat het
profiel van deze groep is.
Opzet Tijdens het voetbalseizoen
2002—2003 zullen rondom een
aantal risicowedstrijden personen
die terzake voetbalgerelateerde
geweldsdelicten worden aangehou
den door de politie worden
geïnterviewd op het politiebureau,
zo spoedig mogelijk na aanhouding,
om hun achtergrond en relevante
risicofactoren in kaart te brengen.
Aanvullend worden uit de
politieregistratie en uit andere
bronnen gegevens verzameld
omtrent de criminele antecedenten
van en de netwerken waarin deze
verdachten participeren. Deze
gegevens zullen worden aangevuld
door middel van literatuuronderzoek
en in expertmeetings.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Beleidsrapport.

Universiteit Twente
Ipit — Instituut voor Maatschap
pelijke Veiligheidsvraagstukken

Afgesloten onderzoek

359
Justitie in de Buurt; het
Jib-project in Enschede
drs. G.D. Bakker

Universiteit Twente, Ipit, boek in
Ipit-reeks, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 351

360
Justitie in de Buurt; de
landelijke evaluatie
drs. 0.0. Bakker en dr J.B.
Terpstra

Universiteit Twente, Ipit, boek in
Ipit-reeks, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 336

361
Politiestmatwerk in beeld
drs. L van Heel

Onderzoek is afgerond, boek nog te
verschijnen.
Zie JV7, 2001, nr. 254

362
Criminaliteitsonderzoek;
methoden, bronnen, mogelijk
heden en beperkingen
drs. £M.G. Nieuwkamp

Universiteit Twente, Ipit, boek in
Ipit-reeks nr. 15, 2001
Zie JV7, 2001, 358

363
Sturing van politie en
politiewerk
dr. J.B. Terpstra

Zeist, Uitgeverij Kerckebosch, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 360

364
Gebiedsgebonden politiezorg
drs. 0.1 Zoomet dr. PA. PiM.
Geurts en pro! dr CD. van der
Vijver

Den Haag, ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties, Politia Nova nr. 1, 2002
Zie JV7, 2001, nr 353

Lopend onderzoek

365
Politie Kennis Net (PKN)
drs. 0.0. Bakker

Probleemstelling: De politie is een
kennisintensief bedrijf. Om te
kunnen voldoen aan de toe
nemende behoefte aan informatie
tijdens het werkproces, wordt
gewerkt aan een geautomatiseerd
kennissysteem, gericht op de
ondersteuning van de professionali
teit bij de taakuitvoering van de
organisatie. Het is van groot belang
dat de structuur van het systeem
aansluit op de wijze van bevraging.
Dat vereist grondige kennis van de
manier waarop informatie tijdens
het werkproces wordt gebruikt
Teneinde na te gaan of de systemen
die thans worden ontwikkeld
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daaraan voldoen, is onderzoek
nodig naar het informatiegebruik in
de praktijk. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van de
Commissie Politie en Wetenschap.
Einddatum: Oktober 2002.
Publlcatievorm: Rapport en
artikelen.

366
Het justitiële ketenbeheer in
een zelfregulerende samenle
ving Deelonderzoek 4:
Maatschappelijke ontwikke
lingen en deviant gedrag
drs. M. Bongers

Promotoren: prot.dr. H.M. de Jong
en prof.dr. JJ.A. Ihomassen.
Probleemstelling: In dit onderzoek
wordt nagegaan in hoeverre uit de
theorieën 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 begrepen. Vervolgens wordt
empirisch onderzocht in hoeverre
de theorie wordt ondersteund door
feitelijke maatschappelijke
ontwikkelingen On Nederland).
Opzet: Literatuurstudie en
systematische analyse van
beschikbare empirische studies,
analyse van ambtelijk statistisch
materiaal.
Publicatievorm: Dissertatie.

367
Het justitiële ketenbeheer in
een zeifregulerende samenle
ving Deelonderzoek 3: De
positie van het O.M. in de
justitiële keten
drs. 1 lnberg

Promotoren: protdr. RB. Boorsma
en protdr GJ.N. Bruinsma.
Probleemstelling: In dit onderzoek
wordt het functioneren van het
Openbaar Ministerie nader
geanalyseerd. Na het beschrijven
van de ontwikkelingen binnen het

OM. wordt een analyse gemaakt
van de verschillende manieren
waarop de prestaties van het OM.
beschreven worden, met daaropvol
gend een vergelijking tussen de
verschillende arrondissements
parketten. Na de presentatie van
een nieuwe manier van het
beschrijven van de OM-prestaties,
waarmee meer rekening wordt
gehouden met het feit dat het
functioneren van het OM. niet los
gezien kan worden van de
prestaties van de gehele justitiële
keten, wordt een verklaring voor de
verschillen in prestaties gezocht in
de neo-institutionele economie.
Einddatum: Najaar 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie.

368
Politiekorpsen en oordelen
van burgers
drs. 18. Lammers

Promotoren: protdr. C.D. van der
Vijver en protdr G.J.N. Bruinsma.
Doel: Het verwerven van inzicht in
verbanden tussen het functioneren
van politiekorpsen en de oordelen
die burgers hebben over dat
functioneren.
Probleemstelling: De Politiemon itor
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 bijvoor
beeld de verwachtingen uiteenlopen
tussen bepaalde streken van ons
land, of tussen steden en
platteland. Er is meer inzicht vereist
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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.

369
Geschiedenis van de
Nederlandse politie
dr A.J.J. Meershoek

Prob(eemstelling: Historisch
onderzoek naar de lokale politiezorg
in Nederland in de twintigste eeuw,
geplaatst in zijn politieke en
maatschappelijke context Dit
onderzoek is een van de bouwste
nen voor een uiteindelijke
Geschiedenis van de Nederlandse
politie (in samenwerking met de
Nederlandse Politie Academie).
Einddatum: 2004.
Pubücatievorm: Boek en artikelen.

370
De ontwikkeling van de
politiefunctionaris
drs. S.M.G. Nieuwkamp

Promotor: prof.dr. C.D. van der
Vijver.
Probleemstelling: Uit studies blijkt
dat een substantieel deel van de
politiemedewerkers in de loop van
hun carrière te kampen krijgen met
motivatieproblemen. Vaak wordt
hun visie ten opzichte van hun
omgeving negatiever. Voor een
adequaat functioneren van de
politie, alsmede voor selectie en
werving, is het van groot belang
meer inzicht te krijgen in de vraag
wanneer en met name hoe en
waarom die ontwikkeling zich
voordoet. Concreet gaat het om de
volgende vraag: in hoeverre is in de
tijd een verschuivingen te
constateren in houding, verwachtin
gen en opinie van politiepersoneel
in Nederland ten opzichte van de
inhoud van hun werk, hun

werksituatie en hun omgeving en
welke factoren dragen bij aan deze
wijzigingen?
Opzet: Literatuurstudie, longitudi
naal panelonderzoek.
Einddatum: 2004/2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

371
De geschiedenis van de
prostitutie in Twente
drs. D. Schlüter

Promotoren: prof.dr. CD. van der
Vijver en prof.dr. J. Blom.
Probleemstelling: Historisch
onderzoek naar de ontwikkeling en
de verschijningsvormen van de
prostitutie in Twente en de manier
waarop er door de overheid
(gemeente, politie, justitie) op is
gereageerd.
Opzet: Archiefonderzoek, literatuur
en interviews
Publicatievorm: Dissertatie.

372
ICT en sociale controle
dr. J. Svensson

Probleemstelling: De snelle opmars
van de Informatie en
Communicatietechnologie heeft
ertoe geleid dat er een nieuw
probleemveld is ontstaan: de
rechtshandhaving in het virtuele
territoir. Het is bekend dat formele
rechtshandhaving eigenlijk alleen
maar effectief is als zij aansluit bij
de informele: de sociale controle. In
dit onderzoek wordt getracht een
beeld te schetsen van de sociale
controle: welke normen en
gewoonten gelden in verschillende
gebruikersgroepen? Is er sprake
van zeifhandhaving en sociale
controle en wat is de betekenis
daarvan? Het onderzoek wordt
uitgevoerd in samenwerking van de
onderzoekgroep van de Neder
landse Politie Academie.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.
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373
Samenwerking en regie in

netwerken

dr. J.B. Terpstra
Probleemstelling: De volledige titel
van dit project luidt: ‘samenwerking

en regie in netwerken op het terrein
van de lokale veiligheidszorg en
gevolgen voor de legitimiteit,
daadkracht en verantwoording Het
onderzoek heeft tot doel zicht te

krijgen op de mogelijkheden,
beperkingen en belangrijkste
gevolgen van interorganisationele
netwerken en samenwerkings

verbanden op het terrein van de
lokale veiligheidszorg. Er wordt
aandacht besteed aan onder meer

het functioneren van netwerken,
coördinatie en regie, consequenties
van deelname voor het functioneren

van de politie en de lokale overheid.

Einddatum: Najaar 2003.
Publicatievorm: Boek.

374
Het nieuwe bedrijfsmatige

denken bij de Nederlandse

politie
dr. IS. Terpstra

Probleemstelling: Dit verkennende
onderzoek wordt uitgevoerd om

nader zicht te krijgen op de
ontwikkeling van het bedrijfsmatige

denken bij de Nederlandse politie.

Het beoogt daarmee een bijdrage te
leveren aan de gedachtevorming en
discussie over de betekenis van
deze benadering van sturing.
Vragen die in dit onderzoek aan de
orde zullen komen zijn onder meer:
Welke invulling krijgt het nieuwe
bedrijfsmatige denken? Hoe
verhoudt het zich tot de centrale

waarden uit de bureaucratische,
professionele en bestuurlijke
oriëntatie? Welke spanningen en
dilemma’s doen zich hierbij voor?
Einddatum: Zomer 2003.
Publlcatievorm: Boek.

375
Burgers, politie en legitimiteit

protdr CD. van der Vijver en dr
M.S. de Vries

Probleemstelling: Het verwerven van
inzicht in achtergronden van
gevoelens van onveiligheid bij de
bevolking en de invloed die de
politie heeft op die gevoelens. 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.

De studie concentreert zich vooral

op de legitimiteitsproblematiek.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Artikelen en boek

(de eerste publicatie zal in
september verschijnen in de
SMVP-reeks).

376
Turkse en Oost-Europese

georganiseerde misdaad en

onderzoeksmethoden

dr A.W Weenink, dr. MS. de Vries
en drs. DE Slobbe

Samenwerkingsverband: Kernteam
Noord- en Oost-Nederland.
Probleemstelling: Het onderzoeks
traject met betrekking tot Turkse en
Oost-Europese georganiseerde
misdaad beoogt studies op te
leveren naar verschijningsvormen

van georganiseerde en organisatie-
criminaliteit in Nederland met
betrekking tot twee specitieke
aandachtsgebieden: Turkije en
Oost-Europa. Verschillende
verschijningsvormen van georgani
seerde en organisatiecriminaliteit

worden geanalyseerd. Speciale
aandacht is er voor mogelijke
relaties tussen boven- en
onderwereld, voor relaties tussen
actoren in Nederland en in het
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aandachtsgebied en voor
conceptuele vraagstukken. De
resultaten dienen ter ondersteuning
van de bestuurlijke oordeels
vorming, alsook ter verdieping van
het algemene inzicht in manifesta
ties van georganiseerde en
organisatiecriminaliteit.
Pubilcatievorm: Rapporten en
artikelen.

377
De inrichting van de
basispolitiezorg; de invulling
van de opsporingsfunctie
binnen het gebiedsgebonden
werken
drs. O.J. Zoomer

Probleemstelling: De laatste jaren
heeft de gebiedsgebonden
politiezorg in de meeste korpsen in
een of andere vorm gestalte
gekregen. In opdracht van de
commissie Politie en Wetenschap is
onlang gestart met een onderzoek
naar de inrichting en invulling van
de opsporing binnen het concept
en de praktijk van de gebieds
gebonden politiezorg. Waar het gaat
om de relatie tussen het gebieds
gebonden werken en andere
werkprocessen heeft de nadruk tot
nu toe steeds gelegen op de relatie
met de noodhulp. Toch is er reden
om ook de relatie met de opsporing
te bezien, gelet op de spanning die
er lijkt te bestaan tussen het
freactieve) recherchewerk en het
gebiedsgebonden werken. Het
onderzoek moet in de eerste plaats
inzicht geven in de wijze waarop de
opsporingsfunctie ordt ingevuld
binnen het gebiedsgebonden
werken. Het gaat daarbij zowel om
de visie op de relatie tussen
opsporing en ggpz als om de
praktijk, waarbij niet alleen de vraag
in hoeverre de opsporing ‘in de
wijk’ plaatsvindt, aar ook de
betekenis die de gebiedsgebonden
politiezorg kan hebben voor de
opsporing, aan de orde komt. Het

onderzoek zal daarnaast zijn gericht
op de knelpunten bij de uitvoering
van opsporingsactiviteiten, de
samenwerking en de sturing,
evenals op de kwaliteit van het
werk.
Opzet: Een globale inventarisatie in
alle korpsen van het beleid met
betrekking tot de relatie opsporing
en gebiedsgebonden zorg en nader
onderzoek in een viertal korpsen
d.m.v. interviews, observatie en
bestudering van documenten.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.
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Andersson Elifers Felix

Afgesloten onderzoek

378
Bekostiging onderwijs
leerplichtige asielzoekers
drs. Pi. van Delden, drs. R. van
Doesburg, drs. M. Steeman en
drs. H. Andersson

Utrecht, Andersson, Elifers, Felix,

2001
Zie JV7, 2001, nr. 374

379
Integratie gebiedsgebonden
politiezorg en vreemdelingen-
zorg
drs. R. van Doesburg, drs. 1H.
Haagsma en drs. H.N. Plomp

Utrecht, Andersson, Elifers, Felix,

2001
Zie JV7, 2001, nr. 375

380
Reorganisatie Staven
Koninklijke Marechaussee
drs. i.H. Haagsma, drs. H.N.
Plomp, M.E van der Laan, drs. IL.
Gerritsma en drs. J. G.M. Peerlings

Utrecht, Andersson, Eiffers, Felix,

2001
Zie JV7, 2001, nr. 376

381
Normeren werkzaamheden
officieren van Justitie en
parketsecretarissen Parket
Rotterdam
dr R.E van de Lustgraat drs.
O.LA. Wilders MBA en drs. M.B.
Lubbe

Utrecht, Andersson, Elifers, Felix,

2001
Zie JV7, 2001, nr. 379

lopend onderzoek

382
Ontwikkelingsgericht
onderzoek bekostiging
rechtspraak
drs. H. Andersson, dr. R.E. van de
Lustgraal drs. M. Steeman, Ir J.
Terpstra en drs. 8. CM. Teurlings

Doet Het onderzoek beoogt de

risico’s inzichtelijk te maken van het

financieringsstelsel voor de

gerechten dat is geïntroduceerd per

1 januari 2002. Het onderzoek

beoogt aanknopingspunten te

geven voor innovatie en verbetering

van het stelsel met ingang van het

jaar 2004. In dat jaar is de invoering

van het baten-lasten-stelsel bij de

gerechten voorzien, wat toch al

aanleiding zal geven tot forse

aanpassingen in het financierings

stelsel. Deze algemene doelstelling

spitst zich toe op de volgende

vragen: Is het zinvol om tot

vereenvoudiging van het
bekostigingsmodel te komen dat de

minister gebruikt om het budget

voor de rechtspraak vast te stellen?

Welke consequenties heeft de

invoering van het baten
lastenstelsel per 2004 voor het

financieringsmodel? Welke

condities moeten worden vervuld

voor de gewenste werking van het

bekostigingsmodel?
Opzet: Het onderzoek verloopt in

vier fasen: Oriëntatie- en
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kennismakingsfase; analysefase;
conceptfase; afsluiting. In de
oriëntatiefase is naast bronnen-
onderzoek met een groot aantal
(27) sleutelpersonen in de
rechterlijke macht over het
onderwerp en de opzet van het
onderzoek gesproken. Op basis
hiervan is een verkennende notitie
over bekostigingsvraagstukken
samengesteld. In de analysefase
worden kwantitatieve analyses
gemaakt van de bekostiging van de
gerechten. Deze worden vertaald in
casussen waarin de diversiteit van
de bekostigingsvraagstukken gezien
vanuit de verschillende actoren
worden behandeld. Deze
casusbesprekingen moeten leiden
tot inzicht in de praktische werking
en normen voor de gewenste
werking van het systeem. Twee
werkgroepen begeleiden de
data-interpretatie en de vertaling
naar casussen. Daarnaast wordt in
deze fase een analyse gemaakt van
de kwaliteit van de administraties
van financieringsmodellen in andere
maatschappelijke sectoren
(onderwijs, ziekenhuizen,
gemeenten) en van de consequen
ties van het komende baten-lasten-
stelsel. In de conceptfase wordt een
eerste outline van het rapport
besproken in de regiegroep en
vervolgens gepresenteerd in
regionale bijeenkomsten. In de
laatste fase komt AEF tot een
eindrapport en wordt dit eindrap
port geschikt gemaakt als
leermateriaal voor de gehele sector
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Nader te bepalen in
overleg met regiegroep onderzoek.

383
Integrale veiligheid
drs. H. Andersson, drs. M. H. van
der Velden, drs. 1H. Haagsma, drs.
R.M. Lift/ch, M.F van der Laan en
drs. H.N. Plomp

Doel: Verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid in
buurten en wijken en (grote)
steden. 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 deze
samenwerking van de huidige en
toetredende partners in de
bestrijding en voorkoming van
onveiligheid. De ontworpen en nog
verder te ontwikkelen omvat een
methodiek en die zal de samenwer
king tussen alle partners een
stimuleren/afdwingen. De regie over
het integraal veiligheidsbeleid zal
daarbij ten principale bij het lokaal
bestuur moeten liggen.
Opzet: De ontwikkelde aanpak kent
een informatie-, analyse en een
actiedeel. Inzicht in de aard en
omvang van de veiligheids
problematiek op lokaal (buurt
)niveau wordt verkregen aan de
hand van methodisch verzamelde
informatie over feitelijke onveilig
heid, openbare veiligheidsrisico’s en
ook gevoelens van onveiligheid tot
op wijk/buurtniveau. Kwantitatieve
en kwalitatieve analyses worden
gebruikt om oorzaken en
voorwaarden voor (specifieke)
buurtgerelateerde problemen op te
sporen. Relaties worden gelegd
tussen (gevoelens van) onveiligheid
en omgevingskenmerken.
Daarnaast wordt een ertectiviteits
analyse opgezet om de huidige
inzet ten aanzien van bestrijding en
voorkoming van onveilige situaties
te beoordelen. Op basis van de
analyses zijn systematische
aanpakken ontwikkeld voor de
korte en lange termijn. Integrale
samenwerking tussen verschillende
gemeentelijke diensten, politie/



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 7, 2002 126

ministeries/OM.! brandweer,
burgers, bedrijven en maatschappe
lijke organisaties staan hierbij
centraal. Het betreft repressieve en
preventieve (fysieke/sociale
infrastuctuur) acties.
In de gemeente Rotterdam wordt
de methodiek verder ontwikkeld en
toegepast in samenwerking met
stedelijke diensten, deelgemeenten,
politie en justitie is een vijtjaren
programma opgesteld. De komende
jaren moet voor elke wijk een
wijkveiligheidactieprogramma
worden opgesteld, dat maatregelen
bevat op het gebied van toezicht en
handhaving, beheer en onderhoud,
investeringen in de woningvoorraad,
de openbare ruimte, voorzieningen
en de sociale infrastructuur en de
centrale stedelijke thema’s drugs,
geweld en jeugdcriminaliteit. De
wijkveiligheidsplannen worden
leidend voor de inzet van de
deelgemeente, stedelijke diensten,
politie, openbaar ministerie,
burgers, maatschappelijke
organisatïes en bedrijven bij de
bestrijding van onveiligheid. Op
basis van de wijkveiligheidsplannen

worden prestatie-afspraken
gemaakt over de inzet van de
gemeentelijke diensten, politie,
openbaar ministerie en maatschap
pelijke organisaties, waarbij
veiligheid onderdeel gaat uitmaken
van de kernactiviteiten van alle
gemeentelijke organisaties en
lokale partners. In de wijkveiligheid

programma’s worden per thema
concrete, meetbare doelstellingen
en tussenresultaten omschreven,
die worden vastgelegd in
prestatie-afspraken. in 6 wijken
worden pilots uitgevoerd. Er worden
gedifferentieerde toezichtsmodellen
opgesteld, die aangeven welk
niveau van toezicht noodzakelijk is
bij een bepaald niveau van
onveiligheid. Om de informatie
voorziening en analyse te
verbeteren is een expertisecentrum

veiligheid Rotterdam opgericht, dat
kwartaalrapportages zal uitbrengen,
waarin op bestuurlijk hanteerbare
wijze inzicht wordt gegeven in de
veiligheidsproblematiek en het
lopende beleid. De veiligheids
situatie in de stad, de deelgemeen

ten en de wijken wordt periodiek in
beeld gebracht met een veiligheids
index, waarin gegevens over
objectieve onveiligheid (meldingen

en aangiften), subjectieve
onveiligheid (oordelen van
bewoners en slachtofferschap) en
contextvariabelen (sociaal-
economische en demogratische

gegevens, tevredenheidsoordelen
van bewoners en kenmerken van
de woningvoorraad) zijn samenge
bracht. De eerste index is
verschenen in juni 2002. Daarnaast
ondersteunt het expertisecentrum
deelgemeenten op het gebied van
informatie en analyse en uitwisse

ling van ervaringen en best
practices. Naast Rotterdam wordt
het onderzoek momenteel
uitgevoerd in Almere. In Roosendaal

en Bergen op Zoom wordt deze
methode gehanteerd bij de
ontwikkeling van een aanpak van
drugsoverlast. in de gemeenten
Tilburg en Amsterdam vindt
onderzoek plaats met een grotere
nadruk op de sociale infrastructuur
integrale veiligheid is hierbij een
belangrijk onderdeel.
Einddatum: Doorlopend.
Publlcatievorm: Diverse rapporten,
artikelen. Openbare publicaties:
‘Stappenplan integrale veiligheid;
een schets voor het bestuur’
(februari 1994); Stappenplan
integrale veiligheid; technische
leidraad voor functionarissen op
uiwoeringsniveau’ (september
1994); ‘Pilotproject Integrale
Veiligheid Maastricht’ (november
1994); ‘Pilotproject Integrale
Veiligheid Eindhoven’ (december
1994); ‘Pilotproject integrale
Veiligheid Velsen’ (september 1995);
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Samen werken aan veiligheid’
[maart 1996); Toezicht in drie
bedrijven’ 1Juni 1996]; Feiten en
gevoelens lisselsteinse wijken’
(1996, 1997 en 1998]; ‘Nulmeting
objectieve onveiligheid per buurt en
Onveiligheidsbeleving in Utrecht’
(beiden 1994]; ‘Wijkveiligheids
plannen gemeente Utrecht’ 1Juni
1995]; ‘Integrale Veiligheid
Ontwikkeling Zenderpark’ 1Juni
1995]; ‘Kiezen of delen: gevoelens
onveiligheid en oordeel politie
optreden Almere (december 1996);
‘Goed - Beter -Best; evaluatie en
toekomst Veiligheidsbeleid
Nijmegen’ (1997); ‘Discussiestuk
Integrale Veiligheid Nieuwegein’
[1998); ‘Vijfjarenprogramma
versterking veiligheid Rotterdam’
(2001), ‘Veiligheidsindex Rotterdam’
(2002), ‘Handreiking wijkveiligheid’
(2002].

384
Update en aanpassing
sterkteverdeelsysteem
Rotterdam Rijnmond
drs. 1H. Haagsma, ME van der
Laan en ir.J. Terpstra

Doel: Met het huidige sterkte
verdeelsysteem wordt de voor het
korps beschikbare formatie
verdeeld over de districten en
diensten. Inmiddels werkt het korps
op een procesgeoriënteerde wijze.
Het onderzoek heeft als doel het
systeem aan te passen aan deze
nieuwe werkwijze en tevens een
aantal verdeelmaatstaven te
actualiseren.
Opzet: Het korps onderscheid 4
primaire processen: directe
hulpverlening, intake en service,
opsporing en wijkpolitie. Daarnaast
wordt nog een aantal ondersteunde
processen onderscheiden. Voor elk
proces wordt in kaart gebracht of
het werk op één plek of op
meerdere fgeografische) plekken
wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt
voor elk proces één of meer

verdeelmaatstaven ontwikkeld. Een
verdeelmaatstaf bestaat uit een
combinatie van omgevings
kenmerken of een aantal
parameters die gebaseerd zijn op
de feitelijke werklast binnen het
korps. Met de maatstaven wordt de
voor het gehele proces beschikbare
formatie verdeeld over de
geografische organisatie-
onderdelen. De benodigde formatie
voor het werk in de ondersteunde
processen wordt waar mogelijk
afhankelijk gesteld aan het in de 4
primaire processen. Waar dit niet
mogelijk is worden aparte
verdeelmaatstaven ontwikkeld voor
de ondersteunende procesen.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Interne rapportage
en een computerapplicatie. Zie ook
JV7, 2001, nr. 378.

385
Bedrijfsvoering afdeling
arrestantenzorg, bewaking en
transport
drs. 1H. Haagsma, drs. 1 G.M.
Peerlings en M. F van der Laan

Doel: Doel van het onderzoek is het
verbeteren van de bedrijfsvoering
met betrekking tot de Organisatie
van het werk van de afdeling
Arrestantenzorg, Bewaking en
Transport (ABfl. Hierbij gaat het
om: omvang, aard en ontwikkelin
gen van het werkaanbod en de
capaciteit die nodig is om dat werk
af te handelen; verbeteren van
informatievoorziening over het
werkaanbod; mate waarin de
inspanningen op het gebied van
werving en selectie en het
opleidingsniveau van de medewer
kers afdoende zijn om te
garanderen dat het takenpakket
adequaat kan worden uitgevoerd.
Opzet Als eerste worden
takenpakket en het werkaanbod dat
voortvloelt uit deze taken in beeld
gebracht. Daarnaast worden de
ontwikkelingen in kaart gebracht
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binnen de factoren die de grootste
invloed op het werkaanbod hebben.
Tevens wordt de opbouw van de
huidige organisatie en werkwijze
van de afdeling geanalyseerd.
Daarnaast wordt een analyse
gemaakt van de huidige formatie en
bezetting waarbij wordt gekeken
naar feitelijke beschikbaarheid van
de medewerkers, opleidingsniveau,
en in-, door- en uitstroom. Met
behulp van normtijden wordt het
huidige en toekomstige werk-
aanbod vertaald naar benodigde
capaciteit. Op basis van de analyse
van de huidige werkwijze wordt
geadviseerd over (organisatie van)
de informatievoorziening en
gewenste inspanningen op het
gebied van werving en selectie.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Interne rapportage.

386
Optimaliseren arrestantenzorg
drs. ].H. Haagsma en drs. H.N.
Plomp

Doel: het doel van het onderzoek is,
uitgaande van de verwachte
ontwikkelingen in het aanbod van
arrestanten in de politieregio
Haaglanden naar omvang, soort
arrestanten en verblijfsduur, de
arrestantenzorg te optimaliseren.
Daarbij wordt gekeken naar de
benodigde cellencapiciteit, de
plaatsing van de cellenlocaties in
de regio en het arrestanten-
transport.
Opzet: De eerste stap van het
onderzoek bestond uit het
verzamelen van de benodigde
gegevens. Met behulp daarvan is
een simulatiemodel ontwikkeld,
waarmee de benodigde cellen-
capaciteit en formatie berekend kan
worden, uitgaande van het
verwachte aanbod arrestanten.
Vervolgens zijn diverse scenario’s
doorgerekend en besproken met
medewerkers en korpsleiding.
Einddatum: Najaar 2002.

Publicatievorm: Interne rapportage
en presentatie.

387
Informatiegestuurde opsporing

in de praktijk
drs. J.H. Haagsma en drs. O.L.A.
Wilders MBA

Doel: Optimalisering resultaatbereik
opsporingsinspanningen politionele
en justiële organisaties
Opzet: In de eerste helft van 2001 is
door een delegatie van politie en
Openbaar Ministerie (OM.) ervaring
opgedaan met ‘lntelligence Led
Policing’ in Engeland. In Engeland
wordt een opmerkelijke verbetering
in de resultaten van de opsporing
gerealiseerd. In Nederland lijken de
resultaten in de opsporing over de
gehele line af te nemen. Dit was
aanleiding een project te starten
binnen het samenwerkingsverband
van politie en OM. (Abrio: Aanpak
Bedrijfsvoering Recherche
Informatiehuishouding en
Opleiding) om te beoordelen en
experimenteren of ‘Informatie
Gestuurde Opsporing’ ook voor de
Nederlandse politie tot verbetering
van de resultaten in de opsporing
kunnen leiden. Het project bestaat
uit uitwerken van het Engelse
Intelligence Model voor de
Nederlandse situatie en het starten
van experimenten in zogeheten
‘proeftuinen’ om de effecten van
‘Informatie Gestuurde Opsporing’ te
meten en vervolgens in best
practices te borgen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Interne rapportage
en diverse publicaties en
rapportages over de ervaringen uit
de proeftuinen.

388
Veiligheid in opvangcentra
asielzoekers
dr. R.E van de Lustgraai drs.
O.L.A. Wilders MBA, TA.J de
Jong en drs. LG. Mattaar
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Doel: Realiseren van een meer
uniforme beveiliging in de
opvangcentra voor asielzoekers.
Ontwikkelen van beveiligings
concepten.
Opzet: Momenteel zijn er ongeveer
150 asielzoekerscentra in
Nederland. Deze opvangcentra
hebben aantallen van minder dan
50 tot meer dan 800 asielzoekers
binnen hun muren. Op de meeste
centra is particuliere beveiliging
aanwezig. Toch worden de
opvangcentra niet altijd als veilig
ervaren. De beveiligingsmaatregelen
die getroffen worden verschillen pet
centrum. Dit wordt mede bepaald
door het type centrum en wat in
bestuursovereenkomsten met de
gemeente is afgesproken over de
veiligheidt-smaatregelen). Om de
beveiligingsmaatregelen te
uniformeren wordt er onderzoek
gedaan naar de veiligheidsbeleving,
de incidentpatronen en de
specifieke kenmerken van de
opvangcentra. Deze drie kenmerken
geven een indicatie van de te
nemen veiligheidsmaatregelen. Er
wordt een beperkt aantal
beveiligingsconcepten ontwikkeld
en de opvangcentra worden
vervolgens gecategoriseerd naar de
mate van veiligheid in het centrum
en het daarbij behorend
beveiligingsconcept.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Rapportage.

389
Sturing doorlooptijden
Immigratie- en Naturalisatie
dienst
B. E van Marum, drs. K. Bron, drs.
C. Vis, drs. £ Plasmeijer en drs. R.
van Doesburg

Doel: Bewerkstelligen van een meer
procesgeoriënteerde Organisatie
waarbïj sturing op doorlooptijden
prominenter wordt.
Opzet: Met de invoering van de
nieuwe Vreemdelingenwet is de

IND gebonden aan het halen van
wettelijke termijnen. Dit betekent
een hogere aandacht voor de
doorlooptijden. Momenteel is de
Organisatie nog regionaal verdeeld.
Om de aandacht voor de
verschillende productensoorten te
verhogen zijn per productsoort
productiekwaliteitsoverleggen
ingesteld. Samen met de
Organisatie wordt per productsoort
gekeken naar de mate waarin
verbeteringen kunnen worden
gerealiseerd. Speciale aandacht
wordt besteedt aan sturing- en
monitoringinstrumentarium en het
uniformeren van werkprocessen
dan wel het ontwikkelen van
nieuwe werkprocessen. Op termijn
zal de organisatie doorkantelen
naar een procesgeoriënteerde
sturing waarbij de organisatorische
inrichting de processen zal volgen.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Interne rapportages.

390
Ontwikkelen jeugdveiligheids
plan stadsdelen Amsterdam
drs. B.E van Marum en drs. O.L.A.
Wilders MBA

Doel: Inventariseren van de stand
van zaken voor wat betreft jeugd en
veiligheid in de Amsterdamse
stadsdelen Zeeburg en Oost!
Watergraafsmeer. Het benoemen
van projecten voor de komende vier
jaar die zich specifiek richten op
het voorkomen van jeugdcriminina
liteit.
Opzet: Vanuit een integrale
benadering wordt een globaal beeld
geschetst van de huidige situatie in
de betrokken stadsdelen. Hierbij
wordt aandacht besteed aan
criminaliteit, jeugdwerkgelegenheid
en schoolparticipatie. Daarnaast
worden de lopende projecten
geëvalueerd aan de hand van drie
invalshoeken: projectinstrumentele
evaluatie, beleidsmatige aansluiting
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en aansluiting met de beschreven
stituatie.
Einddatum: Zomer 2002.
Publlcatievorm: Interne rapportage.

391
Invoering baten-lastenstelsel
O.M.
drs. R.M. Ulrich, drs. 1H. Haagsma
en dr R.E. van de Lustgraaf

Doel: Het openbaar ministerie gaat
over op een baten-lastenstelsel. Bil
het baten-lastenstelsel staat sturing
op prestaties en kosten centraal.
Op basis van een inventarisatie van
afbreukrisico’s en condities voor
succesvolle invoering heeft AEF
heeft een getaseerde aanpak voor
invoering van het baten
lastenstelsel ontwikkeld. Sturing op
prestaties door het OM. is alleen
mogelijk als er afspraken gemaakt
kunnen worden met de keten-
partners (met name politie en ZM)
over input en output. Hiervoor
wordt een kwaliteitsprogramma
ontwikkeld.
Opzet: Eerste stap is het analyseren
van het sturingsmodel en het
vaststellen van de belangrijkste de
producten en diensten van het OM.
Op basis van beschrijving van
bedrijtsprocessen wordt vervolgens
een kostprijsmodel ontwikkeld. In
pilots wordt ervaring opgedaan met
in- en externe sturing op prestaties
en kosten.
Einddatum: Nog niet bekend.
Publicatievorm: Interne rapportage.

Advies- en Onderzoeksgroep
Beke

Afgesloten onderzoek

392
Justitie in de buurt gevolgd;
nulmeting onder de inwoners
van Veldhuizen A in Ede
drs. 1. Duchateau en dr. H.B.
Fewverda

Arnhem, Advies- en Onderzoeks
groep Beke, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
In dit onderzoek wordt vastgesteld
in welke mate Justitie in de Buurt -

samen met haar partners - in staat
is om de objectieve veiligheid en de
subjectieve veiligheid bij de
bewoners in de wijk te verhogen én
het imago van justitie te verbeteren.
Hiertoe wordt op verschillende
momenten een vragenlijstonderzoek
uitgevoerd onder een representa
tieve steekproef van wijkbewoners.
Onderhavig rapport is het verslag
van de eerste meting (0-meting).
Over twee jaar zal er een
vervolgmeting uitgevoerd worden.

393
ieugdcriminaliteit onder
allochtonen in Gouda; een
criminaliteitsbeeldanalyse
drs. t Duchateau en dr H.B.
Fenwerda Arnhem

Advies- en Onderzoeksgroep Beke,
2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest
Gouda wordt al enige tijd
geconfronteerd met een oververte
genwoordiging van etnische, met
name Marokkaanse minderheden in
de jeugdcriminaliteit. Met de
ontwikkeling van een meerjarig
preventieplan dat zich richt op de
totstandbrenging van een stelsel
van voorzieningen hoopt de
gemeente marginalisering en
mogelijk afglijden in de criminaliteit
van de allochtone jeugd in haar
gemeente te kunnen voorkomen.
De basis van het preventieplan
vormt een criminaliteitsbeeld
analyse, die zowel op individueel als
op groepsniveau inzicht verschaft in
de aard, omvang en achtergronden
van etnische criminaliteit in de
gemeente Gouda, waarbij specifiek
ingegaan wordt op het aandeel dat
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de Marokkaanse probleemjongeren
hierin hebben.

394
Straatroof; omvang, achter
gronden en praktijkervaringen
dr. H.B. Ferwerda, mr M.
Bottenberg, drs. A. Hakkert en
drs. T Eijken

Arnhem/Den Haag, Advies- en
Onderzoeksgroep Beke/ministerie
van Justitie, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 391

395
Jeugdcriminaliteit in de
politieregio Limburg-Zuid; een
onderzoek naar omvang, aard,
spreiding en achtergronden
dr. H. B. Fe,werda, mr. M.
Bottenberg en LL. van der Vliet

Arnhem, Advies- en Onderzoeks
groep Beke, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Op basis van drie gegevensbronnen
is een beeld gegeven van de
jeugdcriminaliteit. Het betreft een
analyse op geregistreerde
politiecijfers (HKS), een heranalyse
op de gegevens uit de politie-
monitor bevolking en een
self-report-onderzoek onder 3.780
jongeren (ruim 9°/s van de totale
populatie) van 12 tot en met 17 jaar
(strafrechtelijk minderjarigen). Door
gebruik te maken van de Standaard
Enquête Daders is er niet alleen -

tot op gemeenteniveau - een beeld
gegeven van de aard en omvang
van de jeugdcriminaliteit, maar
wordt er ook ingegaan op
achtergrondkenmerken van daders,
pleeglocaties, riskante gewoonten
en de rol van groepen bij het
plegen van delicten.

396
Youth at risk; een verslag van
de effecten
drs. IR Jakobs en drs. A.Ph. van
Wijk

Arnhem, Advies- en onderzoeks
groep Beke, 2002
Zie iV7, 2000, nr. 315

397
Cameratoezicht: goed
bekeken?
drs. 1. van Leiden en dr H.B.
Ferwerda

Arnhem, Advies- en Onderzoeks
groep Beke, 2002
Zie iV7, 2001, nr. 393

Lopend onderzoek

398
Omgaan met conflictsituaties;
toetsen van good practices
dr OM.] Adang, dr H. Ferwerda
en dr N. Kop

Samenwerkingsverband: N PA.
Doel: Het onderzoek Omgaan met
conflictsituaties heeft tot doel meer
zicht te krijgen op de wijze waarop
agenten in de basispolitiezorg
potentieel lastige conflictsituaties
op een veilige en verantwoorde
manier aan kunnen pakken, al dan
niet met hantering van hun
bevoegdheid tot geweldgebruik.
Opzet: Het onderzoek beperkt zich
tot de volgende typen risicovolle
conflictsituaties: het optreden ten
opzichte van geestelijk gestoorde
individuen; het optreden in
potentiële conflictsituaties met
groepen jonge mannen (met name
allochtone jongeren, en jongeren in
uitgaansgebieden); het uitvoeren
van voorzienbare of onvoorzienbare
lastige, potentieel gevaarlijke (maar
niet vuurwapengevaarlijke)
aanhoudingen. Gegevens zullen
vergelijkenderwijs verzameld
worden in diverse korpsen door
middel van observaties, interviews,
documentanalyse en enquêtes.
Einddatum: December 2003.
Publicatievorm: Boek, internationale
publicatie.
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399
Huiselijk geweld
mr. M. Bottenberg en dr B.MWA.
Beke

Doel: Op basis van politiecijfers
inzicht geven in de omvang, aard
en achtergronden van huiselijk
geweld. Het onderzoek bestaat uit
twee fasen. In de eerste fase wordt
op basis van een groot aantal
geregistreerde gewelds- en
zedenzaken een algemeen beeld
gegeven van aard en omvang. Ook
worden enkele kenmerken van
daders en slachtoffers gegeven en
wordt ingegaan op de modus
operandi. In de tweede fase worden
kleinere, aantallen huiselijk
geweldszaken uitgebreid
geanalyseerd en daarbij wordt
gekeken naar de rol van de
betrokkenen, de achtergronden en
de totstandkoming van huiselijk
geweld.
Opzet en onderzoeksmethode:
Analyse van 1800 bij de politie
geregistreerde gewelds- en
zedenzaken in fase 1 en een
diepteanalyse op huiselijke
geweldszaken in fase 2.
Einddatum onderzoek: Oktober
2002.
Publicatievorm: Rapporten.

400
Geweldsmonitor Rotterdam

Rijnmond
drs. t Duchateau en dr. H.B.
Ferwerda

Doel: Het geven van een beeld van
de geregistreerde gewelds
criminaliteit in de gemeenten en
deelgemeenten die deel uitmaken
van de politieregio Rotterdam
Rijnmond. Hierbij wordt zowel
ingegaan op de omvang en aard
van de geweldsincidenten als op de
omvang en herkomst van de
verdachtenpopulatie.
Methode: Heranalyse op geregis
treerde politiecijfers.
Einddatum: Oktober 2002

Publicatievorm: Rapport.

407
Wijkthermometer t.eefbaar

held en Veiligheid
dr. H.B. Fe,werda

Doel: Het geven van inzicht in de
leefbaarheid en veiligheid op
wijkniveau en het onderling
vergelijken van wijken onderling op
dit punt. Op basis van de
wijkthermometer worden concrete
plannen van aanpak ontwikkeld die
zich richten op clusters van
wijkproblemen.
Opzet: De wijkthermometer wordt
ontwikkeld in samenwerking met
relevante lokale partners. De
thermometer bestaat uit een set
indicatoren die geoperationaliseerd
worden tot kengetallen. Het gaat
om bestaande kengetallen die door
verschillende instanties worden
beheerd.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport

402
Datafile Strategische
Informatie Jeugdgroepen
dt H.B. Fe,werda, dr. B.M.WA.
Beke, A. Kloosterman, R. Sieperda
en C. van Don-van Zwan

Doel: In een landelijk onderzoek
naar groepscriminaliteit dat recent
door Advies- en Onderzoeksgroep
Beke is uitgevoerd, is een short list
jeugdgroepen ontwikkeld. Met deze
short list kunnen problematische
jeugdgroepen op lokaal niveau in
beeld worden gebracht. Binnen dit
project zal de short list jeugd-
groepen binnen de operationele
politiepraktijk worden geïmplemen
teerd in de vorm van een interactief
datasysteem. Ook zal inzichtelijk
worden gemaakt welke randvoor
waarden noodzakelijk zijn om
succesvolle implementatie mogelijk
te maken. Uiteindelijk doel is het
verbeteren van de informatiepositie
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van de politie met betrekking tot
jeugdgroepen.
Opzet: Interviews, groepsgesprek
ken, analyses van politiegegevens
en analyse gegevens uit de
shortlist.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

403

Meer dan de som der delen;
handhaven op niveau
dr H.B. Fenwerda en drs. E.J. Bruls

Samenwerkingsverband: Stichting
Recreatie, Kennis- en Innovatie-
centrum, Den Haag.
Doel: Het op basis van een
gemeenschappelijk beeld van
incidenten in een landelijk gelegen
pilotgebied verbeteren van de
samenwerking en afstemming
tussen de verschillende typen
handhavers die in het gebied
werkzaam zijn, teneinde de
volgende effecten te bereiken: een
optimaal functionerende
handhavingsketen en het verhogen
van de objectieve en subjectieve
veiligheid.
Methode: Analyse van verschillende
registratiebronnen, deskundigen
panels en interviews met
betrokkenen.
Einddatum: December 2003.
Publicatievorm: Rapport.

404
Ontwikkelen en implemente
ren aanpak criminele en
overlastgevende jeugdgroepen
dr H.B. Fe,werda, drs. J.P ]akobs
en mr. M. Bottenberg

Doel: Aan de hand van een
concrete casus (bestaande
criminele jeugdgroep] wordt samen
met alle relevante partners een
aanpak ontwikkeld, uitgevoerd en
geëvalueerd. De aanpak bestaat uit
een preventief, een repressief en
een curatief traject en daarnaast
wordt onderzocht in welke mate
betekenisvolle allochtonen (ouders,

andere jongeren) betrokken kunnen
worden bij de aanpak.
Opzet: Op basis van de analyse van
bestaande gegevens in gezamen
lijkheid met lokale partners
formuleren en uitvoeren van een
maatregelenpakket.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

405
Jongerencriminaliteit in de
regio Haaglanden III; een
analyse (2000-2007) naar de
omvang, aard en achtergron
den
dr. H.B. Ferwerda en drs. PH.M.
Versteegh

Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden Onformatie Knooppunt
Haaglanden].
Doel: Op basis van een analyse op
HKS-gegevens uit 2000 en 2001
wordt een beeld gegeven van de
aard, omvang en achtergronden van
jongerencriminaliteit (12-18 jaar en
18-24 jaar) in de politieregio
Haaglanden. Ingegaan wordt onder
andere op de etnische achtergrond
van de verdachten, de typen
gepleegde misdrijven en een
dadertypologie. Speciale aandacht
is er voor het profiel van de groep
jongeren die met Halt in aanraking
komen en de groep 12-minners.
Opzet en onderzoeksmethode:
Heranalyse van geregistreerde
politiecijfers (HKS) over de jaren
2000 en 2001.
Einddatum onde,zoek: September
2002.
Publicatievorm: Rapport.

406
Cameratoezicht; de mense
lijke factor
dr. J. Kerstholt, drs. S. van
Besouw, drs. 1. van Leiden en dt
H.B. Fewverda

Samenwerking: TNO Technische
Menskunde.
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xDoel: De kans op detectie en de
accuraatheid van beoordelingen van
(potentiële] delicten door operators
van cameratoezicht maximaliseren.
Accurate monitorbewaking is van
essentieel belang voor de
uiteindelijke effecten van
cameratoezicht op zowel de
criminaliteit als de veiligheids
beleving. Hiertoe dient inzicht
verkregen te worden in hoe goed
mensen in staat zijn om enerzijds
een bepaald aantal beelden te
bewaken en anderzijds om een
beeld te interpreteren op een
(potentiële) dreiging.
Methode: Een taakanalyse van de
werkwijze van operators en een
protielanalyse van operators van
cameratoezicht, een experiment
waarin verschillende monitor
opstellingen worden vergeleken,
waarbij tevens aandacht wordt
besteed aan de samenstelling van
het team van operators.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

407
Monitor cameratoezicht
Zoetermeerstadslijn
drs. G. Verhagen en dr. H.B.
Ferwerda

Doel: Ter verhoging van de sociale
veiligheid (objectief en subjectief bij
reizigers en treinpersoneel] en om
de schade in treinen terug te
dringen wordt er door de
Nederlandse Spoorwegen een pilot
uitgevoerd met cameratoezicht in
treinen. Om zicht te krijgen op de
effecten van cameratoezicht wordt
een reizigers- en schademonitor
uitgevoerd (0- en eindmeting).
Opzet: De reizigersmonitor bestaat
uit een vragenlijstonderzoek onder
circa 1.500 reizigers voor de staff
en een aantal maanden na de staff
van de pilot. De schademonitor
bestaat uit een analyse van

Einddatum: Augustus 2002.
Publlcatievorm: Rapport.

408
Jeugdige zedendelinquenten
in de Pittsburgh Youth Study
mrdrs. A.Ph. van Wijk, profdr R.
Loebec profdr. Th.A.H. Doreleijers,
pro[dr. 1 Frenken en dr H.R.
Ferwerda

Doel: De Pittsburgh Youth Study is
een prospectieve longitudinale
studie onder 1500 jongeren in
Pittsburgh met een looptijd van
ruim 10 jaar Van deze jongeren is
een grote hoeveelheid gegevens
verzameld over onder meer
gezinsachtergronden, criminaliteit
en psychosociaal functioneren. Het
onderzoek spitst zich toe op de
jongeren die een of meer
zedendelicten hebben gepleegd.
Het doel is na te gaan wat de
specifieke ontwikkelingspaden en
risicotactoren voor seksueel
delinquent gedrag zijn. Daartoe
worden een of meer
controlegroepen samengesteld.
Einddatum: 2002.
Publlcafievorm: Artikelen.

B&A Groep heleidsonderzoek &
-advies

Afgesloten onderzoek

409
Evaluatie van de regelgeving
Slachtofferzorg: verslag van
een onderzoek ter evaluatie
van de wet en regelgeving
Tenwee Evaluatie slachtoffer-
zorg; een onderzoek naar de
Organisatie, resultaten en
oordelen van slachtoffers
S. Alta, 10 van Erp, A.E Nienhuis,
£ Verberk en M.P Verberk

Den Haag, 8&A Groep, 2001
Zie JV7, 2001, nr 411

schadecijfers (vervanging en
werkuren] in en aan het materieel.
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410
Evaluatie van de
Brandbeveiligingsconcepten
EH.F Backbier en RF Dekkers

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
De afdeling Veiligheidsbeleid van de
directie Brandweer en Rampen
bestrijding [BZK) heeft B&A Groep
gevraagd het project
Brandbeveiligingsconcepten te
evalueren. Achtergrond van de
opdracht is het feit dat de afdeling
ervaring wil opdoen met beleids-
evaluatie. Gekozen is voor de
evaluatie van twee van de acht,
tussen 1994 en 1996, ontwikkelde
brandbeveiligingsconcepten. De
onderzoeksvragen hebben
betrekking op: het beoogde effect
van de brandbeveiligingsconcepten;.
het proces dat heeft geresulteerd in
de brandbeveiligingsconcepten; en,
de leerpunten die m.b.t. het effect
en het proces voor beleidsevaluatie
als instrument in de toekomst naar
voren komen. Het onderzoek
bestaat uit analyse van de twee
dossiers, interviews met de
opdrachtgevers en ontwikkelaars
van de brandbeveiligingsconcepten
en telefonische en face-to-face
interviews met vertegenwoordigers
van de verschillende gebruikers!
doelgroepen. De resultaten van de
kwantitatieve en kwalitatieve
gegevens worden verwerkt tot een
heldere en bondige eindrapportage,
aangevuld met aanbevelingen m.b.t.
beleidsevaluatie als instrument voor
de afdeling Veiligheidsbeleid.

411
Naleving en beleving van de
Meststoffenwet; een
onderzoek onder agrarisch
ondernemers
EH.F Backbier BOM. Hilhorst
en 10. van Erp

Den Haag, B&A Groep, 2002

Niet eerder in JV opgenomen
geweest
In het kader van een evaluatie van
de prestaties en de voortgang van
het mestbeleid in de jaren 2000 en
2001 heeft B&A Groep onderzoek
gedaan naar de naleving en
beleving van het mineralen
aangiftensysteem (MINAS) op
bedrijfsniveau. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden met behulp van de
Nalevingsmonitor van het
Expertisecentrum Rechtshandhaving
van het ministerie van Justitie. De
Nalevingsmonitor meet de beleving
van de betreffende regelgeving
door de normadressanten [de
doelgroep), de motieven voor
naleving, en de feitelijke naleving.
Het onderzoek bestond uit een
survey onder een aselecte
steekproef van de betrokken
agrarisch ondernemers en een
aantal expertsessies.

412
Brand in Bergh; evaluatie van
de brand op 11 maan 2001 te
‘s-Heerenberg
Ii. van den Berg, R.E Dekkers,
HO. Geveke, Y HuisIng en EB
Sybrandi

Den Haag, B&A Groep, 2001
Niet eerder In JV opgenomen
geweest.
Op 11 maart 2001 vond op een
industrieterrein in ‘s-Heerenberg
een grote brand plaats, waarbij het
rampenplan in werking is gesteld.
In opdracht van het gemeentebe
stuur van Bergh heeft B&A Groep
een evaluatie uitgevoerd van de
brandbestrijding. De evaluatie
betrof een beschrijving van de
feiten en processen die betrekking
hebben op de brand en een
beoordeling van de schakels van de
veiligheidsketen en de verbanden
daartussen. Op grond daarvan zijn
aanbevelingen gedaan ter
verbetering van alle fasen van de
veilig heidsketen.
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413
Haalbaarheidsonderzoek
burgerinitiatieven in Escamp
Ch. Bhairosing, A. Chiba en A.
Ourchane

Den Haag, B&A, 2002
Niet eerder IN JV opgenomen
geweest.
B&A Groep (BR) voerde in opdracht
van de gemeente Den Haag (Dienst
OCt41) een haalbaarheidsonderzoek
uit in stadsdeel de Escamp. Dit
onderzoek was gericht op het
identificeren van potentiële
burgerinitiatieven op het brede
terrein van leefbaarheid, veiligheid
en sociale cohesie. BR benaderde
hiervoor diverse bewoners- en
migrantenorganisaties die in het
stadsdeel actief zijn en ging samen
met hen na voor welke vraagstuk
ken zij zich willen inzetten en in
hoeverre zij zijn toegerust om
zelfdragend projecten voor de eigen
buurt of gemeenschap op te zetten.
BR begeleidde deze organisaties en
adviseerde over de inbedding van
deze initiatieven in de bestaande
sociale infrastructuur Het
haalbaarheidsonderzoek leidde
uiteindelijk tot een advies aan OCW
en het stadsdeel over welke
burgerinitiatieven potentie hebben
en hoe het stadsdeel! OCW deze
initiatieven het beste kan
ondersteunen.

414
Doorlooptijden; eindrapport
1 van der B4 Ph. Langbroek en E.
Fleur

Den Haag, B&A Groep, 2002
Zie iV7, 2001, nr 414

415
Handhaven in Haarlem; naar
een programmatische aanpak
1 Bos

Den Haag, B&A Groep, 2001
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.

B&A Groep adviseerde het
ministerie van Justitie bij het
ontwikkelen van inhoudelijke
criteria voor selectie van pilotpro
jecten. deze pilotprojecten hebben
tot doel het ontwikkelen van
best-practices t.a.v. de handhaving
in het buitengebied. B&A Groep
was ondermeer betrokken bij een
interactieve workshop en
adviseerde het ministerie
inhoudelijk.

416
Materiële beschrijving van
handhaven op niveau
1 Bos en 0. E. Hanemaayer

Den Haag. B&A Groep, 2001
Zie iV7, 2001, nr 408

417
Quick Scan Storten en
verbranden van afvalstoffen
buiten inrichtingen
1 Bos, PA. Kalders en T Brandsen

Den Haag, B&A Groep, 2001
Niet eerder in J’J opgenomen
geweest.
B&A Groep voerde in opdracht van
het ministerie van vrom een quick
scan uit naar de (handhavings)
praktijk rond het illegaal storten en
verbranden van afvalstoffen. In de
inventariserende studie werd een
overzicht gemaakt van de aard en
omvang van de problematiek, het
juridisch kader dat van toepassing
is en de wijze waarop er door
verschillende betrokkenen
handhavend opgetreden wordt
Conclusie van het onderzoek is dat
met name illegaal storten veelvuldig
optreedt. Beide onderwerpen
hebben een lage beleidsmatige
prioriteit bij politie en decentrale
overheden. Er bestaan grote
verschillen in gemeentelijke
regelgeving met betrekking tot het
verbranden van organische stoffen.
In sommige gemeenten is het
verboden, in sommige gemeenten
wordt het onder voorwaarden
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toegestaan, in andere gemeenten is
het zonder voorwaarden toege
staan. De handhaving van illegaal
storten en verbranden is overal in
Nederland anders georganiseerd.
De rolverdeling tussen gemeente en
politie, de wijze van optreden
alsmede de intensiteit van het
toezicht verschilt per regio of
gemeente. Of er een handhavings
tekort is is moeilijk te beoordelen
omdat er geen beleidsmatig
gewenst niveau is vastgesteld, noch
landelijk, noch lokaal of regionaal.

478
Veiligheidsscan Regiopolitie
Groningen 2000
ER. Bout (in samenwerking met
SPSS + Resuldata)

Den Haag, B&A Groep, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 409

479
Incidentenbestrijding door de
Directie Noordzee; verslag van
een quick-scan
ER. Bout en IG. van Erp

Den Haag, B&A Groep, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 413

420
Methodiekbeschrijving ‘De
Marokkaanse buurtvaders’;
voorbeeld van een burger-
initiatief
l.D.J. van Enckevort, A. Arrihan
A. Chiba en J.G.M. ten Kroode

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
De buurtvaders in Amsterdam West
zijn een voorbeeld van een
burgetinitiatief. Marokkaanse
mannen surveilleren in kleine
groepjes door de wijk en leveren
daarmee niet alleen een bijdrage
aan de veiligheid op Straat, maar
hebben zich ontwikkeld tot een
belangrijk aanspreekpunt voor
Marokkaanse jongeren en een
schakel tussen deze jongeren en de

officiele instanties. Zij voorzien
hiermee in een grote behoefte. En
zo zijn er veel meer burger-
initiatieven die veelal op onortho
doxe wijze een bijdrage leveren aan
veiligheid, leefbaarheid en sociale
cohesie. De overheid zoekt
manieren om dit potentieel optimaal
te faciliteren. B&A Groep heeft in
opdracht van de Gemeente
Amsterdam een methodiek
beschrijving van het werk van de
buurtvaders gemaakt. Die hadden
er zelf ook behoefte aan hun
werkwijze geëxpliciteerd te zien. De
Methodiekbeschrijving had tevens
als doel inzicht te geven in de
werking van de buurtvader
werkwijze en in de randvoorwaar
den van hun succes. De methodiek
beschrijving bevat ook een
handelingsperspectief voor het
omgaan met burgerinitiatieven.

427
Experimenten juridisch loket
J.G. van Erp en J.C.M. Nijland

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Om de toegang van burgers tot
rechtshulp verder te verbeteren,
worden de mogelijkheden verkend
voor één juridisch loket voor de
doorverwijzing naar rechtshulp. Er
is een experiment opgestart om op
vier plaatsen zo’n juridisch loket in
te richten. B&A Groep stelde, in
opdracht van de Raden voor de
Rechtsbijstand, een programma van
eisen op waaraan de experimenten
zouden moeten voldoen. Vervolgens
is voor vier locaties een bestek
opgesteld voor het juridisch loket.
Het betreft een plan van aanpak, en
beschrijving van de vormgeving en
organisatie van het loket. Op basis
van deze bestekken kan op korte
termijn met het experiment worden
gestart. De staatssecretaris van
Justitie beslist of de bestekken voor
subsidie in aanmerking komen.
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422
Politiemonitor Bevolking 2001
H.G. Geveke en AL Nienhuis

Den Haag, Projectbureau
Politiemonitor, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 412

423
Gokverslaving in relatie tot
speelantomatenhallen;
eindrapport
MC. de Gier en ER Stijger

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest
De Gemeente Delft heeft B&A
Groep gevraagd onderzoek uit te
voeren naar de volgende tweeledige
vraagstelling: Bestaat er een relatie
tussen de aanwezigheid van (een]
speelautomatenhal9en) en
gokverslaving? Welke effecten doen
zich voor ten gevolge van de
vestiging van (een)
speelautomatenhalen) en welke
maatregelen kunnen getroffen
worden ter voorkoming! beperking
hiervan? B&A groep heeft tien
gemeenten [zowel met als zonder
speelhal] benaderd. Binnen deze
gemeenten is gesproken met
ambtenaren en verslavings
deskundigen. Dok is met landelijke
experts gesproken. Dit rapport
concludeert dat met het beschik
bare cijfermateriaal een dfrecte
positieve of negatieve invloed van
de aanwezigheid van een
speelautomatenhal op de
gokverslaving niet is aan te tonen.
Afgaande op de bevindingen van
gemeentelijke functionarissen en
verslavingsdeskundigen in de
onderzochte gemeenten, valt te
concluderen dat de relatie hooguit
beperkt is. Factoren als het lokaal
gevoerde beleid ten aanzien van
gokken (effectieve voorlichting,
toezicht, minimum leeftijd e.aj en
de overige beschikbaarheid aan
gokmiddelen (zoals
speelautomatenhallen in nabijgele

gen gemeenten), lijken van grotere
invloed op de omvang van
gokverslaving.

424
Verbetertraject tbs
D.E Hanemaayer

Den Haag, B&A Groep, 2001
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
In de periode medio 2000 - medio
2001 liep het verbetertraject tbs
Terecht. Hierin is uitwerking
gegeven aan het kabinetsstandpunt
over de toekomst van de tbs. Het
verbetertraject heeft plaatsgevon
den in nauwe samenspraak met de
sector en met aan de sector
gelieerde organisaties. B&A Groep
is in dit traject opgetreden als
adviseur van de directie tbs.

425
Verkeersveiligheidsvoorlich
ting in Amsterdam; een prent
voor de subdriehoek
MEE Leewis en JE van Koert

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest
In opdracht van de Amsterdamse
subdriehoek verkeer (Openbaar
Ministerie, Politie en dienst
Infrastructuur, verkeer en vervoer)
bracht B&A Beleidscommunicatie
de stand van zaken op het gebied
van verkeersveiligheidsvoorlichting
in het Amsterdamse in kaart. ‘Hoe
kunnen we in de gemeente
Amsterdam de voorlichting en
communicatie over verkeersveilig
heid zo efficiënt en effectief
mogelijk aanpakken? was de
beginvraag. B&A kreeg de opdracht
een ‘foto’ te maken van de huidige
situatie. Een foto die laat zien hoe
de Amsterdamse voorlichtingsvlag
erbij staat. Een foto bovendien die
de basis vormt voor het advies over
de toekomstige inzet van het
voorlichtingsinstrument Beleids-
communicatie nam deze opdracht
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IetterIk. Na een flinke hoeveelheid
deskresearch en voorbereidende
interviews, gingen B&A aan de
hand van de foto-associatie
methode praten met partijen,
waarbij we vroegen naar het
huidige en gewenste beeld. We
organiseerden de ontmoeting door
in groepen gesprekken te voeren. In
eerste instantie met vertegenwoor
digers van iedere partij afzonderlijk:
gemeente, politie, Openbaar
Ministerie, maatschappelijke
organisaties. In tweede instantie
met alle partijen tezamen. Hierdoor
kwam B&A tot een gedeelde
analyse en oplossingsrichtingen.
B&A nam een illustratrice mee die
tekeningen maakte bij hetgeen ze
hoorde. Vele partijen blijken zich
bezig te houden met verkeersveilig
heidsvoorlichting, vanuit verschil
lende vertrekpunten, met
verschillende middelen, maar wel
allemaal voor dezelfde Amster
damse verkeersdeelnemer Alle
gesprekspartners kregen de
gelegenheid de subdriehoek tips
mee te geven ter verbetering van
de efficiency en het effect van de
voorlichting. Uit hetgeen B&A
gehoord heeft, destilleerde B&A
drie ‘kansrijke routes: Oeze routes,
omringd door ‘stoorzenders
hebben we letterlijk op de kaart
gezet, en als ‘Prent voor de
Subdriehoek’ aan de opdrachtgever
overhandigd. Het eindproduct was
daarmee een poster, die de
opdrachtgever aan de muur kan
hangen. Voor degene die uitleg bij
de poster wil, heeft B&A er een
‘Kijk- en leesboek’ bijgeleverd, waar
het eigenlijke advies instaat. De
herkenning bij de Subdriehoek was
groot, zowel van de stoorzenders
als van de oplossingsrichtingen.

426
Eindrapport kwantitatieve
nulmeting ‘Handhaven op
Niveau’

MEE Leewis en A.E N/enhuis
Den Haag, B&A Oroep, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In opdracht van de Rijksvoorlich
tingsdienst! Publiek en Communi
catie (voorheen RVD/DICJ (namens
het ministerie van Justitie] heeft
B&A Groep (BOA en BC] een
kwantitatieve nulmeting verricht
naar de activiteiten die gemeenten,
provincies en waterschappen
ontplooien op het gebied van
handhaving van de ordenings
wetgeving. Omdat de onderzoeks
vraag vooral gericht was op de
bestuurlijke component van het
handhavingsvraagstuk zijn in het
onderzoek de gemeentesecretaris
sen, griffiers en secretarissen van
waterschappen bevraagd. Doel van
dit kwantitatieve onderzoek is het
geven van input voor de ontwikke
ling van een monitor voor het
Programma Handhaven op Niveau.
Om te bezien hoe en op welke
wijze de activiteiten van het
ministerie aanslaan en aansluiten
bij de behoeften van het gehele
veld is besloten een kwantitatieve
monitor te ontwikkelen, waarbij de
aandacht voor Handhaving en het
Programma Handhaven op Niveau,
bij de verschillende doelgroepen op
verschillende momenten in de tijd,
in kaart wordt gebracht. Dit
onderzoek geldt als 0-meting . Het
onderzoek was primair ingestoken
als communicatieonderzoek: de
opdrachtgever wilde weten in
hoeverre de communicatie-
activiteiten van de Stuurgroep
Handhaven op Niveau al waren
aangeslagen. Voordat deze vraag
beantwoord kon worden, bleek
echter ook in kaart gebracht te
moeten worden hoever de
geinterviewde overheden zijn met
planmatige handhavingsactiviteiten.
De uiteindelijke nulmeting bestond
daarom uit twee gedeelten; de
stand van zaken in handhaving
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algemeen en de bekendheid met de
activiteiten van de stuurgroep
Handhaven op Niveau.

427
Plan van aanpak; wonen en
wijkveiligheid
L. Sipkes en J.G. van Erp

Den Haag, B&A Groep, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Veiligheid is een van de speerpun
ten van het beleid van de gemeente
Den Haag. Op het gebied van
veiligheid is er in de stad de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd.
Toch wil de gemeente nog een
extra impuls geven, specifiek
gericht op de veiligheid van de
woning en de woonomgeving.
Daartoe is de ‘ Beleidsimpuls
Wonen en Wijkveiligheid’ ingesteld:
een extra budget van 12 miljoen
gulden om de meest urgente
problemen aan te pakken in vijf
verschillende stadsdelen. Deze
beleidsimpuls kent drie subdoelen:
Versterken van de sociale veiligheid;
versterken van de fysieke veiligheid;
versterken van de veiligheidszorg.
De genomen maatregelen moeten
er uiteindelijk toe leiden dat de
betreffende wijken in aanmerking
komen voor het Politie Keurmerk
Veilig Wonen. B&A Groep heeft in
opdracht van de gemeente Den
Haag de vijf afzonderlijke
stadsdelen ondersteund bij het
opstellen van hun Plan van Aanpak
Wijkveiligheid. Er zijn voor de
stadsdelen veiligheidsanalyses
gemaakt, er is een schets van de
verwachte ontwikkelingen in het
betreffende stadsdeel opgesteld en
samen met bewoners zijn we
nagegaan, waar de meeste
knelpunten in de wijk zijn.
Vervolgens zijn er in nauw overleg
met politie, brandweer,
woningbouwcorporaties, stads-
beheer en welzijnsinstellingen
prioriteiten vastgesteld en projecten

geformuleerd, waarmee de
veiligheid van de woning en! of de
omgeving verbeterd kan worden.
Dit alles is vertaald in vijf
verschillende voorstellen voor een
wijkgerichte veiligheidsaanpak. B&A
Groep heeft de stadsdelen
ondersteund bij het maken van een
Plan van Aanpak, waar ze de
komende jaren mee aan de slag
kunnen.

428
Rijk versus gemeenten:
bijdrage of belemmering? Een
inventarïserend onderzoek
naar knelpunten op Rijks-
niveau die de effectiviteit van
lokale initiatieven op het
geheid van criminaliteit en
overlast belemmeren
Rijk versus gemeenten:
bijdrage of belemmering?
Explorerend onderzoek naar
knelpunten op rijksniveau die
effectiviteit van lokale
veiligheidsinitiatieven
belemmeren
FR Sybrandi ER. Bout en Y
Huizing

Den Haag, B&A Groep. 2002
Zie iV7, 2001, nr. 410

429
Eenheid van rechtspraak; een
onderzoek naar de werking
van coördinatiemechanismen
in het bestuursrecht
S. Verberk, J.G. van Erp, Mi.
Schadé, Ph. Langbroek en R..
Widdershoven (Universiteit
Utrecht)

Den Haag, B&A Groep, 2001
Zie iV7, 2001, nr. 415

Lopend onderzoek

430
Evaluatie Mediation
experiment huurcommissies
H.L van Bergen, M.C. de Gier en
£ Verberk
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Doel: Huurcommissies hebben de
taak om als arbiter uitspraken te
doen in geschillen tussen huurders
en verhuurder De uitspraken van
de huurcommissie leiden niet altijd
tot een oplossing van de
voorliggende geschillen. De
verwachting bestaat dat mediation
in voorkomende gevallen een beter
antwoord zou kunnen bieden op de
voorgelegde conflicten. In de
periode 2001- 2002 doet de
huurcommissie ervaringen op met
een mediationexperiment Doel van
het experiment is om een antwoord
te vinden op de vraag of mediation
bestaansrecht heeft en op
structurele basis een zinvol
alternatief en/of een aanvullende
methode vormt voor het oplossen
van geschillen waarbij een beroep
wordt gedaan op de huurcommis
sie. Om na afloop van het
experiment zinvolle uitspraken te
kunnen doen over het succes
ervan, is voorzien in een
monitorings- en evaluatie
systematiek. Hiermee moet aan het
einde van het traject de vraag
worden beantwoord of het
mediationtraject succesvol is
gebleken en welke verklaringen er
bestaan voor de uitkomsten van het
project. De monitoring- en
evaluatieactiviteiten worden in
opdracht van de 8EV uitgevoerd
door B&A Groep.
Einddatum: Onbekend.
Publlcatievorm: Onbekend.

431

Doorsnede handhaving WW
10. van Erp, 8. Temme, CE.
Peters en MR. Ket

Doel: Op 1juli 2001 is de Inspectie
Verkeer en Waterstaat opgericht Al
het toezicht op het terrein van
Verkeer en Waterstaat vindt nu
plaats vanuit één Inspectie. De
voorheen zelfstandige diensten zijn
nu de divisies Luchtvaart,
Scheepvaart, Vervoer, Telecom,

Water en Rail (de eerstgenoemde
vier hebben aan het onderzoek
meegedaan). De verschillende
divisies kennen elk hun eigen
geschiedenis, werkveld en
regelgeving. Vandaar dat de
handhaving in elke divisie op
verschillende wijze is georgani
seerd. De divisies Luchtvaart,
Scheepvaart Vervoer en Telecom
hadden behoefte aan een nadere
kennismaking om meer inzicht te
krijgen in de werkwijze en
organisatie van de handhaving in
elke divisie. Daarom heeft S&A
Groep een inventariserend
onderzoek gedaan naar de stand
van zaken in de handhaving in elke
divisie, en de onderwerpen
geïnventariseerd waarop uitwisse
ling of samenwerking vruchtbaar
kan zijn. Voor elke divisie is een
profiel van de handhaving
opgesteld. Tevens is een doorsnede
gemaakt van de profielen waaruit
duidelijk wordt op welke punten de
divisies van elkaar of met elkaar
zouden kunnen leren.
Einddatum: Onbekend.
Pubilcatievorm: Onbekend.

432
Gebiedsgebonden werken bij
de politie
W Gelderloos, Y Nu/zing, R.M.
Bekke, A.E Nienhuis en C.H. Kolar

Doel: Hoewel het concept van
gebiedsgebonden werken of
‘community policing’ vrij algemeen
lijkt is weinig bekend over de
invulling van dit concept in de
praktijk Wijkteams en gebieds
gebonden politiefunctionarissen
(GPF’ers) zijn, afgezien van enkele
door de regio’s en het LSOP
aangeboden handvatten, relatief vrij
gelaten in hun eigen aanpak. Er
werden teams geformeerd, er
werden GPF’ers aangewezen en er
werd gewezen op relevante
partners in de wijk De feitelijke
invulling van de dag, de vorm van
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samenwerking met partners en de
relatie met de back office kan
echter verschillen per wijkteam of
zelfs per GPF’er. In opdracht van de
Commissie Politie en Wetenschap
verricht B&A Groep onderzoek naar
de feitelijke praktijk van het
gebiedsgebonden werken. Het
onderzoek heeft drie verschillende
doelen: het beschrijven van de
feitelijke praktijk van het gebieds
gebonden werken; het onderzoeken
welke wijze van gebiedsgebonden
werken het beste past op
verschillende wijken; het onderzoe
ken met welke verdeling van
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden de mogelijkheden
van het gebiedsgebonden werken
optimaal kunnen worden benut. De
belangrijkste gegevensbron van het
onderzoek wordt gevormd door een
groot aantal enquêtes en interviews
onder GPF’ers. Daarnaast wordt er
een bijeenkomst met GPF’ers
georganiseerd en een bijeenkomst
met coaches en lijnchefs.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Eind rapport
verschijnt in het najaar van 2002.

433
Het meten van de kwaliteit
van asielbeschikkingen
W Gelderloos, Y Huizing, D.G.C.
Vliegenthart, R.M. Bekke en ZP
Coskun

Doel: De IND is in 1999 gestart met
de ontwikkeling van een instrument
dat de kwaliteit van asiel
beschikkingen meet. De aanleiding
voor het ontwikkelen van het
instrument was het ontbreken van
een kwalitatief inzicht in de
asielbeschikkingen van de IND. De
IND had vooral kwantitatief inzicht
in de in-, door- en uitstroom van de
asielketen (ook wel de productie
genoemd). Als gevolg van de
toenemende asielstroom werd het
noodzakelijk om ook inzicht te
krijgen in de kwaliteit van

asieldossiers en de daaruit
voortvloeiende beschikking. In 2000
is de Vreemdelingenwet herzien en
op een aantal punten veranderd die
vooral betrekking hebben op de
asielprocedure. Deze veranderingen
in de Vreemdelingenwet maakten
de aanpassing van het meetinstru
ment noodzakelijk voordat het in
gebruik kon worden genomen. B&A
Groep paste het instrument aan aan
de eisen van de nieuwe Vreemde
lingenwet. Het instrument werd
zodanig vormgegeven dat
asieldossiers kunnen worden
beoordeeld aan de hand van vijf
kwaliteitscriteria: volledigheid,
tijdigheid, zorgvuldigheid,
motivering en efficiency. Vervolgens
werd —als nulmeting- een
onderzoek uitgevoerd naar de
kwaliteit van 240 asieldossiers.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Eindrapport
verschijnt in zomer 2002.

434
Opstellen Integraal
Veiligheidsprogramma (IPV)
Dordrecht
Y Huizing en FR Sybrandi

Doel: B&A Groep is gevraagd een
Integraal Veiligheidsprogramma
voor de gemeente Dordrecht op te
stellen. Het programma zal bestaan
uit een zevental hoofdthema’s, en
worden opgesteld in samenspraak
met de partners in veiligheidsbeleid,
zoals ondermeer de relevante
afdelingen bij de gemeente, de
politie, de brandweer en de GGD.
Na de zomer (2002) staat het IVP
op de agenda voor het College van
B&W en de gemeenteraad.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Onbekend.
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435
Totstandkoming IVP (Integraal
VeiligheidsPmgmmma)
Steenwijk(edand)
Y Huizing, FR Sybrandi en S.
Kroon

Doel: In opdracht van de gemeente
Steenwijkerland heeft B&A Groep
meegeholpen bij de totstandkoming
van onderdelen van het Integraal
Veiligheids Programma OVP)
Steenwijkerland. De hierbij verrichte
werkzaamheden bestonden uit het
opstellen van een veiligheids
analyse, de organisatie en
procesbegeleiding van een
veiligheidsthemabijeenkomst,
waarbij naast professionele
organisaties ook bewoners
aanwezig waren, en het vertalen
van het IVP in een Actieplan, met
daarin concreet geformuleerde
maatregelen en projecten.
Einddatum: Onbekend.
Publlcatievorm: Onbekend.

436
Drie projecten rondom
instelling gebmiksmimte
Wilhelminapark
Y Huking, FR Sybrandi en AF
Nienhuis

Doel: In de wijk Oud-Noord
[filburg) wordt na de zomer van
2002 een gebruiksruimte voor
drugsverslaafden geopend, iets
waar de buurtbewoners zich zorgen
over maken. Om de effecten in
beeld te brengen van die
gebruiksruimte voor de leefbaarheid
en veiligheid van de buurt, heeft
B&A Groep een nulmeting
uitgevoerd met zowel een
kwalitatieve als kwantitatieve
component. De kwalitatieve
component bestaat uit een
telefonische enquête onder de
buurtbewoners (burgers en
bedrijven), de kwantitatieve uit
analyse van aangiften en meldingen
bij politie en Wijkzaken. Over
precies 1 jaar wordt de meting

opnieuw uitgevoerd om te bezien
welke ontwikkelingen er hebben
plaatsgevonden. Uiteraard wordt
gekeken welke externe variabelen
deze uitkomsten eventueel hebben
betnvloed. Om de communicatie
met de buurt te verbeteren, heeft
de gemeente een platform
ingesteld, onder onafhankelijk
voorzitterschap van B&A Groep,
waarin 15 vaste bewoners, en ook
de politie, gemeente (Wijkzaken),
drugshulpverlening en de
Werkgroep Dakloze Drugs
gebruikers zijn vertegenwoordigd.
In samenspraak met dit platform
wordt een Maatregelenplan
Veiligheid voor de wijk opgesteld,
onder begeleiding van B&A Groep.
Einddatum: Onbekend.
Publlcatievorm: Onbekend.

437
Risicocommunicatie
M.FF Leewis

Doel: In opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties verricht B&A
Groep een onderzoek op het gebied
van risicocommunicatie voor
overheden naar de burger
‘Burgemeester en Wethouders
hebben de plicht hun inwoners te
informeren over de rampen en
ongevallen die hen kunnen treffen:
Sinds Enschede en Volendam is
deze wettelijke verplichting niet
alleen een formele eis, maar ook
een ethisch appèl dat moeilijk te
negeren is. Het klinkt logisch, maar
in de praktijk is het niet eenvoudig
om er invulling aan te geven. Want
heeft B&W zelf wel het overzicht
van alle mogelijke risico’s? Wat als
ze een inventarisatie maken, het
resultaat van deze inventarisatie
openbaar maken, en er blijkt een
ramp uit onverwachte hoek te
komen? Heeft B&W de bevolking
dan in slaap gesust en zijn ze per
definitie aansprakelijk? En hoe
plezierig vinden bedrijven het om
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openlijk het predikaat onveilig’ te
krijgen? En wat doet een
risico-indicatie met onroerend
goedprijzen in de omgeving? Willen
burgers eigenlijk wel weten dat ze
op gevaarlijke plekken wonen? Het
communiceren over risico’s heeft
vele haken en ogen. BZK vraagt
B&A Groep de ‘do’s en don’ts’ van
risicocommunicatie Onter]nationaal
in kaart te brengen, alvorens over
te gaan tot instrumentontwikkeling.
B&A Groep zal, in nauwe
samenspraak met de opdrachtge
ver, te rade gaan bij experts in
binnen- en buitenland en best
practices in kaart brengen.
Vervolgens zullen de eerste
analyses voorgelegd worden aan
voorlichters en bestuurders van
gemeenten. In een atelier worden
de onderzoeksresultaten met
externe deskundigen en de
opdrachtgever verwerkt tot een
slotadvies. Dit slotadvies dient als
input voor BZK om te komen tot
instrumentontwikkeling.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Onbekend.

43$
Kwaliteit van wetgeving
NAM. Rigtet J.G. van Erp en £
Verberk

Doel: Het belang van goede
wetgeving is evident. Teneinde de
kwaliteit van wetgeving te
bevorderen zijn in de nota Zicht op
Wetgeving zes criteria geformuleerd
waaraan wetgeving moet voldoen:
wetten moeten rechtmatig zijn;
wetten moeten doeltreffend en
doelmatig zijn; wetten moeten
voldoen aan de beginselen van
subsidiariteit en evenredigheid;
wetten moeten uitvoerbaar en
handhaafbaar zijn; regels moeten
onderling zijn afgestemd; en wetten
moeten eenduidig en toegankelijk
zijn. Het Kenniscentrum Wetgeving
stelt zich ten doel de kwaliteit van

door uitwisseling en ervaring op het
terrein van wetgeving te bevorde
ren. Als een van de eerste
activiteiten is het Kenniscentrum
gestart met het project dat tot doel
heeft de genoemde zes kwaliteits
eisen te operationaliseren. Als
onderdeel van dit project wil het
Kenniscentrum een zo breed
mogelijk inzicht verkrijgen in de
heersende impliciete en expliciete
opvattingen over de kwaliteitseisen
van wetgevingsjuristen en
beleidsmedewerkers van de
verschillende ministeries. B&A
Groep ondersteunt dit exploratieve
traject met verschillende creatieve
vormen van gesprek en debat.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Onbekend.

439
Model klachtenregeling bij de
politie
ER. Stijger en RPF Schets

Doel: B&A Groep Beleidsonderzoek
& -Advies ontwikkelt in opdracht
van het Nederlands Politie Instituut
een model klachtenregeling voor de
politieregio’s. Deze opdracht komt
voort uit de invoering van een apart
hoofdstuk over klachtenbehandeling
in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb], op basis waarvan de
Politiewet 1993 binnenkort wordt
gewijzigd. Deze wijziging van de
Politiewet 1993 betekent dat ook
bestaande klachtenregelingen voor
de verschillende politieregio’s
moeten worden aangepast. Het
model klachtenregeling die thans
door B&A Groep wordt ontwikkeld,
moet recht doen aan de eisen die
de Awb en de gewijzigde Politiewet
stellen, en tegelijkertijd werkbaar en
uitvoerbaar zijn voor alle politie-
regio’s. Vanuit B&A Groep wordt dit
project uitgevoerd door drs. Eric
Stijger en Peter-Paul Schets. Het
project wordt deze zomer afgerond.
Einddatum: Onbekend.
Publicatievorm: Onbekend.het wetgevingsproces te vergroten
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440
Sturing met gezag
S. Verberk

Samenwerkingsverband: Centrum
voor Politiewetenschappen, Vrije
Universiteit Amsterdam en B&A
Groep.
Doel: Wie nadenkt over de
toekomst van politie en veiligheid
stuit op een aantal fundamentele
dilemma’s en vraagstukken.
Daaronder is het vraagstuk van de
sturing van en door de politie. Over
dat vraagstuk is de nodige
wetenschappelijke en praktijkkennis
beschikbaar, maar wat opvalt is dat
we niet of nauwelijks weten hoe
belangrijke betrokkenen zoals
politiechefs, korpsbeheerders,
burgemeesters en Woofd)offlcieren
van justitie over het thema denken.
Systematisch onderzoek naar de
visie van de voor politie en
veiligheid direct verantwoordelijke
bestuurlijke, justitiële en politiële
actoren ontbreekt Het onderzoeks
project ‘Sturing met Gezag’ wil aan
dat hiaat een einde maken. De
Commissie Politie en Wetenschap is
opdrachtgever en het onderzoek
wordt uitgevoerd door het Centrum
voor Politiewetenschappen van de
Vrije Universiteit en B&A Groep. Het
behelst enquêteonderzoek onder
leidinggevenden in openbaar
bestuur, justitie en politie. De
vraagstelling wordt toegespitst op
de ervaringen en inzichten van
politie, justitie en bestuur met
betrekking tot de samenwerking in
netwerken voor veiligheid.
Einddatum: Nog onbekend.
Publlcatievorm: Rapportage.

441
vertredende overheden
S. Verberk

Samenwerkingsverband: Afdeling
Bestuurs- en Communicatie-
wetenschappen, Vrije Universiteit
Amsterdam en B&A Groep.

Doel: Overheden die regels en
wetten overtreden. Dat onderwerp
intrigeert en stelt vanzelfsprekend
heden ter discussie. Het openbaar
bestuur dat regels stelt, zal die toch
niet zelf schenden? Overtredende
overheden is dan ook een thema
dat raakt aan de fundamenten en
de grenzen van de rechts- en
bestuurswetenschap en de
bestuurs- en rechtspraktijk.
Tegelijkertijd is er nog maar weinig
bekend van de precieze omvang en
achtergronden van regelovertreding.
Reden voor de Stuurgroep
Handhaven op Niveau om
onderzoekers van de Vrije
Universiteit en B&A Groep te
vragen een studie te verrichten naar
regelovertredend gedrag van de
overheid. Het onderzoek beoogt
inzicht te verwerven in de mate en
wijze waarop overheden regels
overtreden, welke oorzaken daaraan
ten gronds!ag liggen, welke
gevolgen de regelschending heeft
en met welke sancties en
maatregelen overheden regel-
overtreding proberen tegen te gaan.
Tevens zal in het onderzoek
aandacht worden besteed aan de
activiteiten of praktijken die kunnen
bevorderen dat overheden zich aan
regels houden. Omdat regel-
overtreders er zelden behoefte aan
hebben openheid van zaken te
geven, is informatieverzameling per
definitie moeilijk. Er is daarom
gekozen voor een onderzoeks
strategie met informatieverzameling
vanuit verschillende invalshoeken.
Nadat sleutelinformanten zijn
geïnterviewd, volgt gelijktijdig
onderzoek naar vier bestuurlijke
organisaties, naar rijksinspecties die
toezien op overheden, naar
opsporing door de politie en de
bijzondere opsporingsdiensten en
strafvervolging door het openbaar
ministerie en naar de situatie in
enkele andere landen.
Einddafum: Nog onbekend.
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Publicatievorm: Rapportage.

442
Evaluatie Pilots Transactie-
besluit Milieudelicten
£ Verberk en M. Verberk

Samenwerkingsverband: Instituut
voor Staats- en Bestuursrecht van
de Universiteit van Utrecht.
Doel: Op 1 november 2000 is het
Transactiebesluit milieudelicten in
werking getreden. Dit betekent dat
voor een beperkte tijd een beperkt
aantal bestuursorganen voor nader
aangegeven categorieën delicten
een strafrechtelijke transactie-
bevoegdheid is toegekend. Tot op
heden ervaart het bestuur het als
een gemis dat zij met name bij de
minder ernstige milieudelicten niet
direct kan optreden. Het komt dan
ook voor dat in dit soort gevallen
door het bestuur nauwelijks wordt
opgetreden en de milieu-
overtredingen niet worden
gecorrigeerd. Teneinde deze
onwenselijke situatie te beëindigen

is de bestuurlijke transactie voor
milieudelicten in het leven
geroepen. Hiermee krijgt het
bestuur de bevoegdheid om bij
eenvoudige veel voorkomende
milieuovertredingen zelf een
transactie aan te bieden, zonder
tussenkomst van het D.M. Dm het
bestuur ervaring op te laten doen,
wordt in zes arrondissementen, in
zes pilots, met dit strafrechtelijke
handhavinginstrument geëxperi
menteerd. B&A Groep voert
tezamen met het Instituut voor
Staats- en Bestuursrecht van de
Universiteit Utrecht in opdracht van
het ministerie van Justitie, een
ongoing evaluatie uit naar de zes
pilots. Het onderzoek zal antwoord
geven op de vraag of de transactie-
bevoegdheid van het bestuur een
zinvolle aanvulling is op het
bestaande handhaving-
instrumentarium binnen het
milieurecht. Verder zullen op basis

van het onderzoek conclusies
worden getrokken voor de regeling
van de bestuurlijke boete op het
terrein van het milieurecht.
Einddatum: Nog onbekend.
Publicatievorm: Rapportage.

Bureau voor toegepast
veiligheidsonderzoek

Lopend onderzoek

443
Inventarisatie, standaardisatie
en methodiekontwikkeling

operationele analyse
dr 8. Rovers

Doel: Het inventariseren van
routinematige analysehandelingen

van operationeel analisten en het
inventariseren van oplossingen die
analisten ontwikkelen voor veel
voorkomende analyseproblemen en
de [praktische) problemen die
hierbij optreden. Op basis van deze
kennis voorstellen ontwikkelen voor
het verbeteren en standaardiseren

van vaak voorkomende analyse-
handelingen in de operationele
analyse.
Opzet Literatuuronderzoek,
observaties, interviews.
Einddatum: December 2002.
Publlcatievorm: Rapport, artikelen,
fact sheets.

444
Op zoek naar de bekende
dader in HKS; naar verbeterde
zoekmethoden van
criminaliteitsanalisten in
tactisch recherche-onderzoek
dr. 8. Rovers

Doel: Het verhogen van de
efficiency en effectiviteit van de
routines van operationeel analisten
die op zoek zijn naar de mogelijk
bekende dader van een misdrijf in
de gegevensbestanden van de
politie. Dit wordt bereikt door:
onderzoek te doen naar bestaande
zoekpraktijken en daarin knelpun
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ten en best practices in kaart te
brengen en deze kennis terug te
koppelen naar de doelgroep, zodat
men van elkaars ervaringen kan
leren; de uitkomsten van dit
analistenonderzoek’ te gebruiken
om voorstellen te ontwikkelen voor
een nieuw te bouwen zoeksysteem
(en dit uit te testen d.m.v.
computersimulaties]; het nieuw
ontwikkelde zoeksysteem te testen
in de recherchepraktijk. De
opgedane kennis kan worden
aangewend voor de technische
implementatie van het zoeksysteem
in bijvoorbeeld DEX2000 of GIDS.
Opzet: Interviews, survey, computer-
en praktijksimulaties
Einddatum: Medio juli 2003.
Publicatievorm: Rapporten, artikelen.

445
Effecten van selectieve
nonrespons op de omvang en
spreiding van gerapporteerd
slachtofferschap in Nederland
dr. B. Rovers en dr W Smeenk

Samenwerkingsverband: BTVO,
NSCR.
Doel: Onderzoeken of en zo ja, in
welke mate er uitspraken over
omvang, spreiding en ontwikkeling
van slachtofferschap (gebaseerd op
grootschalig slachtofferonderzoek],
vertekend worden door selectieve
nonrespons en nagaan wat de
oorzaken hiervan zijn.
Opzet: Secundaire analyse op
gegevens uit de Politiemonitor
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Artikelen.

Compliance Methodology
Consultants (CMC)/T1 7
Company

Lopend onderzoek

446
EG-EU-fraude
mrdt D. Ruimschotel

Doel: Het onderzoek naar EG/EU
fraude is een voortzetting van
onderzoek dat begonnen is op het
Europees Universitair Instituut in
Florence (Italië) en is voortgezet op
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Via analyse van juridisch en
sociaal-wetenschappelijk
onderzoek, van officiële rapporten
en beleidsstukken en van minder
officiële 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
EU-onderzoek (1998] zijn
onderzoeksvragen als modules
sottwarematig geïmplementeerd in
het Til ®-instrumentarium. Met dit
instrumentarium Til kunnen de
criteria uit het verdrag van
Maastricht voor handhaving van
EU-regels door lidstaten (te weten
‘effectiet en proportioneel’)
geoperationaliseerd en gemeten
worden.
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 Justitiële
verkenningen, l9ejrg., 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, ie jrg.,
nr. 3, 1993, pp. 101-123; ‘EC-fraud;
a policy analysis approach in:
Journal of common market studies,
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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
voor verbetering in: Handhaven op
niveau, Commissie bestuurs
rechtelijke en privaatrechtelijke
handhaving, Tjeenk Willink, januari

1998 (samen met C. Damaisjha).
Tijdens het congres ‘Combating
fraud in the EU’, EIPA, Maastricht

oktober ‘98, is een samenvatting
van EU-onderzoek gepresenteerd
onder de titel ‘The European Union
as a vulnerable organization Tevens
is een ad hoc Til -expertsessie

gehouden over exportsubsidie
fraude onder de lidstaten van de
EU. In het kader van onderzoek
voor de AID is een vergelijking

gemaakt van fraude met hormonen
in en tussen de EU-lidstaten (april
2001).

447
Het Elifactormodel (tafel van
Elf®) voor rechtshandhaving
en naleving
mr.dr. D. Ruimschotel

Doel: Elf is het getal van de duivel,

die weer staat voor alles wat
verboden is. Het Elffactor
nalevingsmodel geeft een beperkt
aantal variabelen (namelijk elf) dat
op een gestandaardiseerde manier

de mate van naleving en
niet-naleving ten aanzien van een
bepaalde wet verklaart. Het kan

gaan om een enkele verbods
clausule, een serie verboden, alle
verboden in een wet of het totaal
aan verbodsbepalingen van een
heel gebied (bij voorbeeld
milieuwetgeving). De analyse-
methode kan zich richten op
klassieke, min of meer tijdloze
verboden dan wel geboden 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) en op
zogenaamde afgedwongen naleving

(variabelen als detectiekans en
sanctiezwaarte). Behalve een
verklaring en voorspelling van
naleving, geeft het 11 F-model een
evaluatie van het beleid, de
regelgeving en de handhavingsin

spanning op een bepaald gebied.

Het 11E-model kan daarmee
gebruikt worden ter voorbereiding!

formulering van een wet of
beleidsgebied of voor tussentijdse!
eindevaluatie (ex post). Doordat het
11E-model exacte performance
indicatoren bevat is het zowel
geschikt voor operationele als voor
strategische sturing. In het
afgelopen jaar is de CMC-variant
van het 11E-model, de T11®,
softwarematig uitgebouwd
(Groupware), uitgewerkt als
ketenanalyse en ingebed in een
bredere methodiek voor de
Beredeneerde Waarheid.
Opzet en onderzoeksmethoden: Met
het 11E-model zijn al vele wetten

geanalyseerd zoals de BMW., de
wet MOT en EU-regelingen; ook
wordt het model gebruikt bij
fraude-onderzoek betreffende
verzekeringsprodukten en bancaire

zaken. In beginsel heeft de Til
dezelfde monitorfunctie voor
beleidsinstrumentele regelgeving
(meestal slachtofferloze delicten) en
bijzondere handhaving als de
politiemonitor heeft voor handha
ving door politie (slachtoffer
delicten) en klassieke delicten.
Einddatum onderzoek: Het betreft
hier langlopende instrument- en
modelontwikkeling dan wel
toepassing. In de loop van de
komende jaren zal de Elffactor
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model zoals dat door CMC in het
T1 1®-nalevingsmodel vorm is
gegeven op een veelheid aan
regelgeving en beleid worden
toegepast, hetzij via surveys, hetzij
via deskanalyse, hetzij via
panel/groupware methoden, zowel
op Nederlandse als buitenlandse
(EU) regelgeving.
Publicatievorm: Delen van het
onderzoek zijn gepubliceerd in De
eerste stap; kosten-effecten analyse
naar een integrale 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 rechtshandhavings
vraagstukken Be/eidsanalyse, 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 6. Klaasen);
‘Monitoring beleidsinstrumentele
wetgeving Den Haag, ministerie
van justitie, 1998.

448
Fraude en corruptie
mr.dr D. Ruimschotel

Opzet en onde,’zoeksmethoden: 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 Bestrijdingsmiddelen-
wet. Geprobeerd wordt om de
inzichten te vertalen in instrumen
ten 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,
1993; ‘Corruptie als combinatie van
irreguliere bevoordeling en infaam
verraad Nederlands juristenblad,
december 1994); mr.dr. D.
Ruimschotel, ‘EG-fraude; criteria
voor nationale rechtshandhaving’,
in: Justitiële verkenningen, 19e jrg.,
nr. 1, 1993, pp. 85-101. Verder in
‘De eerste Stapt Den Haag.
ministerie van justitie, Inspectie voor
de rechtshandhaving, 1994.
Gepland is een artikel voor
Rechtshandhaving voor eind 2002:
‘Fraude: welke omvang mag/moet je
verwachten en hoe effectief is de
handhaving?’

449
Methoden voor dark number
schattingen bij slachtofferloze
delicten
mrdr D. Ruimschotel

Doel: Dark number schattings
methoden zijn bedoeld om op
gebieden waar niet directe
metingen voor de omvang van een
fenomeen als de omvang van de
criminaliteit voorhanden zijn, toch
redelijke schattingen te verkrijgen.
Voor de omvang van delicten waar
een slachtoffer in het spel is,
worden sinds vele jaren slachtoffer
surveys gehouden. Getracht wordt
een uitputtend overzicht te krijgen
van alle methoden van dark number
schattingen, hun methodische
merites en hun praktisch gebruik.
Opzet en onderzoeksmethoden: Via
literatuurstudie en case-onderzoek
(interviews, inhoudsanalyse van
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interne rapporten) wordt geanaly
seerd 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
uitvoerwet, fraude met de
bestrijdingsmiddelenwet, fraude met
huursubsidies, met de Wet MDI, de
Precursorenwet en fraude op het

gebied van verzekeringen (schade,
leven, hypotheek, zorg,
intermediairenfraude). Op enkele
van deze gebieden is een survey

dader- annex projectiemethode
uitgediept evenals de toepassing
van een zogenaamde causale
schattingsmethode via een
beoordeling van de achterliggende
oorzakelijke dimensies, waarbij het
Eltfactormodel gehanteerd wordt.
Deze methode kan in de politie-
regio’s worden gehanteerd als
onderdeel van een
criminaliteitsbeeldanalyse/
fenomenenonderzoek, zowel via
survey als via expertsessies.

Einddatum onderzoek: Het betreft
hier onderzoek dat zich de
komende jaren zal blijven
ontwikkelen in samenhang met

onderzoek naar het Tafel van
Elf-nalevingsmodel.
Publicatievorm: De eerste resultaten

zijn gepubliceerd in De eerste stap,

Den Haag, ministerie van justitie,
Inspectie voor de Rechts-
handhaving, 1994. Verder is een
artikel verschenen: D. Ruimschotel,
P. van Reenen e.a., ‘Tussen norm en

feit; methoden ter schatting van
naleving Beleidsanafyse, nr. 2, 1995.
Laatste rapportage is Monitoring
van beleidsinstrumentele wetgeving,

Den Haag, ministerie van justitie,
Inspectie voor de rechtshandhaving,
1998.

450
Kennismanagement en
ketenmanagement in de
rechtshandhavingspraktijk
mr.dr. D. Ruimschotel, Ing. R. van

den Sigtenhorst, drs. G.J. van der

Hoeven
Samenwerkingsverband: Politie

Amsterdam (Kennismanagement en
Ketenmanagement), Werkgroep PIM

(Output-, kwaliteit- en effect-

kennis).
Doel: Het onderzoek analyseert

(reconstrueert!modelleert] die
momenten in de rechtshandhaving

(wetgeving, beleid, politie en OM.]
waar kennis een cruciale rol speelt
bij de verbetering van de
rechtshandhaving. Gekeken wordt

hoe kennis op deze momenten

geoptimaliseerd kan worden. Als

methoden worden gehanteerd:
kennismanagement; uitwerken van
modellen van de rol van kennis in

de rechtshandhaving; interviews en
expertsessies met betrokkenen
binnen en buiten de rechts-
handhaving; analyse van bestaande
kennisinstrumenten’ (als
politiemonitor, kwaliteits
thermometer en dergelijke); analyse

van bestaande projecten waar de
relatie tussen informatie en
strategische beleidsvoering aan de
orde is; het beoordelen van
samenwerking tussen handhavings

partners in kwalitatieve en
kwantitatieve zin, o.a. met de
integrale Til-ketenmethodiek zoals

het (helpen) opzetten van kennis

of expertisecentra; het opzetten van

analyse- annex verbeterprojecten.
Een operationele variant van het
project ïs opgezet onder de naam
PIM (Politie Integraal Model). Hierin

wordt de POM (Politie Output

Monitor) uitgebreid met kennis-
relaties (simulatiemodel, project
evaluaties) tussen output, kwaliteit

en effectiviteit. Kennismanagement

probeert informatiemanagement

beter aan te laten sluiten bij de
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sturing in de planning en control
cyclus.
Einddatum: Het project zal zich over
de komende jaren uitstrekken.
Publicatievorm: Er zal gerapporteerd
worden via artikelen en werk-
conferenties. Reeds verscheen:
‘Kennismanagement bij de politie;
een contradicto in terminis?’,
77/dschrift voor de politie [oktober
1996), ‘Nieuwe instrumenten voor
de rationalisering en optimalisering
van beleid en wetgeving:
vergelijking van Ketenbenadering
en Tafel van Elf [met P. Van Reenen
en B. Klaasen), 1996 en het rapport
Stuurwijs (Andersson Elffers
FelixlPlatform Politiële Informatie
voorziening], mei 1997.

451
Toolkit Handhaving als vervolg
op Klein Gemis/Creator:
elektronische criminaliteits
beeldanalyse
mr.dr D. Ruimschotel en Ing. R.
van den Sigtenhorst

Samenwerkingsverband: Sa menwer
kingsverband met Senter van EZ,
Biza en Justitie, Nibra, Gemeente
Haarlemmermeer.
Doel: Het project Klein Gemis
beoogde het maken van elektroni
sche criminaliteitsbeeldanalyses,
met behulp van expertsessies,
zodanig te automatiseren via
software dat er een snelle,
gebruiksvriendelijke en flexibele
toepassing ontstaat, die ook door
cliënten zelf te bedienen is. De
toepassing kan simultaan zijn, met
alle experts lijfelijk bijeen, maar ook
verspreid via intranet en internet
toepassingen. Deze automatisering
geldt voor zowel de voorbereiding,
afname, verwerking en rapportage
van de sessies, als voor de opslag
van resultaten in databases, die
kennisaccumulatie en vergelijking
(benchmark, best practice)
vergemakkelijken. De sessies zijn
inhoudelijk voorgestructureerd door

een inhoudelijk model voor
naleving, het T1 1 -nalevingsmodel,
waar al jaren lang zeer positieve
ervaring mee is opgedaan bij
diverse handhavingsinstanties. De
verwachting is dat het te maken
product met veel vrucht kan
worden ingezet als instrument bij
het maken van jaarlijkse of
incidentele criminaliteitsbeeld
analyses op nationaal en regionaal
niveau [departementen als justitie,
BZK en Vrom), landelijke diensten
[als inspecties/BOD, CR1/ KLPD),
regionale politie, justitie bestuur
[provincie en gemeenten). Met
Toolkit Handhaving worden nog
andere bronnen aangeboord naast
ervaringskennis [‘mind-mining’)
namelijk interne brommen
(‘data-mining’) en openbare
bronnen (‘net-mining’). Het accent
ligt naast ‘inzicht’ in criminaliteits
fenomenen op ‘greep’op
criminaliteit via risico-analyse en
risicomodellering.
Opzet: Formulering van technische
specificaties en functionaliteiten
aan de hand van enkele pilotprojec
ten in 2002, gevolgd door
programmering/automatisering,
gebruikmakend van standaard
Windows applicaties. Oplevering
2003.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Eindverslag Senter
(2001). Artikel ‘Alfa’s in bèta-land’
door ZW3 Communicatie, in: SEC
Tijdschrift over samenleving en
criminaliteitspreventie, 1 6 jrg., n r. 2,
april 2002. Er zal verder gerappor
teerd worden via artikelen en
werkconferenties.

452
Criminaliteitsbeeldanalyse met
de Tafel van Elf (Til ®)-
methodiek, de Beredeneerde
Waarheid Methodiek (BWM)
en Toolkit Handhaving
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mr.dr. 0. Ruimschote4 drs. AJM

Verkoren en Ing. R. van den

Sigtenhorst

Samenwerkingsverband: Algemene

Inspectie Dienst (AID), IMH-VROM.

Doel: Het (verder) ontwikkelen en

toepassen van het T11®-

instrumentarium bij het maken van

criminaliteitsbeeldanalyses op

gebieden van moeilijk meetbare

criminaliteit zoals milieucriminaliteit

Opzet en onderzoeksmethoden: In

de Beredeneerde Waarheid

Methodiek wordt een criminaliteits

beeld opgebouwd langs vier

(hopelijk) convergerende lijnen met

als basis het Elifactor

nalevingsmodel (F11 -model; 111 is

een merknaam!): 1) beoordelingen

van preventieve en repressieve

(oorzakelijke] factoren via survey en

expertsessie; 2) creatieve/kritische

gegevensanalyse, waarbij interne

handhavingsgegevens worden

gewaardeerd; 3) effectbeoordeling

(slachtofferschap, klachten,

milieusituatie); 4) Openbare bronnen

en vergelijking met (vergelijkbare)

terreinen. De Toolkit Handhaving

biedt een combinatie van

inhoudelijke modellen, vraagstellin

gen en software om analyses te

faciliteren.
Einddatum: Doorlopend.

Publicatievorm: Interne rapporten;

presentatie op NSCR-congres

Criminaliteitsanalyse mei 2001; De

Til ®-methodiek in de financiële

sector (met H. Wietzema Men k

horst), Jaarboek Fraudebestrijding,

Kluwer, maart 2002.

453
Doeigroepbepaling en

risico-analyse

mrdr. D. Ruimschotel, drs. A.J.M.

Verkoren en ing. R. van den

Sigtenhorst
Samenwerkingsverband: Het

onderzoek, fase 1, wordt uitgevoerd

in opdracht van en (mede)

gefinancierd door het ministerie van

justitie, WODC, Afdeling EWE. In

fase 2 wordt met velerlei instanties

samengewerkt o.a. Gemeente

Amsterdam en Zorgverzekeraars

Nederland.
Doel: Bij controlerende en

anderszins rechtshandhavende

instanties binnen buiten de

overheid [BOD-en, CR1, Belasting

dienst, verzekeringen, GAK] wordt

gekeken wat de ‘State of the art’ is

ten aanzien van: doelgroepbepaling,

bepaling homogeniteit en

subgroepen, individuele lijsten;

risicogroepen, risico-analyse,

profiling; omschrijven, schatten en

benaderen.
Opzet en onderzoeksmethoden: De

geëigende paden worden betreden:

literatuurstudie; interviews;

nadenken: combineren, deduceren,

bedenken, systematiseren en

toetsen. In een tweede fase wordt

gewerkt aan een getrapt model

(inhoudelijk en softwarematig) voor

risicio-toekenning op basis van

harde informatie en aanvullende

zachte informatie.

Einddatum onderzoek: Doorlopend.

Publicatievorm: Rapportage aan het

WODC over de eerste fase: Gericht

handhaven en monitoren (december

2000), lezing aan Netwerk

Rechtshandhaving (april 2001).

Dienst Nationale Recherche

Informatie van het KLPU

Afgesloten onderzoek

454
In beslaggenomen verdovende

middelen 2007

R. Bijkerk en drs. J. van der Werf

Zoetermeet Dienst Nationale

Recherche In formatie van het

KLPD, 2001
Niet eerder in JV opgenomen

geweest.
Jaarlijkse inventarisatiecijfers in

beslaggenomen verdovende
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middelen. In dit rapport komt het
jaar 2001 aan de orde.

455
Risico analyse Luroconversie
dr T ten Brink

Zoetermeet, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 432

456
Mensenhandel
drs. E.M.H. van Dijk drs. M.
Grapendaa/ en R. Bijkerk

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 434

457
Inbeslagnemingen verdovende
middelen
drs. M. Grapendaal en 6. Bijkerk

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie ]V7, 2001, nr. 435

458
Landelijke criminaliteitskaarl
7999
drs. M. Grapendaal, L. Prins, W
van 77/burg en dr EA. Boerman

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 436

459
Tmnsportcnminaliteit
drs. A. Moo4 R. Bijkerk en drs. J.
v.d. Werf

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 438

460
Quick scan na één jaar
bovenregionale samenwerking
inzake opsporing

drs. J. van der Werf en R. Rijkerk
Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2002
Niet eerder in .1V opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was
globaal inzicht te verkrjigen in de
stand van zaken rondom processen,
producten en gerealiseerde
doelstellingen in de keten van
bovenregionale samenwerking
inzake opsporing.

Dienst Nationale Recherche
Informatie van het KLPD

Afgesloten onderzoek

454
In beslaggenomen verdovende
middelen 2007
R. Bijkerk en drs. J. van der Werf
Zoetermeet Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001

Niet eerder in JV opgenomen
geweest
]aarlijkse inventarisatiecijfers in
beslaggenomen verdovende
middelen. In dit rapport komt het
jaar 2001 aan de orde.

455
Risico analyse Euroconversie
dr. T ten Brink

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JVJ, 2001, nr. 432

456
Mensenhandel
drs. EM.H. van Dijk, drs. M.
Grapendaal en R. Bijkerk

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 434
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457
lnbeslagnemingen verdovende

middelen
drs. M. Grapendaal en B. Bijkerk

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 435

458
Landelijke criminaliteitskaart

1999
drs. M. Grapendaal, L. Prins, W
van l7lburg en dr. FA. Boerman

Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 436

459
Transportcriminaliteit

drs. A. Moo R. Bijkerk en drs. J.
vd. Werf

Zoetermeer, Dienst Nationale

Recherche Informatie van het
KLPD, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 438

460
Quick scan na één jaar

bovenregionale samenwerking

inzake opsporing

drs.]. van der Werf en R. Bijkerk
Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het
KLPD, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was
globaal inzicht te verkrjigen in de
stand van zaken rondom processen,
producten en gerealiseerde
doelstellingen in de keten van
bovenregionale samenwerking
inzake opsporing.

Lopend onderzoek

461
PV’s Utrecht-Noord

dr FA. Boerman, drs. M.
Grapendaal en dr. J. Meloen

Doel: Inzicht verkrijgen in de
overeenkomsten en verschillen
tussen twee soorten processen-
verbaal die in district Utrecht-Noord

in 2001 opgemaakt zijn. De twee

soorten PV’s onderscheiden zich

naar de vraag of er al dan niet

opsporingsinspannnigen ontplooid

zijn.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Rapport/artikel.

462
Landelijke cnminaliteitskaart

2002
dr. FA. Boerman, drs. M.
Grapendaal, L Prins en W van
Tilburg

Doel: Het verschaffen van
informatie over (verdachten van
criminaliteit ten behoeve van
diverse beleidsterreinen zowel
binnen politie als daarbuiten.

Opzet: Verzamelen en analyseren

van regionale HKS-bestanden.

Einddatum: Juli 2003.
Publicatievorm: Boek/rapport.

463
Landelijke criminaliteitskaart

2000-2007

dr FA. Boerman, drs. M.
Grapendaal, L. Prins en W van
l7lburg

Doel: Het verschaffen van
informatie over criminaliteit en
verdachten van criminaliteit ten
behoeve van diverse beleids
terreinen zowel binnen politie als

daarbuiten.
Opzet: Verzamelen regionale

HKS-gegevens, analyseren van de
gegevens in het geformeerde
landelijke analysebestand.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Boek, rapport.

464
Moord en doodslag monitor

drs. M Grapendaal
Samenwerkingsverband: WODC en
NSCR.
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Doel: Jaarlijkse inventarisatie van
gevallen van moord en doodslag in
Nederland. Een actueel beeld
schetsen van aantallen moord en
doodslag, de omstandigheden en
aanleidingen ervan.
Opzet: exploiteren van NRI
database aangevuld met interviews
met rechercheurs.
Einddatum: Voorjaar 2003/jaarlijks
repeterend.
Publicatievorm: Rapport.

465
Dmgscnminaliteit
drs. M. Grapendaal

Samenwerkingsverband: WODC.
Doel: Inzicht verschaffen in de aard
en omvang van de drugs-
criminaliteit in Nederland. Bijdragen
aan de Nationale Drugsmonitor
2002.
Opzet: Gegevens verzamelen uit de
gehele strafrechtsketen en die
gekwantificeerd rubriceren.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport!
onderzoeksnotitie.

466
Evaluatie instrumenten
risico-analyse
dr. J. Meloen

Doel: Verfijning/uitbreiding
instrument om risico-analyses uit te
voeren.
Opzet: Nagaan in hoeverre
voorspelde risico’s tijdens Euro 2000
en de Euroconversie daadwerkelijk
zijn opgetreden. De rol van de
gebruikte methodiek daarbij.
Kwalitatief van aard.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Rapport.

467
Criminaliteitsanalyse in
Nederland
mr.dr H. Moerland en dr FA.
Boerman

Doel: Beschrijving van de praktijk
van de criminaliteitsanalyse in

Nederland. Boek onder redactie,
symposium, empirisch onderzoek
(enquête analisten/onderzoekers,
enquête opdrachtgevers/klanten/
begeleiders).
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Boeken en artikelen.

468
Cybercrime
Deel 1: Cybercrime; een vertaling
voor de Nederlandse situatie
Deel 2: Criminaliteitsbeeldanalyse
van cybercrime
drs. A. Mooij en drs. J. van der
Werf

Doel: Deel 1: komen tot een
eenduidige invulling van het begrip
‘cybercrime’ voor de Nederlandse
(opsporings-)omgeving. Deel 2: Op
basis van de eerder vastgestelde
definitie van cybercrime (zie deel 1)
inzicht geven in de aard, omvang
en ontwikkelingen van cybercrime.
Opzet: Deel 1: Documentstudie,
interviews en een expert-
bijeen komst.
Deel 2: bestaande registraties zowel
bij de overheid als bij particuliere
instanties. Mogelijke aanvulling op
basis van enquêtes binnen het
bedrijfsleven en een kwalitatieve
verdiepingsslag.
Einddatum: Voorjaar 2003.
Publicatievorm: Artikel/rapport.

469
Overvallencriminaliteit
dr 1 ten Brink

Opzet: Secundaire analyse op
jaarreeksen.
Doel: Identificeren van trends en
ontwikkelingen door de jaren heen
met het oog op inhoudelijk en
verklarend onderzoek.
Einddatum: 2002.
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470
Neerslag misdaadgeld

drs. R. Landman, H.A. de Miranda,

drs. S.R. van Soest en dr J.
Meloen

Doel. Ten behoeve van de
opsporing het verkrijgen van inzicht

in het gebruik van financiële
gegevensbronnen bij de opsporing,

het maken van een overzicht van de
moeilijkheden die worden
ondervonden om vermoedens
omtrent misdaadgeld om te zetten

in een voor de rechter onder

bouwde bewijslast en het geven

van een stelselmatige weergave van

de wijzen waarop misdaadgeld in

de bovenwereld wordt ingevlochten.

Ten behoeve van de beleidsvorming

het verkrijgen van inzicht in de
omvang van de invlechting van

misdaadgeld in de bovenwereld, het

opstellen van een inventarisatie van

de ‘zwakke plekken’ in de
bovenwereld en het verkrijgen van

inzicht in de maatschappelijke

uitwerking van de neerslag van het

misdaadgeld.
Opzet en onderzoeksmethoden:

Dossieronderzoek en interviews met

personen van organisaties die
betrokken zijn bij het ontnemings
proces, officieren van Justitie en
leiders van de recherche-eenheden

die onderzoeken hebben
uitgevoerd.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Rapport.

DSP-Groep

Afgesloten onderzoek

477
Cybercrime

P van Amersfoort, L Smit en M.

Rietveld
Uitgave Politie en Wetenschap, 2002

Zie JV7, 2001, nr. 448

472
Verdachtenpopulatie

arrondissementsparket Breda

7996
E. van Dijk en M. Ge/dorp

Den Haag, ministerie van Justitie,

arrondissementsparket Breda, 1998

Zie JV7. 2001, nr. 449

Lopend onderzoek

473
Afhandeling gewelds

meldingen door de politie

drs. S. Right, drs. 0. Nauta, drs.

M. van Rietveld
Doet: Het inventariseren van en

doen van aanbevelingen over de

informatiepositie op het gebied van

geweldsdelicten bij de politie. Dit

onderzoek wordt uitgevoerd in

opdracht van de Commissie Politie

en Wetenschap.
Opzet Het onderzoek wordt
uitgevoerd in de politieregio’s

Amsterdam-Amstelland en Utrecht.

Op basis van interviews, case

studies en literatuuronderzoek

wordt per korps een stroomschema

opgesteld. Vervolgens worden de

knelpunten in de informatiepositie

en informatieverwerking onder

zocht, waarna tot slot verbeter

voorstellen worden geformuleerd. In

te zetten methoden zijn interviews

met gebruikers Çintern en extern),

dossier- en documentanalyse van

een steekproef van gewelds
meldingen in de systemen zelf

(voornamelijk beperkt tot
FMS/GMS, BPS/X-pol en HKS) en

een analyse van de huidige
informatiesystemen op inhoud,

invoer en uitvoer.
Einddatum: Zomer 2002.

Pubilcatievorm: Nog niet bekend.

474
Evaluatie cameratoezicht

Amsterdam
drs. S. Flight & mw drs. Y van
Heerwaarden
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Doel: In Amsterdam lopen twee
experimenten met cameratoezicht
in de openbare ruimte (Overtoomse
Veld en Zuidoost). Dit onderzoek
moet duidelijk maken of het
inzetten van cameratoezicht leidt tot
een verbetering van de objectieve
en subjectieve veiligheid. Daarnaast
wordt een procesevaluatie van de
experimenten uitgevoerd.
Opzet: Voor de effectevaluatie
worden twee methoden ingezet:
een analyse van politiestatistieken
en enquêtes onder drie typen
gebruikers van de locaties:
bewoners, ondernemers en
passanten. Voor de procesevaluatie
zullen interviews worden gehouden
met sleutelfiguren van de politie,
het bestuur, corporaties. Een
nulmeting is in juni 2001 gehouden
en de effectmeting precies een jaar
later. Speciale aandacht gaat uit
naar verplaatsingseffecten. Zodra
het cameraproject in de Binnenstad
van start gaat, zal hier ook een
evaluatie van worden uitgevoerd.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Tussenrapport o.b.v.
nulmeting: Sander Flight en Yvonne
van Heerwaarden, Evaluatie
cameratoezicht Amsterdam;
uitkomsten van de nu/meting,
Amsterdam, DSP-groep, oktober
2001. Uitgave wordt verspreid door
Bestuursdienst Gemeente
Amsterdam, Openbare Orde en
Veiligheid (00V).

475
Veiligheid in en om scholen in
Amsterdam (VIOS)
drs. R van Soomeren, mw drs. M.
van Barlingen, mw J. Mölck en
mw drs. M Koekkoek

Samenwerkingsverband: Veilig In en
Om School (Vios) in opdracht van
gemeente Amsterdam.
Doel: Gezamenlijk ontwikkelen van
methoden en activiteiten ten
behoeve van het vergroten van de

veiligheid in en om scholen van
Voortgezet onderwijs in Amsterdam.
Opzet: Voor de veiligheid binnen de
scholen en voor de veiligheid in de
omgeving van de scholen zijn
overlegstructuren opgesteld waarbij
instrumenten ontwikkeld worden
om de veiligheid in en om de
scholen te vergroten.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Rapporten worden
zowel voor de stad Amsterdam als
per regio gemaakt. Verschenen voor
de stad Amsterdam is het
Handboek veilig in en om school in
Amsterdam. Voor de regio’s west,
zuid en Oost zijfl inventarisaties van
knelpunten en plannen van aanpak
verschenen. Informatie wordt
aangeboden op de website:
www vios-amsterdam.nl.

476
Omvang en aard van de
doelgroep twaalfminners met
politiecontact die niet door de
Stop-reactie worden bereikt
drs. G.J. S/ump

Doel: Zicht geven op de omvang en
de aard van de groep twaalfminners
met politiecontact die tot de
doelgroep van de Stop-reactie
behoort maar niet door de
Stop-reactie wordt bereikt Dit dient
zodanig te gebeuren dat duidelijk
wordt of bijstelling van het
Stop-beleid wenselijk is met het
oog op een doeltreffend bereik van
de Stop-reactie.
Opzet: Het onderzoek wordt
uitgevoerd in een drietal politie
korpsen. Allereerst is op basis van
een vooronderzoek een registratie-
analyse verricht naar geregistreerde
twaalfminners. Uit de registratie is
vervolgens een steekproef
getrokken van casus waarin een
aanvullend telefonisch interview
met de betrokken politiefunctionaris
is gehouden. Op basis van de
opbrengsten van deze interviews is
een selectie gemaakt van zaken



Justitiële verkenningen, jrg. 28, rit. 7, 2002 15$

waarin ouders niet bereikt zijn door
de Stop-reactie (niet verwezen dan
wel zelf geweigerd] en die verder
aan de Stopcriteria voldoen, In deze
zaken vond een ouderinterview
plaats. Daarop aansluitend zijn
interviews met beleids-
functionarissen en uitvoerend
functionarissen bij politie en
Halt-bureaus gehouden mede op
basis van de opbrengsten uit de
voorliggende onderdelen van het
onderzoek. In deze interviews is
verder ingegaan op redenen van
niet-bereik en niet-deelname.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Nog niet bekend.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

477
BARO; het BAsisRaadsOnder
zoek
mw. dc L Grubben, mw drs. Y
van Heerwaarden

Doel. Ontwikkelingen in het
jeugdstrafrecht en nieuwe inzichten
omtrent risicofactoren van jeugdige
delinquenten hebben ertoe geleid
dat de Raad voor de Kinderbe
scherming een vernieuwde aanpak
van het basisraadsonderzoek heeft
ingevoerd: de Baro. Dit screenings
instrument heeft als doel om
vroegtijdig achterliggende
problematiek van de jongeren te
signaleren, zodat daar snel op
ingespeeld kan worden en recidive
in de toekomst wordt voorkomen.
Gebleken is dat het afnemen van
het nieuwe instrument gepaard
gaat met een forse tijdsinvestering
per case van de raadsonderzoekers.
Dit betekent dat voldoende
financiering nodig is om de Baro
landelijk te kunnen implementeren
en daarmee kwaliteitsverbetering te
stimuleren.
Opzet: De DSP-groep doet
onderzoek gedaan naar de waarde

van het instrument in de praktijk.
Aan de hand van zes dimensies, te
weten: systematisering, volledigheid,
inzichtelijkheid, beoordeling advies,
beoordeling contact en signa
leringswaarde, is de (meer]waarde
van de Baro onderzocht. Vervolgens
is aan de hand van een tijdschrijf
onderzoek de exacte tijdsinveste
ring berekend van basis-
onderzoeken met en
basisonderzoeken zonder Baro.
Onder leiding van de DSP-groep
zullen in 2002 een viertal verbeter
en onderzoekstrajecten ingezet
gaan worden waarin de mogelijkhe
den om de tijdsduur van afname en
rapportage te bekorten op hun
haalbaarheid worden onderzocht.
levens zal een communicatietraject
starten zodat het veld goed
geïnformeerd wordt en er een
breed draagvlak kan ontstaan voor
de Baro.
Einddatum: Medio 2003.
Publicatievorm: Nog niet bekend.

478
Preventiebeleid 2007 -2004

mw drs. E. Klooster en mw drs.
M. van Barlingen

Doel: De aanpak van jeugd-
criminaliteit staat de laatste jaren
hoog op de politieke agenda.
Minstens zo belangrijk is het om te
voorkomen dat jongeren marginali
seren en het criminele pad opgaan.
Preventiebeleid 2001-2004 is de titel
van het vervolgbeleid van CRIEM
(Criminaliteit in Relatie tot Integratie
van Etnische Minderheden] van het
ministerie van BZK. Samen met
etnische minderheidsgroepen wordt
de komende jaren gewerkt aan een
gesloten keten van voorzieningen
voor allochtone jongeren, die
aansluiten bij de verschillende
socialisatiefasen van jongeren.
Opzet: BZK faciliteert de gemeen
ten bij het sluitend maken van de
keten en biedt handreikingen en
instrumenten ter ondersteuning van
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het criminaliteitsbeleid van de
gemeenten. Zestien van de
Gl7gemeenten hebben tussen
november 2001 en mei 2002 de tijd
gekregen voor het opstellen van
een meerjarenplan voor preventie
beleid. (G17 gemeenten vallen
buiten het Grote Stedenbeleid, maar
worden wel meegenomen bij het
Preventiebeleid 2001-2004. De
gemeenten hebben meer dan
100.000 inwoners waarvan meer
dan 7% uit etnische minderheids
groepen bestaat] Gemeente
Capelle aan den IJssel heeft
DSP-groep gevraagd om
[inhoudelijk] te ondersteunen bij
het opstellen van het meerjaren-
plan. Twee medewerkers van
DSP-groep hebben de betrokken
beleidsambtenaar van de gemeente
ondersteund bij de planvorming-
fase. Er zijn gesprekken gevoerd
met professionals, vrijwilligers en
andere betrokkenen bij buurten. Op
basis van de oriëntatiefase is
gekozen om Antilliaanse,
Surinaamse, Molukse en Roma
jongeren extra aandacht te geven
binnen het preventiebeleïd en te
kiezen voor een aanpak in drie
buurten waar veel van deze
jongeren wonen. Het Amerikaanse
Communities that Care (CTC] is
vervolgens ingezet voor het maken
van een uitgebreide probleem-
analyse in drie buurten. Voor iedere
socialisatiefase van een kind -

voorschools, schools, naschools - is
een overzicht gemaakt van risico-
en beschermende factoren. De
probleemanalyse en de plannen
voor het preventiebeleid zijn
gedurende de planvormingfase
teruggekoppeld naar de betrokken
professionals, vrijwilligers en
buurtbewoners. Dok is er
gesproken met moeders en een
groep jongeren.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Het preventiebeleid
van Capelle is verwerkt in twee

rapporten. Plan van aanpak; naar
een sluitende keten, Marije van
Barlingen en Eva Klooster,
Gemeente Capelle a/d IJssel
(Elzelien Vermeijden], Capelle a/d
Ijssel, 24 april 2002, (48 pag.]: Plan
van aanpak; ProMeemanalyse, Marije
van Barlingen en Eva Klooster,
Gemeente Capelle a/d IJssel
(Elzelien Vermeijden], Capelle a/d
Ijssel, 24 april 2002, (46 pag. +

bijlagen]. Beide publicaties zijn te
bestellen via Gemeente Capelle a/d
Ijssel.

lntraval

Afgesloten Onderzoek

479
Doelgroepen onder de loep;
doeigroepenanalyse dak- en
thuislozen, harddrugs-
gebruikers en alcoholisten in
Zutphen
8. Bieleman, M. Bezema, L
Griesheimet A. de Jong en G.
Meijer

Groningen Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Welke categorieën zichtbare
harddrugs- en alcoholverslaafden
zijn in Zutphen te onderscheiden?
Welke categorieën dak- en
thuislozen zijn in Zutphen te
onderscheiden? Hoe is het gesteld
met de psychiatrische problematiek
onder de zichtbare harddrugs- en
alcoholverslaafden en dak- en
thuislozen in de gemeente
Zutphen?

480
Evaluatie Tippelzone Heerlen
8. Bieleman, S. Biesma, P Goeree,
It. de Jong, G. Meijer en F
Oldersma

Stichting Intraval, Groningen-
Rotterdam, 2002
Zie JV7, 2001, nr 506
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487
Sluitingstijdenregimes in
Nederlandse Gemeenten
8. Bie/eman, S. Biesma en M.
Jetzes

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
In 150 gemeenten in Nederland
worden ambtenaren telefonisch
ondervraagd over het lokale beleid
ten aanzien van sluitingstijden en
de invloed van de sluitingstijden op
de openbare orde, alcoholpreventie,
de plaatselijke economie, het
toerisme en de verkeersveiligheid.
Het gaat om zowel de zogenoemde
natte als droge horeca.

482
Doeigroepanalyse problemati
sche jongeren in Assen
8. Bieleman, t Griesheimer, A. de
Jong, A. Kruize en J. Snippe

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 512

483
Alcoholverstrekking aan
jongeren; naleving leeftijds
grenzen 76 en 78 jaar uit de
Drank- en Horecawet.
Metingen 7999 en 2007
8. Bieleman, M. Jetzes, A. Kruize
en F Oldersma

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest
De volgende vraagstelling stond
binnen dit onderzoek centraal: In
welke mate wordt de Drank- en
Horecawet nageleefd, met name de
leeftijdsgrenzen van 16 jaar voor
zwak alcoholische dranken en 18
jaar voor sterk alcoholische
dranken?

484
Jeugdrapportage 2000
Provincie Zuid-Holland
8. Bieleman, R. van der Laan, J.
Snippe en E Spijkers (Intravaij,
H.C.S. Konijn (PJ. Partners)

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2001
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.
Het onderzoek geeft inzicht in de
verhouding tussen de beschikbaar
heid van de verschillende
voorzieningen en het gebruik en de
behoefte van jeugdigen aan
jeugdvoorzieningen. Onderzoek
naar de omvang en achtergrond
van de problematiek onder
jeugdigen, in Zuid-Hollandse
regio’s, aan welke vormen van
jeugdzorg behoefte is en of
jeugdigen in een kwetsbare positie
voldoende worden bereikt door de
jeugdzorg.

485
Dataverzameling Heroïne
Experiment Groningen
drs. S. Biesma, drs. A. de Jong,
drs. J. Ogenia, drs. M Bezema en
M. Anconë

Rapporten door CCBH.
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het landelijk experiment heroïne-
verstrekking op medisch voorschrift
richt zich op de effecten van een
nieuwe vorm van verslavings
hulpverlening, namelijk het
verstrekken van heroïne op medisch
voorschrift. Het experiment vindt
plaats in vijf grote steden in
Nederland, te weten Amsterdam,
Rotterdam, Heerlen, Utrecht en
Groningen. Vergeleken wordt het
effect van behandeling met heroïne
in combinatie met methadon met
dat van uitsluitend methadon. De
deelnemers worden gedurende
anderhalf jaar regelmatig
onderzocht door een arts en tevens
tweemaandelijks geïnterviewd.
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486
Oudkomers in Hoogezand
Sappemeer; maatschappelijke
participatie en opvoeders-
rollen nader bekeken
S. Biesma, F Oldersma en 8.
Bieleman

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het onderzoek richtte zich met
name op de groep oudkomers,
waarbij sprake is van een beperkte
participatie, mede als gevolg van
een te geringe beheersing van de
Nederlandse taal. De taalachter
stand vormt op zijn beurt een
belemmering bij de opvoedingsrol
van de oudkomers. In het
onderzoek werd nagegaan welk
aanbod en welke aanpak wenselijk
is om de geringe maatschappelijke
participatie van oudkomers te
vergroten en de beheersing van de
Nederlandse taal te bevorderen.

487
Nieuwe aanwas voetbal
supporters; een vooronder
zoek naar mogelijkheden,
wenselijkheden en beperkin
gen van onderzoek naar
nieuwe aanwas van problema
tische voetbalsupporters
WiM. de Haan, JA. Nijboer,
B.Bieleman en G. Meijer

Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen/ Stichting Intraval, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 507

488
Toezien op veiligheid;
evaluatie Project Toezicht &
Veiligheid Amsterdam
F Oldersma, 1 Snippe en 8.
Bieleman

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval
Zie JV7, 2001, nr. 514

489
Doping en handel; onderzoek
naar aard en omvang van
dopinghandel en ontwikkeling
indicatoren
F Oldersma, 1 Snippe en 8.
Bieleman

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Intraval voerde een onderzoek uit
naar de actuele aard en omvang
van de illegale dopinghandel.
Tevens werd nagegaan welke
indicatoren geschikt zijn om de
gevolgen van de recente wetswijzi
gingen te kunnen evalueren. Het
onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

490
Wijkveiligheidsplannen
gemeente Groningen
1 Snippe en 8. Bieleman

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval
Zie JV7, 2001, nr. 517

497
Thermometer binnenstad
Groningen 2007
drs. 1 Snippe en drs. B. Bieleman

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Door middel van een monitor, de
Thermometer Binnenstad, periodiek
meten wat de resultaten zijn van
het inzetten van het Beheerteam
Binnenstad op het onderhoud en
visuele aanzien van de binnenstad
van Groningen en het constateren
van ontwikkelingen hierin.



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 7, 2002 762

492
Vier jaar Verantwoord Schoon;
evaluatie van Verantwoord
Schoon; programma voor
aanpak van drugsoverlast in
Rofterdamse deelgemeenten
1?. Spijkerman, S. Biesma, G.
Meijer; A. van der Poel, R. van den
Eijnden en B. Bieleman

Rotterdam, Ivo; Groningen, Stichting
Intraval, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 504

Lopend onderzoek

493
Doelgroepenanalyse dak- en
thuislozen en drugsgebruikers
in Enschede
drs. B. Biei’eman, drs. S. Biesma
en drs. A. de Jong

Doel: Aard en omvang dak- en
thuislozen, en zichtbare harddrugs-
gebruikers en alcoholisten in
Enschede.
Opzet: Binnen het project worden
de volgende activiteiten verricht:
desk-research; interviews
sleutelinformanten; interviews leden
van de doelgroepen; observaties; en
registraties betrokken instanties.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

494
Advies opzet passysteem
tippelzone Keileweg Roller
dam
drs. B. Bieleman, drs. S. Biesma
en drs. A. de Jong

Doel: De afdeling Algemene
Bestuurszaken heeft behoefte aan
een operationeel plan van aanpak
waarin onder andere de handhaving
en het toezicht van een pasjes-
regeling voor de tippelzone in
Rotterdam nader is uitgewerkt. De
vraagstelling wordt dan ook als
volgt geformuleerd: Hoe kan een
passysteem voor de tippelzone aan
de Keileweg worden opgezet en
uitgevoerd? Concrete vragen die

daarbij dienen te worden
beantwoord zijn de volgende: Hoe
moet een pasje er uit zien? Wie
geeft de pasjes af? Welke
tippelaarsters komen in aanmerking
voor een pasje? Aan welke
voorwaarden moet worden voldaan
om een pasje te krijgen? Wat moet
er worden gedaan wanneer een
pasje kwijt wordt geraakt? Hoeveel
gaat de invoering van een
passysteem kosten?
Opzet: Begonnen wordt met het
verzamelen van informatie over
bestaande passystemen voor
tippelzones en voorzieningen voor
drugsverslaafden. Vervolgens
worden gesprekken gevoerd met
zogenoemde sleutelinformanten
(onder andere de projectleiding en
medewerkers van Keetje Tippel en
vertegenwoordigers van de politie).
Tijdens deze gesprekken worden de
(on)mogelijkheden van de invoering
van een passysteem besproken, de
behoeften van de betrokken
organisaties en de kenmerken van
de plaatselijke situatie. Het doel van
de gesprekken is om een beeld te
krijgen van de praktische
achtergronden waarbij met de
invoering van een passysteem
rekening dient te worden
gehouden. Op deze wijze kan tot
een concreet voorstel voor de
daadwerkelijke invoering worden
gekomen. Tenslotte zullen de kosten
van de invoering van een
passysteem worden geraamd.
Hierbij moet worden gedacht aan
de materiöle en personele kosten
die gepaard gaan met de inwerking
stelling van een pasjesregeling
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Advies.

495
Evaluatie Doel-project
drs. B. Bieleman, drs. £ Biesma,
drs. A. de Jong en drs. M.
Bezema
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Doel: Sinds eind 1997 wordt door
SRN, ressort ‘s-Hertogenbosch, een
experiment uitgevoerd om jonge
justitiabelen door middel van een
alternatief traject te begeleiden, het
zogenoemde Doel-project (Door
Ondernemen Ervarend Leren]. De
jongeren behoren tot de ‘harde
kern’ justitiabelen voor wie het
uitzitten van een straf van 12 tot 27
maanden onvoorwaardelijk het
enige alternatief is. De jongeren in
de leeftijd van 16 tot 25 jaar
hebben een meervoudige
problematiek. Doel bestaat
achtereenvolgens uit een
individuele survivaltocht, vervolgens
het volwaardig verrichten van
werkzaamheden op een boerenbe
drijf in de omgeving van Den Bosch
en tenslotte een groepssurvival. Het
gehele traject duurt precies een
half jaar De doelstelling van het
project is de jongeren door middel
van werken en leren zodanig in hun
gedrag te veranderen dat nieuw
delictgedrag wordt verminderd of
uitblijft. Het project is sinds 1
januari 2000 landelijk ingevoerd met
een looptijd van maximaal drie jaar
SRN wil eind 2002 een besluit
nemen over de status van het
project en de positionering in het
programma-aanbod van de SRN.
Hiervoor voert intraval een evaluatie
uit, waarbij het al of niet behalen
van de doelstelling het project - het
verminderen of uitblijven van nieuw
delictgedrag als gevolg van
gedragsveranderingen - wordt
onderzocht.
Opzet In hoeverre vinden bij
deelnemers aan het Doel-project de
beoogde gedragsveranderingen
daadwerkelijk plaats? Aandachts
punten hierbij zijn: in hoeverre
resulteert het project in een meer
efficiënte omgang met de omgeving
en een vergrote maatschappelijke
handhaving van de deelnemers; hoe
stabiel is de verbeterde omgang
met de omgeving en maatschappe

lijke zelfhandhaving van de
deelnemers over een periode van
een halfjaar, een jaar en drie jaren
na uitstroom; en in welke mate
vertonen de deelnemers een half
jaar, een jaar en drie jaren na
uitstroom nieuw delictgedrag. Om
de onderzoeksvragen te beantwoor
den worden gesprekken gevoerd
met ex-deelnemers, sleutel
informanten (projectleiding,
projectmedewerkers, reclasserings
begeleiders, deelnemende boeren
en overige betrokkenen] en worden
vragenlijsten en voortgangsversla
gen van het project geanalyseerd,
aangevuld met registratiegegevens
van politie en justitie. Van een
vergelijkbare groep jongeren die
dienen als controlegroep worden
eveneens gegevens opgevraagd bij
politie en justitie.
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Rapport.

496
Doelgroepenanalyse dak- en
thuislozen, zichtbare
harddrugsverslaagden en
alcoholisten in de Friese
Wouden
drs. 8. Bieleman, drs. £ Biesma,
drs. 1 Snippe, A. de Jong, drs. M.
Bezema en drs. L. Griesheimer

Doel: Bij de doelgroepenanalyse
staan de volgende vragen centraal:
Wat is de aard en omvang van de
dak- en thuislozen in het
werkgebied van Maatschappelijke
Opvang Friese Wouden; Wat is de
aard en omvang van de potentiële
dak- en thuislozen in het
werkgebied van Maatschappelijke
Opvang Friese Wouden; Op welke
wijze kan de inventarisatie van de
dak- en thuislozen op eenvoudige
wijze worden herhaald (monitoring];
Welke globale behoefte aan
registratie inzake de doelgroep
bestaat er bij de betrokken
instellingen?
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Opzet: Het onderzoek bestaat uit
vier onderdelen. Allereerst wordt
relevante informatie en documenta
tie verzameld en geanalyseerd.
Tegelijkertijd worden f.groeps)ge
sprekken gehouden met medewer
kers van betrokken organisaties,
over de kenmerken en achtergron
den van de doelgroep, de omvang
en de plekken waar zij komen.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij
de reeds bestaande lokale
netwerken. Het gaat hierbij onder
meer om de maatschappelijke
opvang, geestelijke gezondheids
zorg, verslavingszorg, woning
corporaties, politie, gemeente,
welzijnswerk en overige organisa
ties. Voor nadere bepaling van de
omvang en samenstelling van de
doelgroepen worden bij de
betrokken organisaties gegevens
over de doelgroep verzameld,
waarna geprobeerd wordt met
behulp van de capture-recapture
methode en de nominatietechniek
schattingen te maken over de
omvang van de doelgroepen.
Tevens worden interviews gehouden
met zichtbare harddrugs- en
alcoholverslaafden en dak- en
thuislozen in het werkgebied van de
Maatschappelijke Opvang Friese
Wouden. De personen uit de
doelgroep zullen in eerste instantie
worden benaderd via de betrokken
instanties, maat nadrukkelijk zullen
ook respondenten worden
geworven op plekken waar zij bij
elkaar komen. Naast bovenstaande
activiteiten worden gedurende de
gehele looptijd van het project
observaties verricht.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

497
Inventarisatie huisvesting
kwetsbare groepen in
Groningen
drs. B. Bieleman, drs. £ Biesma,
drs. V de Valk, drs. A. Kruize, drs.

A. de Jong, B. Merkeljn en drs. J.
Snippe

Doel: De gemeente Groningen wil
meer inzicht in de huisvestings
problematiek van de zogenoemde
kwetsbare groepen.
Opzet: Gegevens verzameling bij de
betrokken instanties en interviews
met sleutelinformanten.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

498
Evaluatie Cameratoezicht
roningse uitgaansgebied
8. Bieleman, J. Boekaar en J.
Snippe

Samenwerkingsverbanct Drs. E. de
Bie (Vakgroep strafrecht en
criminologie, Rijksuniversiteit
Groningen). Markttracé.
Doel: Onderzoeken of camera-
toezicht in het uitgaansgebied van
de stad Groningen bijdraagt tot een
vergroting van de gevoelens van
veiligheid, een vermindering van
geweld en een vergemakkelijking
van de werkzaamheden van politie,
justitie en hulpverleningsin
stellingen.
Opzet: De kern van het onderzoek
bestaat uit een herhaalde enquête
onder directe betrokkenen:
bezoekers in het uitgaansgebied;
horeca-ondernemingen in het
uitgaansgebied; bewoners in het
uitgaansgebied; regiopolitie
Groningen; ambulance medewer
kers; taxichauffeurs. Verder zijn
observaties, registratiegegevens van
de politie en justitiële aspecten die
samenhangen met het camera-
toezicht van belang.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport. Reeds
gepubliceerd: B. Bieleman, J.
Boekaar en J. Snippe, Evaluatie
Cameratoezicht Groningen;
tussenrapportage, Groningen!
Rotterdam, Stichting Intraval, 2001.
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499
Monitoring Coffeeshops
Nederland 2007
drs. B. Bieleman en P Goeree

Doel: 1. Hoeveel officieel gedoogde
coffeeshops zijn er eind 2001 in
Nederland? 2. Welke vormen van
gemeentelijk coffeeshopbeleid
worden toegepast en welke
veranderingen zijn ten opzichte van
voorgaande jaren opgetreden?
Opzet: Telefonische enquête onder
ambtenaren van alle 538 gemeen
ten in Nederland.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport: drs 8.
Bieleman, P. Goeree, Aantal
coffeeschops en gemeenteljkbeleid
in 2001, Stichting Intraval,
Groningen-Rotterdam, 2002.

500
Onderzoekpreventie riskante
gewoonten in Nederland
drs. B. Bieleman, drs. A. de Jong
en drs. A. Kruize Samenwerkings
verband: CAD Drenthe.

Doel: Het project is er primair
opgericht de methodiek ‘Weet Wat
Je Doet’ geschikt te maken voor de
ambulante jeugdhulpverlening. Het
project dient uit te monden in een
op ervaringen gebaseerde
projectbeschrijving. Bovendien dient
de behoefte aan de methodiek
onder de verschillende instellingen
voor jeugdhulpverlening te worden
vastgesteld, zodat een verdere
landelijke implementatie van de
methodiek op verantwoorde wijze
kan plaatsvinden.
Opzet Het onderzoek bestaat uit de
volgende onderdelen: inventarisatie
binnen de intramurale jeugdzorg;
evaluatie van de methodiek ‘Weet
Wat Je Doet’; behoeftemeting
binnen de ambulante jeugdzorg;
omzetten van de methodiek naar de
ambulante jeugdzorg; pilot binnen
de ambulante jeugdzorg en
evaluatie; en behoefteonderzoek in
heel Nederland.

Einddatum: 2002/2003.
Publicatievorm: Rapport.

507
Doeigroepenanalyse
verslaafden en dak- en
thuislozen in de Steden-
driehoek (Apeldoorn,
Deventer, Zutphen)
drs. B. Bieleman, dr F Oldersma,
drs. S. Biesma, drs. G. Meijer, drs.
A. de Jong, drs. M. Jetzes en drs.
A. Kruize

Doel: Bij de doelgroepenanalyse
staan de volgende vragen centraal:
Welke categorieën zichtbare
harddrugs- en alcoholverslaafden
zijn er in de Stedendriehoek te
onderscheiden? Welke categorieën
dak- en thuislozen zijn er in de
Stedendriehoek te onderscheiden?
Hoe is het gesteld met de
psychiatrische problematiek onder
de zichtbare harddrugs- en
alcoholverslaafden en dak- en
thuislozen in de Stedendriehoek?
Opzet: In dit onderzoek worden de
gegevens van de afzonderlijke
doelgroepenanalyses in Apeldoorn,
Deventer en Zutphen samenge
voegd en opnieuw geanalyseerd. In
deze secundaire analyses worden
de gegevens betrokken die
afkomstig zijn van de interviews die
reeds zijn gehouden met zichtbare
harddrugs- en alcoholverslaafden
en dak- en thuislozen in de
afzonderlijke gemeenten. Tevens
worden voor de bepaling van de
omvang, herkomst samenstelling
en migratie van de doelgroepen de
reeds verzamelde gegevens van de
verslavingszorg, de politie en de
maatschappelijke opvang,
aangevuld met de meest recente
registratiegegevens, aan elkaar
gekoppeld en geanalyseerd.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.
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502
Tabaksverstrekking aan
jongeren
drs. 8. Bieleman, dr E Oldersma,
drs. A. Kruize en l Goeree

Doel: In 1998 hebben vier
organisaties, samenwerkend in het
Platform Verkooppunten Tabak, een
convenant ondertekend om per 1
december 1998 op vrijwillige basis
de verkoop van tabaksproducten
aan jongeren tot 16 jaar tegen te
gaan. Ten einde goed inzicht te
krijgen in de naleving van dit
convenant heeft onderzoeks- en
adviesbureau Intraval in opdracht
van het ministerie van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport (VWS) eind
1999 hiernaar onderzoek gedaan. In
het najaar van 2001 is een voorstel
tot wijziging van de Tabakswet door
de minister van VWS in de Eerste
Kamer behandeld. Een van de
voorstellen heeft betrekking op het
instellen van een wettelijke
leeftijdsgrens voor de verkoop van
tabaksproducten naar 16 jaar.
Onderzoeks- en adviesbureau
Intraval heeft, evenals in 1999,
opdracht gekregen onderzoek te
doen naar de verkoop van
tabaksptoducten aan jongeren
beneden de 16 jaar. De volgende
vraagstelling staat binnen dit
onderzoek centraal: Hoe is het
gesteld met de verkoop van
tabaksproducten aan jongeren
beneden de 16 jaar?
Opzet: Binnen het project worden
de volgende activiteiten verricht:
desk-research (wetgeving,
convenant, steekproef 25
gemeenten): telefonische enquêtes
onder jongeren van 13-14-15 jaar:
face-to-face interviews met
Ieidinggevenden en uitvoerenden
van tabaksspeciaalzaken
levensmiddelen, tankstations en
horecagelegenheden (automaten):
en observaties bij de verkooppun
ten.
Einddatum: 2002.

Publicatievorm: Rapport.

503
Evaluatie Vergunningenbeleid
Raamprostitutie Groningen
drs. 8. Bieleman en drs. J. Snippe

Doel: De evaluatie van het nieuwe
vergunningenstelsel voor
raamprostitutie, waarbij onderzocht
wordt welke gevolgen invoeren van
het vergunningenstelsel heeft voor
het woon- en leefklimaat, met name
de prostitutie-overlast, in het
concentratiegebied Centrum
Noord-West (A-kwartier).
Opzet en onderzoeksmethoden: Het
uitvoeren van een voor- en
nameting. Het verzamelen van
relevante, beschikbare informatie,
gevolgd door een enquête onder
bewoners in het prostitutie
concentratiegebied Noord-West,
welke na twee jaar herhaald wordt.
Daarnaast worden voor de hele
onderzoekspetiode gegevens uit
registraties van politie en meldpunt
overlast opgevraagd.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Eindrapport.

504
Evaluatie van de Rofterdamse
drangvariant van de Strafrech
telijke Opvang Verslaafden
drs. B. &eleman, drs. J. Snippe,
drs. S. Biesma, drs. A. de Jong,
drs. M. Jetzes en drs. V de Valk

Doel: Gelijktijdig met de aanname
van het wetsvoorstel 50V-dwang
heeft de Tweede Kamer besloten de
drangvariant tot tenminste 1 januari
2004 te continueren. De gemeente
Rotterdam wil begin 2003 een
besluit nemen over de voorzetting
van de drang-SOV en de
positionering in de Rotterdamse
keten van voorzieningen voor
verslaafden. lntraval heeft opdracht
gekregen hiervoor een evaluatie uit
te voeren. Het al of niet behalen
van een van de belangrijkste
doelstellingen van het project - het
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verminderen van overlast als gevolg

van gedragsverandering door

deelnemers - wordt nader

onderzocht.
Opzet: Voor de evaluatie zullen
gesprekken worden gevoerd met
sleutelinformanten: project-
medewerkers, medewerkers van
politie, justitie, gemeente en overige
betrokken instellingen. Voor een
alternatieve nulmeting en
controlegroep wordt gebruik
gemaakt van registraties bij politie
en justitie, de dossiers van de
drang-SOV en zo mogelijk van
verslavingszorg, maatschappelijke
opvang en overige betrokken
instellingen. Tenslotte worden
gesprekken gevoerd met 70 tot 80
ex-deelnemers over hun ervaringen
met het project en de invloed die
het project heeft gehad op hun
criminele en maatschappelijke
gedrag en hun verslavingsgedrag.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

505
Registratie Jeugd
hulpverlening Groningen

drs. B. Bieleman, drs. J. Snij.pe en
drs. A. Kruize

Doel: Het doel is informatie te
verkrijgen op basis waarvan de
jeugdhulpverlening een registratie
systeem kan ontwikkelen. De
onderzoeksvraag luidt: wat is de
informatiebehoefte van de
jeugdhulpverlening; in hoeverre
worden de gewenste gegevens
reeds geregistreerd: en welke
gegevens dienen te worden
geregistreerd om in de behoefte te
voorzien?
Opzet: Voor het project worden
gesprekken gevoerd met diverse
medewerkers van Giska, Wing en
de MJD.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

506
Aard, omvang en aanpak
risicojongeren in Groningen
drs. 8. Bieleman, drs. J. Snippe,
drs. 0. Meijer, drs. A. de Jong, 7h.
Niemeyet L. Smit en J. Veidman

Samenwerkingsverband: Giska,
Groningen.
Doel: Definiëren van categorieën
probleemjongeren. Onderzoek naar
aard en omvang van deze
categorieën. Ontwikkelen van
maatregelen voor deze jongeren.
Opzet en onderzoeksmethoden: Het
vaststellen van definities en
begrippen omtrent probleem-
jongeren door middel van
gesprekken met sleutelinformanten
en medewerkers van betrokken
instellingen. Vervolgens wordt een
inventarisatie gemaakt van de aard
en omvang van de probleem-
jongeren door het verzamelen van
reeds beschikbare informatie en
gegevens bij politie, jeugd
hulpverlening, welzijnswerk en
gemeente. alsmede het houden van
face-to-face interviews met
probleemjongeren. Tenslotte worden
doelgroepgerichte maatregelen
geformuleerd, waarbij methodiek
ontwikkeling centraal staat.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

507
Resultaten Metingen
Drugsoverlast 7996, 7997,

7998, 2000
drs. 8. Bieleman, drs. J. Snippe en
dc F Oldersma

Samenwerkingsverband: Med iad.
Doel: Het inventariseren van
ontwikkelingen in door bewoners
ervaren drugsoverlast in Nederland.
Opzet: In opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties is ten
behoeve van de Integrale
Veiligheidsrapportages door
onderzoeks- en adviesbureau
Intraval onderzoek uitgevoerd naar



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 7, 2002 768

de ontwikkelingen in drugsoverlast
in Nederland. Het betreft het
inventariseren van door bewoners
ervaren drugsoverlast. In 16
gemeenten verspreid over het hele
land zijn in een tweetal
achterstandsbuurten in de jaren
2000, 1998, 1997 en 1996 metingen
uitgevoerd.
Einddatum: Lopend.
Publicatievorm: Rapport. Reeds
gepubliceerd; Publicatie: J. Snippe,
F. Oldersma, 8. Bieleman, Monitor
drugsoverlast Nederland 1996-2000,
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2000; J. Snippe, F.
Oldersma, B. Bieleman, Monitor
drugsoverlast Nederland 1996-2002,
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002.

508
Onderzoek Samenspannen
tegen XTC
drs. B. &eleman, drs. J. Sn4ope, dt
F Oldersma en P Goeree

Doel: In de nota Samenspannen
tegen XTC die in mei 2001 is
aangeboden aan de Tweede Kamer
wordt een breed scala aan
beleidsvoornemens geschetst die
ertoe moeten leiden dat de
productie en handel van XTC wordt
gereduceerd. In opdracht van het
ministerie van Justitie voert
onderzoeksbureau Intraval een
onderzoek uit voor het evalueren
van de resultaten van de nota
Samenspannen tegen XTC. Hiervoor
dienen indicatoren te worden
ontwikkeld die geschikt zijn om de
resultaten van de geïntensiveerde
aanpak XTC te toetsen.
Opzet: Om de onderzoeksvragen te
beantwoorden zullen interviews
plaatsvinden met diverse experts en
goed geïnformeerde personen bij
de aanpak van XTC. De volgende
methoden en technieken worden
gebruikt: desk research, analyse
van beschikbare informatie en
registratiegegevens over de aanpak

van XTC, interviews met sleutel
informanten.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

509
Heroïne Experiment Gronin
gen; dataverzameling
flankerend onderzoek
drs. A. de Jong en M. Ankoné

Samenwerkingsverband: CCH B.
Doel: 1. Inzicht krijgen in het ‘hoe
en waarom’ van de psychosociale
veranderingsprocessen die ten
grondslag liggen aan de effectiviteit
en schadelijkheid van heroïne op
medisch voorschrift, zoals
vastgesteld in het hoofdonderzoek
‘onderzoek naar heroïne op
medisch voorschrift 2. Inzicht
krijgen in de acceptatie van de
heroïnebehandeling en de
generaliseerbaarheid van de
onderzoeksresultaten van het
hoofdonderzoek.
Opzet: Voor dit flankerend
onderzoek door de CCBH doet
Intraval de dataverzameling. Voor
doelstellïng 1 doet Intraval
herhaalde diepte-interviews met
enkele tientallen deelnemers aan
het heroïne-experiment. Voor
doelstelling 2 wordt eenmalig een
diepte-interview gedaan met enkele
deelnemers aan het heroïne-
experiment die niet instromen in de
behandeling met heroïne en met
enkele deelnemers die voortijdig
uitstromen uit de behandeling (al
dan niet vrijwillig].
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

510
Monitoren Dmgsoverlast
Venlo
drs. 1 Snippe, drs. S. Biesma en
drs. B. Bieleman
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Doel: Ontwikkelen van indicatoren
voor het meten van drugsoverlast.
Om de effecten van de drugs-
aanpak in Venlo te evalueren dient
een eerste meting te worden
gehouden. De gemeente is in
januari gestart met het project
Hektor Hiervoor is een driesporen
beleid ontwikkeld: een vastgoed-
traject voor het verwerven van
onroerend goed van malafide
eigenaren; een coffeeshoptraject
voor het aanscherpen van het
coffeeshopbeleid; en een
handhavingstraject gericht op de
aanpak van drugsgerelateerde
overlast en criminaliteit De
onderzoeksvraag luidt: Wat zijn
zinvolle indicatoren om de
resultaten van het project Hector
van de gemeente Venlo vast te
stellen en op welke wijze kunnen
deze indicatoren worden gemeten?
Opzet Voor het project worden
gesprekken gevoerd met diverse
medewerkers van gemeente, politie,
en Openbaar Ministerie. Voor de
nulmeting worden gegevens
verzameld uit registraties van
politie, justitie, gemeente en
belastingdienst en omgezet in
indicatoren. Tevens wordt
aanvullend onderzoek verricht:
observaties; enquêtes ondernemin
gen; pilotstudy gebruikers.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport: drs. i.
Snippe, drs. S. Biesma en drs. B.
Bieleman, Monitoren Drugsoverlast
Venlo; indicatoren en nulmeting
stichting Intraval, Groningen-
Rotterdam 2002. Rapport
aanvullend onderzoek. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODO,
Afdeling EWB.

511
Monitor Veiligheid gemeente
Rotterdam

1 Snippe, F Oldersma en B.
Rieleman

Samenwerkingsverband: Mediad
Rotterdam.
Doel: Inzicht geven in de
ontwikkeling van trends van
veiligheid en veiligheidsbeleving in
Rotterdam en de deelgemeenten.
Daarnaast vindt onderzoek plaats
naar de veiligheidsbeleving van
allochtone inwoners.
Opzet Per deelgemeente zullen
jaarlijks 400 bewoners telefonisch
worden geênquêteerd. Verder
wordt voor zover mogelijk, gebruik
gemaakt van gegevens uit de
politiemonitor, de omnibusenquête
en de leefbaarheidsmonitor GSB.
Alle verzamelde gegevens dienen
herleidbaar te zijn tot het niveau
van de deelgemeenten. Daarnaast
worden sleutelinformanten uit de
allochtone bevolkingsgroepen
geïnterviewd.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport. Reeds
gepubliceerd: J. Snippe, R Oldersma
en B. Bieleman, Monitor Veiligheid
Rotterdam 1999, Sgroningen/
Rotterdam, Stichting Intraval, 2000;
J. Snippe, F. Oldersma en B.
Bieleman, Monitor Veiligheid
Rotterdam 2000, Groningen!
Rotterdam, Stichting Intraval, 2001

512
Evaluatie Cameratoezicht
Rotterdam
1 Snippe, F Oldersma qn B.
Bieleman

Doel: Onderzoeken of het
cameratoezicht bijdraagt tot een
vermindering van de criminaliteit
waaronder [uitgaans)geweld,
(drugs)overlast en onveiligheids
gevoelens en het bekijken van het
verloop van de samenwerking
tussen de betrokken partijen, met
name Rotterdam Veilig en de politie.
Opzet De kern van het onderzoek
bestaat uit een herhaalde enquête
onder de direct betrokkenen:
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bewoners Saftlevenkwartier,
ondernemers Saftlevenkwartier,
ondernemers Stadhuisplein en
bezoekers Stadhuisplein. Daarnaast
worden meerdere malen interviews
gehouden met medewerkers van
politie, gemeente en Openbaar
Ministerie. De metingen onder de
direct betrokkenen worden
aangevuld met registratiegegevens
van met name de politie en justitie.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport. Reeds
gepubliceerd: J. Snippe, F. Oldersma
en B. Bieleman, Evaluatie
Cameratoezicht Rotterdam;
Beknopte rapportage nulmeting,
Gronnigen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2000; J. Snippe, F.
Oldersma, B. Bieleman, Evaluatie
Cameratoezicht Rotterdam;
tussenrapportage, Groningen!
Rotterdam, Stichting Intraval, 2002.

Nederlands Instituut voor
Wetenschappelijke Informatie-
diensten

Lopend onderzoek

573
Rechtsvergelijkend onderzoek
naar constitutionele enver
dragswaarborgen ter zake van
de bestuurlijke boete
mr. C. Albers

Promotoc Prof. dr. mr. A.W. Heringa.
Instituut: Universiteit Maastricht,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Publiekrecht (Penvoerder),
043-3883231. Universiteit
Maastricht, Onderzoekschool lus
Commune, 043-3883060.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1784.

574
Databank Regionale
Interdisciplinaire Fraudeteams
(RIF’s) drs. FJ.A. Angenent

Instituut: SGBO, Onderzoeks- en
Adviesbureau van de VNG,
(Penvoerder) 070-3738357 SGBO.
Doel: Ter intensivering van de
fraudebestrijding op het terrein van
de sociale voorzieningen, sociale
verzekeringen en belastingen zijn in
de afgelopen jaren in de vier grote
steden (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht] en in Twente
RIF’s opgericht. De RIËs zijn vanaf
1994 operationeel en inmiddels zijn
diverse onderzoeksprojecten
afgerond. Na afloop van elk
onderzoek wordt een rapport
opgesteld waarin verslag wordt
gedaan van de uitgevoerde
werkzaamheden. Bovendien bevat
elk rapport aanbevelingen in de
sfeer van preventie. Het ministerie
van sociale zaken en werkgelegen
heid en de VNG hebben een
databank voor de RIF-rapporten
opgericht. De RIF-databank is een
onderdeel van LOCI. de documen
taire databank van de VNG. Door
middel van deze databank kunnen
ook anderen gebruikmaken van de
kennis die de RIF’s hebben
opgedaan.
Einddatum: Doorlopend.
Niwi-nummer 1998.2134.

575
De sociale constructie van
satanisch ritueel misbruik
mt TA. Beetstra

Promotor Prof. dr. CH. Brants.
Instituut: Universiteit Utrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Strafrecht-
wetenschappen (Penvoerder),
030-2537125.
Doel: Aan de hand van de op
diverse maatschappelijke terreinen
in de Verenigde Staten en
Nederland gevoerde discussie over
satanisch ritueel misbruik worden
in dit onderzoek de processen
blootgelegd die hebben geleid tot
de conceptualisering van satanisch
ritueel misbruik in zijn huidige



Overige Onderzoeksinstellingen 771

omvang. Deze processen worden

via een uitvoerige bespreking van
de rol van de belangrijkste groepen
actoren in een theoretisch kader
geplaatst en geanalyseerd.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0008.

576
Differentiation between shame
and guilt; a cross-cultuml
investigation
drs. S.M. Breugelmans

Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Sociale
Wetenschappen, Work and
Organization Research Centre,
(Penvoerder) 013-46631 40.
Einddatum: Oktober 2003.
Publlcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2000.1376.

517
Evaluatie jeugdforensisch
psychiatrische dagbehande
ling
drs. R. Breuk

Promotor Prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001 .00 50.

578
Gerapporteerd.... en dan? Een
onderzoek naar de kwaliteit
van en het vervolg op de
rapportage pro justitia
drs. WJ. Canton en drs. ES. van
der Veer

Promotor Prof. dr. W. van den Brink.
Instituut: Universiteit van Amster
dam, Faculteit der Geneeskunde,
Vakgroep Psychiatrie en Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, 020-5669111
Forensisch Psychiatrische Dienst
(Penvoerder], 073-6207400.
Doel: In een derde van de
zwaardere strafzaken in Nederland
wordt een gedragsdeskundig

onderzoek gedaan naar de
geestvermogens van verdachte.
Over deze forensisch psychiatrische
en psychologische rapportages Pro
Justitia is weinig bekend. Bij 800
ambulant uitgebrachte rapportages
(1993 t’m 1995] wordt een
kwaliteitsonderzoek gedaan.
Geïnventariseerd wordt of
uitgesproken vonnissen in
overeenstemming zijn met gegeven
adviezen; of geadviseerde en
gevonniste behandeling geïnitieerd
wordt en of er een relatie is met
recidive delictgedrag. Tevens wordt
het belang van recent ontwikkelde
risicotaxatie-instumenten voor het
gedragsdeskundig onderzoek
gemeten en geëvalueerd.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0220.

519
Bijzondere aspecten van
computercriminaliteit
R van Dijken

Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Departement Metajuridica,
071 -5277548.
Promotor Prof. mr. H. Franken.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1999.0798.

520
Studies omtrent strafrechts
geschiedenis, in het bijzonder
omtrent het strafrecht in de
Leges Barbarorum
iR Dor

Promotor Prof. mr. L.C. Winkel.
Instituut: Erasmus Universiteit,
Rotterdam Faculteit der Rechtsge
leerdheid, Capaciteitsgroep
Rechtshistorie, Rechtsvergelîjking
en Jurimetrie (Penvoerder),
010-4082 194.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1425.
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527
De algemeen
verbindendverklaring in het
milieu recht
drs. Mi. Dresden

Promotor Prof. mr. N.S.J. Koeman.
Instituut: Universiteit van Amster
dam, Faculteit der Rechtsgeleerd
heid,Centrum voor Milieurecht
(Penvoerder), 020-5253075.
Doel: In het milieubeleid wordt in
toenemende mate aandacht
besteed aan de rol van zeifregule
ring. Discussie vindt plaats over de
wettelijke inkadering (horizontale
sturing) van de diverse vormen van
zelfregulering. Het onderzoek richt
zich op de vraag welke mogelijkhe
den de rechtsfiguur van algemeen
verbindendverklaring (a.v.v.] kan
bieden om vormen van zelfregule
ring in het milieubeleid te
reguleren. Na een analyse van
bestaande en in voorbereiding
zijnde wetgeving in Nederland en
de ons omringende landen, zullen
aanbevelingen gedaan worden over
een mogelijke wettelijke regeling
van de a.v.v. in de Wet milieubeheer.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1723

522
ADHD bij jongvolwassen
gedetineerden
drs. M Drost

Promotor. Prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Pub/icatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0053.

523
Kwaliteit jeugdforensische
rapportage pro justitia
drs. N. Duits

Promotor Prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.

Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0052.

524
De rechten van de mens in
niet-functionerende staten
mr R. van Eijk

Promotor Prof. dr. mr. C. Flinterman.
Instituut: Universiteit Maastricht,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Internationaal en
Europees Recht IPenvoerder),
043-3883233. Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Onderzoekschool Rechten van de
Mens, 030-2538033.
Doel: Het onderzoek betreft de
netelige vraag van de verantwoor
delijkheid voor mensenrechten in
situaties waarin statelijke structuren
geheel ontbreken of niet functione
ren. De bescherming en realisatie
van de rechten van de mens
worden tot nu toe in beginsel
beperkt tot een verantwoordelijk
heid van staten. Wie kunnen
worden aangesproken in de situatie
van niet-functionerende of
ineengestorte staten? De feitelijke
machthebbers? Vloeien er in een
dergelijke situatie uit het
volkenrecht en uit de algemene
rechtsbeginselen verplichtingen
voort voor de staten van de
wereldgemeenschap? Hebben ook
niet-statelijke actoren, zoals
Non-Gouvernementele Organisaties
tngo’s) en Transnationale
Ondernemingen (tno’s), verplichtin
gen in situaties waarin de staat
geheel of grotendeels is opgehou
den te functioneren? Zo ja, welke,
wanneer en op grond van wat?
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1724.

525
De toelaatbaarheid van
onrechtmatig verkregen
bewijs in anderehandhavings
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trajecten dan waar het is
verkregen
mr MCD. Embregts

Promotoc Prof. mr. B.W.N. de
Waard.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechtsge
leerdheid, Vakgroep Staatsrecht en
Bestuursrecht (Penvoerder],
013-4662302.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummec 1999.0203.

526
Jongens van 72-73 jaar met
eerste politiecontacten die
naar HALT of naar de Raad
verwezen worden
drs. Ei. Esmeijer

Promoto,en: Prof. dr. T.A.H.
Doreleijers en prof. dr. J.W.
Veerman.
Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder], 020-6902777.
Doel: Centraal staat hier het volgen
van de ontwikkeling van kinderen
en jeugdigen die door het plegen
van een delict voor het eerst met
officiële instanties in aanraking zijn
gekomen. Aandacht zal zowel
uitgaan naar de formele straf- of
behandelingstrajecten die jongeren
doorlopen, als naar hun eigen
ontwikkelingstrajecten (op
psychisch en cognitief gebied) en
die van hun opvoedingsomgeving.
In dit verband zal ook gezocht
worden naar risico- en protectieve
factoren, die het doorlopen van het
straf- en behandelingstrajecten
(on)gunstig zin beïnvloeden en de
kans op recidive voorspellen.
Einddatum: Juni 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0049.

527
Grensoverschrijdende executie
van rechterlijke vonnissen
inburgerlijke en handelszaken
mt R.J.C. Rach

Promotor Prof. mr. G.R. Rutgers.
Instituut: Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel
Recht (Penvoerder), 050-3635767.
Doel: Onderzoek naar (1) de
voorwaarden welke naar huidige
opvatting, zoals deze blijkt uit
nationale en internationale
regelgeving, gesteld worden aan de
grensoverschrijdende rechtskracht
van rechterlijke vonnissen in
burgerlijke en handelszaken en 01)
de samenhang tussen enerzijds het
recht inzake de erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen en anderzijds het recht
inzake de internationale bevoegd
heid van de rechter en het recht
inzake de internationale rechtsvor
dering, met het oog op de
voorgenomen herziening van art.
431 WvBRv en het voornemen van
de Haagse Conferentie voor het
Internationaal Privaatrecht om te
komen tot een mondiaal executie-
verdrag.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2000.906.

528
De relatie tussen de interna
tionale strafhoven en
nationale jurisditie
mr S. Furuya

Promotorent Prof. dr. mr. C.
Flinterman en prof. mr. G].H. van
Hoof.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid Studie-
en Informatiecentrum Mensenrech
ten (SIM), 030-2538033.
Doel: In dit onderzoek zal, in het
licht van nationale jurisdictie, het
belang en de beperkingen van
internationale strafrechtelijke
jurisdictie nader worden onder
zocht. Op grond van het statuut van
het international strartribunaal voor
het voormalig Joegoslavië OCTY)
heeft het tribunaal voorrang boven



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 7, 2002 174

nationale rechtbanken en de
verzoeken en rechterlijke bevelen
van het tribunaal aan Staten zijn
verplichtend van aard. Met
betrekking tot deze zogenaamde
verticale relatie moeten echter nog
verschillende zaken worden
verduidelijkt. Dit onderzoek richt
zich met name op twee zaken. Ten
eerste, rijst de vraag naar de
gronden voor de legitimiteit van de
voorrangspositie van het tribunaal.
Tijdens de totstandkoming van het
ICTY waren enkele vooraanstaande
staten van mening dat de
voorrangspositie van het tribunaal
alleen zou mogen gelden ten
opzichte van de voormalige
Joegoslavische staten omdat daar
geen effectieve en eerlijke
rechtsgang kon worden verwacht.
Uit deze visie vloeit voort dat het
ICW slechts complementair zou zijn
aan nationale jurisdictie. De Kamer
van Berp in de Tadic zaak
legitimeerde de voorrangspositie
van het ICTY echter door te wijzen
op het universele karakter van de
vermeende misdaden. Om dit te
verduidelijken, zullen de totstandko
ming van het statuut van de ICTY
en de redeneringen van de Kamer
aan een nadere analyse worden
onderworpen. Ten tweede, zal
onderzoek worden gedaan naar de
mate waarin de tribunalen in de
praktijk hun voorrangspositie ten
aanzien van nationale rechts-
systemen kunnen uitfenen. In de
Blaskic zaak refereerde de Kamer
van Bern aan het onderscheid
tussen de staten van het voormalig
Joegoslavië en andere staten
wanneer het gaat om het in contact
treden met individuen op het
territorium van een soevereine
staat. In de staten van het
voormalig Joegoslavië gaf de kamer
toe direct in contact te treden met
individuen terwijl in andere staten
het tribunaal afhankelijk is van de
desbetreffende nationale wetgeving.

Wat dit punt betreft zal onderzoek
moeten worden gedaan naar het
binnenlandse effect van de
verzoeken van het tribunaal om te
verduidelijken wat de ware
betekenis is van de voorrangs
positie.
Einddatum: September 20tJ3.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niw/-nummer 1999.1225.

529
Het begrip (objectieve en
redelijke) rechtvaardiging
terzake van het
gelijkheidsbeginsel/verbod
van discriminatie
mr. 1 Gerards

Promotor Prot dc mc A.W. Heringa.
Instituut: Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Publiekrecht (Penvoerder),
043-3883231; Universiteit
Maastricht Onderzoekschool lus
Commune, 043-3883060.
Doel: Het onderzoek beoogt tot een
toetsingsmodel voor het begrip
‘objectieve en redelijke rechtvaardi
ging’ te komen. Naast bestudering
van de literatuur zal ook een
inventarisatie worden gemaakt van
de invulling van dat begrip door
(inter)nationale instanties.
Einddatum: September 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1785.

53D
Beroepsaanspmkelijkheid
jegens derden
mr. Al. Hugens

Promotor Prof mr. C.JJ.M. Stolker
Inst/tuut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
E.M. Meijers Instituut voor
Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Wenvoerder), 071 -5275200.
Doel: Onderzoek naar de
mogelijkheid tot het formuleren van
een gemeenschappelijke maatstaf
voor de beoordeling van de
aansprakelijkheid voor onrechtma
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tige handelen jegens derden door
beroepsbeoefenaren, zoals
advocaten, accountants en
notarissen en de mogelijkheden van
bespreking van die aansprakelijk
heid.
Einddatum: September 2002.
Pubilcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1547.

531
Culturele diversiteit in
opvattingen over misdaad en
straf
G. Jones

Promotor Prof. dr R Bovenkerk.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Disciplinegroep Strafrecht-
wetenschappen, 030-2537125.
Einddatum: Januari 2003.
Publlcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2000.0279.

532
Informed consent hij
erfelijkheidsonderzoek en
—advies
W Kieboom

Promotor Prof. mr F.C.B. van
Wijmen.
Instituut: Universiteit Maastricht
Faculteit der Gezondheidsweten
schappen Capaciteitsgroep
Gezondheidsrecht (Penvoerder),
043-3881718.
Doel: Welke Juridische eisen
kunnen met betrekking tot het
informatieverkeer in de klinische
genetica ten aanzien van
adviesvrager en diens familie
worden geïdentificeerd? Hoe wordt
in de praktijk van de klinische
genetica omgegaan met (dilemma’s
rond) informed consent en
geheimhouding? Hoe verhouden
deze normatieve en praktische
bevindingen zich tot het algemene
wettelijke kader voor patiënten
rechten? Welke aanbevelingen
kunnen worden gedaan ten aanzien
van het gewenste regelingsregime

voor informatie, toestemming en
geheimhouding bij erfelijkheids
onderzoek en -advisering?
Einddatum: 2002.
Publlcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.0931.

533
Grenzen aan de bedrijfsmatig
werkende overheid
drs. E. W Kolthoff

Promotor Prof dc LW.J.C. Huberts.
Instituut: Vrije Universiteit
Amsterdam, Faculteit der
Sociaal-Culturele Wetenschappen,
Vakgroep Politicologie en
Bestuurskunde, (Penvoerder)
020-4446805.
Doel: De overheid wil ‘bedrijfsmatig
werken Kengetallen, output
financiering, privatisering en
commercialisering worden meer
benadrukt dan het exclusieve
karakter van bepaalde openbare
taken. De bedrijfsmatig werkende
overheid vertoont kenmerken van
een hybride organisatie, die volgens
verschillende auteurs een verhoogd
risico op integriteitsaantastingen
loopt. Door middel van literatuur en
dossierstudie worden de begrippen-
‘bedrijfsmatig werken’ en ‘integriteit’
nader uitgewerkt. In casestudies
binnen de politieorganisatie wordt
vervolgens onderzocht of er een
relatie tussen de twee begrippen
bestaat en waar mogelijkheden tot
preventie van integriteitschendingen
liggen.
Einddatum: Juli 2003.
Publicaijevorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1999.0216.

534
Het leerstuk van de eigen
schuld
mr R. Koot

Promotor Prof. mc dr. T. Hartlief
Instituut Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Civielrechtelijke Vakken
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Burgerlijk Recht (Penvoerder)
071-5277400.
Doel: Onderzoek naar inhoud,
omvang en toepassing van eigen
schuld in verschillende, met name
privaatrechtelijke, rechtsgebieden.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1999.0508.

535
Het indiceren van een
gerechtelijk vooronderzoek
naar de geestvermogens in
het strafproces ten aanzien
van volwassenen
drs. WFJM van Kordelaar

Promotor Prof. mr. M.S. Groenhuij
sen.
Instituut: Districts Psychiatrische
Dienst (Penvoerder), 073-6207400.
Doel: Op basis van een literatuur-
studie en een exploratie van
huidige praktijken wordt onderzocht
op basis van welke indicatoren in
het strafproces ten aanzien van
volwassenen besloten wordt om
een gerechtelijk vooronderzoek in
te stellen naar de geestvermogens
van verdachten en op grond van
welke indicatoren besloten wordt
tot een bepaald type forensisch
psychiatrisch onderzoek. De
bevindingen zullen via toepassing
van de RAND/UCLA-methode’
leiden tot richtlijnen voor beide
besluiten.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1986.

536
Civielrechtelijke aansprake
lijkheid van politie en justitie
wegens nalatigheden hij het
uitvoeren van hun taak
mr. M.C.P Korte

Promoto,en: Prof. mr. M.S.
Groenhuijsen en prof. mr. J.B.M.
Vran ken.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechtsge

leerdheid, Vakgroep Privaatrecht
(Penvoerder), 013-4662281.
Einddatum: Maart 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummec 2000.1122.

537
Een probleemgerichte aanpak
van de georganiseerde
criminaliteit op basis van
inzicht
drs. J.J.C. Kortekaas

Promotoren: Prof. dr. U. Rosenthal
en prof. dr. R.J. in ‘t Veld.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid,Discipli
negroep Staats- en Bestuursrecht
(Penvoerder), 030-2537250.
Doel: Het ontwikkelen van een
methode voor het verkrijgen van
inzicht ten behoeve van een
probleemgerichte aanpak van de
georganiseerde criminaliteit. De
probleemstelling van het onderzoek
luidt: Welk inzicht is nodig voor een
probleemgerichte aanpak van de
georganiseerde criminaliteit, op
welke wijze kan dat inzicht ontstaan
en welke randvoorwaarden moeten
zijn ingevuld om het noodzakelijke
inzicht te kunnen verkrijgen?
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer. 1999.0207.

538
Geheimhoudingsplichten op
het raakvlak van internatio
nale strafrechtelijke en
administratiefrechtelijke
gegevensuitwisseling in
fiscale zaken
mr. M.].J.P Luchtman

Promotoîen: Prof. dr. P.J. Baauw en
prof. mr. J.A.E. Vervaele.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid, G.J.
Wiarda Instituut Utrechts Instituut
voor Rechtswetenschappelijk
Onderzoek (Penvoerder),
030-2537230; Universiteit Utrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
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Disciplinegroep Strafrecht-

wetenschappen (Samenwerkend

instituut), 030-2537125.
Probleemstellng: In hoeverre zijn de

fiscale en strafrechtelijke

geheimhoudingsplichten van

invloed op de internationale

gegevensuitwisseling op het

raakvlak van fiscale administratieve

bijstand en strafrechtelijke

rechtshulp? De afstemming tussen

de strafrechtelijke en adminstratief

rechtelijke samenwerking

[‘internationale sfeerovergang’j

wordt aldus onderzocht aan de

hand van een specifiek aspect van

die samenwerking; de
geheimhoudingsplicht bij
informatie-uitwisseling.

Einddatum: December 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 2000.1 029.

539
Integrale beleidsuitvoering;

discoursen en de ontwikkeling

van interorganisationele
samenwerking bij de preventie

van jeugdcriminaliteit
drs. M. Meijers

Promotor Prof. dr. RD. ‘t Hart.

Instituut: Universiteit Leiden,

Faculteit der Sociale Wetenschap

pen, Departement Restuurskunde

en Sociologie (Penvoerder),
071-5273888.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 2001.0169.

540
Grondslagen voor de
bevoegdheid tot vervolging en

berechting van grens
overschrijdende delicten

mr Ei. van Ommeren

Promotor Prof. dc E.M.H. Hirsch

Ballin.
Instituut: T.M.C. Asser Instituut,

070-3420300; Katholieke Universiteit

Brabant, Faculteit der Rechtsge

leerdheid, Schoordijk Instituut voor

Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking (Penvoerder),

013-4663227.
Doel: Het onderzoek richt zich

enerzijds op de grondslagen en

theoretische ijkpunten voor de
bestaande internationale regelingen

met betrekking tot de bevoegdheid

tot vervolging en berechting van

grensoverschrijdende delicten, een

en ander gezien tegen de
achtergrond van de toenemende

praktijk van grensoverschrijdende

delicten en de groeiende behoefte

aan kaders voor grens
overschrijdende strafrechtspleging.

Anderzijds wordt er een vergelijking

gemaakt tussen de huidige

Europese situatie en de technieken

van competentieverdeling in
samengestelde rechtsorders, zoals

die van de Verenigde Staten,
Zwitserland en het Koninkrijk der

Nederlanden inzake de verhouding

tussen Nederland, de Nederlandse

Antillen en Aruba.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 1998.1865.

541
Evaluatie behandeling
jeugdige zedendelinquenten
drs. R. van Outsem

Promotor Prot dr. T.A.H. Doreleijers.

Instituut Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.

Einddatum: Januari 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0055.

542
Follow-up delictgevaarlijkheid

drs. M. Philipse en drs. R.

Rabbinowitsch
Instituut Geestelijke Gezondheids

zorg Eindhoven en de Kempen

(GGzEj.
Doel: Vaststellen welk gedrag en

welke andere gegevens over de

persoon, zijn biografie en
intramuraal verblijt valide
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voorspellers zijn van geregistreerde
recidive van terbeschikkinggestel
den. 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 tbs
gestelden. Een derde doel is het
voeden van het tbs-veld met
informatie die betrekking heeft op
delictgevaarlijkheid en waarmee de
behandeling van tbs-ge-stelden
richting kan worden gegeven.
Einddatum: December 2003.
Niwi-nummer 1997.0729.

543
Bronnen en domeinen van
gezag; domeinspecifieke
gezagstoekenning van onder
toezichtgestelde minderjan
gen
drs. WiM. Reith

Promotor Prof. dr. E.P.J.M. Elbers.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Sociale Wetenschappen,
Onderzoekschool Arbeid, Welzijn en
Sociaal-economisch Bestuur
(AWSB), Penvoerder, 030-2539220.
Doel: Recent Amerikaans onderzoek
wijst uit dat de toekenning van
gezag door jongeren aan ouders
domeinspecifiek geschiedt. In het
onderzoek wordt nagegaan op
welke domeinen jongeren gezag
toekennen en op basis van welke
bronnen zij dat doen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd bij
jongeren die onder een maatregel
van kinderbescherming zijn
geplaatst en hun gezinsvoogden.
Hun waardering van de gezags
relatie wordt vergeleken. Nagegaan
wordt of de resultaten van het
Amerikaanse onderzoek opgaan
voor de Nederlandse onderzoeks
groep.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.0852.

544
lus civile en ius poenale
dr H.I. Sagel-Grande

Onderzoeksinstelling: Rijksuniversi
teit Leiden, Faculteit der Rechtsge
Ieerdheid, Vakgroep buitenlands en
internationaal privaatrecht.
Doel: Dit onderzoeksterrein omvat
een veelheid van aspecten, die in
verloop van tijd afhankelijk van
actuele ontwikkelingen in het
binnen- en buitenland zullen
worden geconcentreerd. Een begin
zal worden gemaakt met een
onderzoek naar het principe van
schadevergoeding in het privaat
recht en zijn betekenis voor het
strafrecht alsmede naar de
dogmatische rechtsbeginselen die
met de toepassing van de
schadevergoeding op verschillende
rechtsgebieden samenhangen. Het
eerste aandachtsgebied in deze zal
de dading zijn.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Niwi-nummer 1994.0230.

545
Drugsbeleid en trausnationale
rechtshandhaving bij de
handel in precursoren
mr TLW Scheirs

Promotor Prof. mr. J.A.E. Vervaele
Instituut Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid, G.J.
Wiarda Instituut; Utrechts Instituut
voor Rechtswetenschappelijk
Onderzoek, 030-2537230.
Doel: Door communautaire
harmonisatie is de basis gelegd
voor een gemeenschappelijke
aanpak van de handel in
precursoren in de Europese
rechtsruimte. Wat betreft de
handhaving ontbreekt echter de
afstemming binnen de lidstaten
(tussen het bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke traject] en tussen de
lidstaten. Welke juridische
concepten van transnationale
Europese rechtshandhaving zijn er
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nodig op het gebied van instrumen

tatie en rechtswaarborgen?
Einddatum: Oktober 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.

546
Opsporing van witwas
praktijken door electronic

monitoring van betalings

stromen
Ir A.A.P Schudelaro

Promotor; Prof. dr. H.C.A. van

Tilborg.
instituut.’ Katholieke Universiteit

Brabant, Faculteit der Rechtsge

leerdheid, Centrum voor Recht.

Bestuur en Informatisering

(Penvoerder], 01 3-46621 28.

Doel: De opkomst van betaal-

systemen voor het Internet biedt

wellicht nieuwe mogelijkheden voor

geld witwassen. Voor het opsporen

hiervan kan mogelijk electronic

monitoring van betalingssystemen

worden ingezet. Dit roept echter

technische en juridische vragen op

waarop het onderzoek zal ingaan.

Einddatum: December 2002.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 1998.2226.

547
Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar bewijslast-

verdeling in zaken van
medische aansprakelijkheid

mr. drs. S. Slabbers
Instituut: Rijksuniversiteit Leiden,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

EM. Meijers Instituut voor

Rechtswetenschappelijk Onderzoek.

Promotoren: Prof. mr. C.J].M.

Stolker en prof. mr. B. Sluyters.

Doel: Hoe dient in geval van een

medische fout de bewijslast

verdeeld te worden tussen

hulpverlener en patiënt? 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, bronnen

onderzoek, inhoudsanalyse,
literatuuronderzoek.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 1997.0720.

548
De (onzekere) toekomst van

de (telefoon)tap
mr A.H.H. Smits

Promotor Prof. mr. M.S. Groenhuij

sen.
Instituut: Katholieke Universiteit,

Brabant Faculteit der Rechtsge

leerdheid, Schoordijk Instituut voor

Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking (Samenwerkend

instituut] 013-4663227. Katholieke

Universiteit Brabant Faculteit der

Rechtsgeleerdheid Vakgroep Recht,

Bestuur en Informatisering
(Penvoerder) 013-4668199.

Doel: Het aftappen van telecommu

nicatie is een belangrijke
opsporingsmethode. Recente

ontwikkelingen in de ICT zetten de

uitvoerbaarheid van de telefoontap

(of telecommunicatietap] echter

onder druk. Het beleids-

uitgangspunt van de overheid luidt:

‘Alle telecommunicatiediensten

moeten vanaf de introductie

aftapbaar zijn Het is maar de vraag

of de werkelijkheid zich zo

gemakkelijk laat regelen. Is

volledige aftapbaarheid technisch

wel mogelijk? En wegen de kosten

om dat te bereiken wel op tegen de

baten? Heeft de overheid er niet

meer baat bij op zoek te gaan naar

alternatieve opsporingsmethoden

die tot op zekere hoogte een

vervanging kunnen zijn van de

telefoontap? Volledige aftapbaar

heid heeft nog een dimensie. In een

tijdperk waarin communicatie-

patronen veranderen, geven

burgers wellicht meer van hun

persoonlijke levenssfeer bloot dan

voorheen. Dit kan als gevolg
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hebben dat in de online maat
schappij de balans tuusen privacy
en aftappen anders uitvalt dan in
de traditionele offline maatschappij.
Einddatum: September 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nun7mer 2001.0117.

549
Jongens in rijksinrichtingen
voor jeugdigen met een
detentiestraf of betiandel
maatregel
drs.G. Vreugdenhil

Promotor Prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
[Promovendus)
Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder). 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Pubilcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0047.

550
Slachtofierschuld in het
strafrecht
mr. S. Waither

Promotor Prof. mr. J.M. Reijntjes.
Instituut: Open Universiteit
Nederland Faculteit Rechtsweten
schappen Directoraat Humaniora
(Penvoerder), 045-5762358.
Doel: Onderzoek naar de rol die de
(mede)schuld van het slachtoffer in
het strafrecht speelt
Einddatum: Oktober 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.0703

551
Schade en straf; over de
verhouding tussen onrechtma
tige daad en strafrecht
mr. 1A./. Wendt

Promotor Prof. mr. J.M. van Dunn.
Instituut: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge
Ieerdheid, Instituut voor Milieu-
schade (Penvoerder) 010-4082774.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1999.1121.

552
Jeugdige zedendelinquenten
drs. A. Wijk

Promotor Prot dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research BV.
(Penvoerder], 020-6902777.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0048.

553
lnsider trading (comparing
China and The Netherlands)
mr L Xianquau

Promotor Prof. mr. den Doelder.
Instituut: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der Rechtsge
leerdheid, Capaciteitsgroep
Publiekrecht Sectie Strafrecht en
Criminologie, 010-4081547.
Einddatum: Januari 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2000.0469.

554
Het effect van de
psychiatnschlpsychologische
rapportage op eenstrafzaak;
een empirisch onderzoek
Onbekend

Promotor Prof. dr. A.M.H. van
Leeuwen.
Instituut: Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Bijzonder Straf- en
Strafprocesrecht Forensische
Psychiatrie (Penvoerder), 071-
5277638.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 1998.1086.

555
Dierenmishan deling
Onbekend

Promotor Prot mr. dr. D.H. de Jong.
Instituut: Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der RechtsgeleerdheidVak
groep Strafrecht en Criminologie
(Penvoerder), 050-3635768.
Doel: Het onderzoek richt zich op
de effecten van het overhevelen
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vande delicten tegen dieren van het

Wetboek van Strafrecht naar

deDezondheids- en Welzijnswet

Dieren. De centrale vraag is of de

gewijzigde vormgeving van het

materiële strafrecht en het

bijbehorende strafprocessuele

regime vanuit het oogpunt van

zowel handhaafbaarheid als

rechtsbescherming voordelen heeft

ten opzichte van de klassieke

strafbaa rstellingen.
Einddatum: Januari 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 1999.0039.

556
Bijzondere aspecten van

computercriminaliteit

Onbekend
Promotor Prof. mr. H. Franken.

Instituut: Universiteit Leiden,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Vakgroep Algemene Vakken en

Encyclopedie van de Rechtsweten

schappen [Penvoerder) 071

5277548.
Einddatum: Lopend.
Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 1999.0796.

557
Het gebruik van informatie

afkomstig van gedrags

deskundigen in strafzaken

Onbekend
Promotor prof. dr. W.A. Wagenaar.

Instituut: Universiteit Leiden,

Faculteit der Sociale Wetenschap

pen, Departement Psychologie,

Sectie Functieleer en Theoretische

Psychologie, 071 -5273630;

Universiteit Leiden, Faculteit der

Rechtsgeleerdheid, EM. Meijers

Instituut; Instituut voor

Rechtswetenschappelijk Onderzoek,

071-5275200.
Onderzoeksvragen: Welke informatie

kan van de gedragsdeskundige

worden gevraagd? Hoe kan deze

vraag het beste door de deskundige

worden beantwoord? Hoe wordt dit

antwoord door de rechter

geïnterpreteerd?
Einddatum: Januari 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 2000.0603.

558
Neurobiologische factoren van

agressie bij jeugdige

delinquenten

Onbekend
Promotor prof. dr. T.A.H. Doreleijers.

Instituut: Pl Research BV.

(Penvoerder), 020-6902777.

Einddatum: Januari 2004.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 2001.0051.

559
De Procureur-generaal bij de

Hoge Raad

Onbekend
Promotor prof. mr. R. de Lange.

Instituut: Erasmus Universiteit

Rotterdam, Faculteit der Rechtsge

leerdheid, Capaciteitsgroep

Publiekrecht Sectie Staats- en

Bestuursrecht, 010-4081573.

Doet In de nieuwe wet op de

rechterlijke organisatie (RO], die

per 1juni1999 in werking is

getreden, is de positie van de

Procureur-generaal bij de Hoge

Raad veranderd ten opzicht van de

oude Wet RO. In dit onderzoek

wordt bezien wat de gevolgen van

die verandering zijn, mede in het

licht van vergelijking met andere

rechtsstelsels.
Einddatum: Januari 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.

Niwi-nummer 2000.0628.

560
Meisjesdelinquentie

Onbekend
Promotor prof. dr. T.A.H. Doreleijers

NN (Promovendus]
Instituut: Pl Research B.V.

(Penvoerder], 020-6902777.

Einddatum: Januari 2004.

Publicatievorm: Dissertatie.
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Niwi-nummer 2001.0056.

561
Gedoogbeleid in het strafrecht
Nog niet bekend

Promotoren: mr. M. van Dijck en
prof. mr. M.S. Groenhuïjsen.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechtsge
Ieerdheid, Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en
Rechtsvergelijking, (Penvoerder]
013-4663227 Schoordijk Instituut.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer 2001.0116.

Nederlandse Politie Academie
Onderzoeksgroep

Afgesloten onderzoek

562
‘Zicht op geweld in
‘s-Hertogenbosch, een
onderzoek naar aard, omvang
en aanpak van geweld in
‘s-Hertogenbosch:
drs. CIE. In ‘t Velt, drs. H.KB.
Fobler en dc WPh. Stof

NPA-Onderzoeksreeks nr. 7,
‘s-Gravenhage, Elsevier
Zie JV7, 2001, nr. 578

563
Policing Euro 2000; internatio
nal police co-operation,
information management and
police deployment
dc O.M.J. Adang en C Cuvelier

Ubbergen, Tandem Felix, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest
Onderzoek naar de internationale
politiesamenwerking en de
interactie politie-publiek bïj Euro
2000 ten behoeve van evaluatie en
aanpassing van het EU handboek
voor de internationale politiesamen
werking rond voetbalwedstrijden.

Lopend onderzoek

564
Omgaan met conllictsituaties:
toetsen van good practices
dc O.M.J. Adang, dc H. Ferwerda
en dc N. Kop

Samenwerkingsverband: N PA,
Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
Doel: Het onderzoek Omgaan met
conflictsituaties heeft tot doel meer
zicht te krijgen op de wijze waarop
agenten in de basispolitiezorg
potentieel lastige conflictsituaties
op een veilige en verantwoorde
manier aan kunnen pakken, al dan
niet met hantering van hun
bevoegdheid tot geweldgebruik.
Opzet Het onderzoek beperkt zich
tot de volgende typen risicovolle
conflictsituaties: het optreden ten
opzichte van geestelijk gestoorde
individuen; het optreden in
potentiële conflictsituaties met
groepen jonge mannen (met name
allochtone jongeren, en jongeren in
uitgaansgebieden]; het uitvoeren
van voorzienbare of onvoorzienbare
lastige, potentieel gevaarlijke (maar
niet vuurwapengevaarlijke)
aanhoudingen. Gegevens zullen
vergelijkenderwijs verzameld
worden in diverse korpsen door
middel van observaties, interviews,
documentanalyse en enquêtes.
Einddatum: December 2003.
Publicatievorm: Boek, internationale
publicatie.

565
Landelijke invoering van
pepperspray bij de Neder
landse politie.
dc O.M.J. Adang en drs. J.
Mensink

Samenwerkingsverband: Neder
landse Politie Academie en IVA.
Doel: Meer inzicht te verkrijgen in
de gevolgen van de invoering van
dit geweldmiddel op de langere
termijn, factoren die van invloed zijn
op de effectiviteit van pepperspray
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en de invloed van de beschikbaar
heid van pepperspray op het
gebruik van geweld door en tegen
de politie.
Opzet Na het gebruik van
pepperspray dient iedere ambtenaar
die pepperspray gebruikt heeft
meldingsformulier in te vullen,
evenals de betrokken hulpofficier
van justitie. De verdachte die
bespoten is met peperspray krijgt
een antwoordkaart uitgereikt. Het
onderzoek vindt plaats aan de hand
van de ingevulde formulieren,
tezamen met eventuele mutaties en
processen verbaal en de beargu
menteerde beoordeling van het
pepperspraygebruik door de
leidinggevende. In een beperkt
aantal gevallen worden aanvullende
gegevens verzameld via interviews.
Daarnaast worden in vijf regio’s
gegevens over het gebruik van
geweld door en tegen de politie
verzameld en geanalyseerd.
Einddatum: December 2005.
Publicatievorm: Jaarlijkse tussen
rapportages, eindrapportage,
publicatie in Nederlands politie-
tijdschrift, internationale publicaties.

566
A European study of crowd
police- crowd relations
Ur O.M.J. Adang, dr C. Stort en
dr S. Reicher

Samenwerkingsverband: N PA,
University of Liverpool [UK),
University of St. Andrews (UK).
Doet Het onderzoek richt zich op
een vergelijkende analyse van
openbare-orde handhaving binnen
Europa met als doelen: bevorderen
van kennis over de inschatting van
risico’s voor de openbare orde,
meer specifiek van de factoren die
geweldloos gedrag bevorderen dan
wel belemmeren; nagaan hoe
verschillen in stijlen van politie
optreden de internationale
samenwerking met betrekking tot
openbare orde handhaving

beïnvloeden: nagaan hoe
verschillen in stijlen van politie
optreden de kans op het ontstaan
en de escalatie van geweld
beïnvloeden.
Opzet Participerende en niet
participerende observatie van de
interactie tussen politiekorpsen in
diverse Europese landen en Engelse
voetbalsupporters die wedstrijden
van hun club of het nationale team
in Europa bezoeken. Zowel het
perspectief van de supporters als
dat van de fans wordt in beeld
gebracht. Daartoe wordt gebruik
gemaakt van een netwerk van
politie-instituten, universitaire
onderzoekers en supporters-
begeleiders in de betrokken landen.
Einddatum: Mei 2004.
Publicatievorm: Seminar, rapport,
internationale publicaties.

567
Evaluatie politieprojecten rond
Marokkaanse jeugd
drs. EJ.A. Ren’oets

(Co)promotor: dr. W.Ph. Stol en prof.
dr. C.D. van der Vijver.
Samenwerkingsverband: De
gezamenlijke opdrachtgevers zijn de
regiopolitiekorpsen Amsterdam
Amstelland, Hollands- Midden en
Utrecht.
Doel: De deelnemende korpsen
ervaren problemen in hun wijk rond
Marokkaanse jeugd. Ze hebben in
nauw onderling overleg verschil
lende projecten opgezet om de
contacten tussen politie en jeugd te
verbeteren en de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk te vergroten.
Het doel van het onderzoek is
tweeledig: (1) de effectiviteit van die
projecten te evalueren en daarmee
de korpsen inzicht te bieden in wat
werkt, (2) het procesmatige verloop
van de projecten evalueren en
daarmee de korpsen inzicht bieden
in hoe en waarom projecten slagen
of falen. Het is nadrukkelijk de
bedoeling om tussentijdse
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resultaten van het onderzoek in te
brengen in het proces, want het
motto van het project is: ‘doen en
leren, en leren doen Daarmee krijgt
het onderzoek het karakter van
actieonderzoek.
Opzet Het onderzoek speelt zich af
in drie basiseenheden. De stand
van zaken in de wijk wordt drie
maal uitgebreid opgemaakt. De
nulmeting was begin 1999, een
tussenmeting volgde in 2000 en de
eindmeting eind 2001. Tussentijds
ligt de nadruk op de evaluatie van
het procesmatige verloop van de
projecten.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Artikelen, dissertatie.
Reeds gepubliceerde artikelen: Stol,
W.Ph., R]. van Treeck en E.J.A.
Bervoets, ‘Problemen met
Marokkaanse jongeren 7ijdschrift
voor de politie, 60e jrg., nr. 9, 1998,
pp. 22-26. Stol, W.Ph., R.J. van
Treeck en E].A. Bervoets,
‘Leefbaarheid in de wijk; inter-
regionaal project rond Marokkaanse
jeugd’, fljdschrift voor de politie, 61e
jrg., nr. 7/8, 1999, pp. 23-27; Stol,
W.Ph., RJ. van Treeck en E.J.A.
Bervoets, ‘Leefbaarheid in de wijk
wordt zichtbaar; interregionaal
project rond Marokkaanse jeugd
fijdschrift voor de politie, 61e jrg., nr.
9, 1999, pp. 16-19; Bervoets, E. en
W.Ph. Stol, ‘De wijk te kijk? De rol
van de media in de Marokkaanse
jongerenproblematiek’, Tijdschrift
voor de politie, jrg. 62, nr. 7/8, 2000,
blz. 33-39; E.J.A. Bervoets en
W.Ph.Stol, ‘Waarom veel projecten
rond Marokkaanse jongeren
vastIopen Tijdschrift voor de politie,
jrg. 63, nr. 6, 2001, pp. 29-37; E.J.A.
Bervoets, ‘Politie en Marokkaanse
jongens; lessen uit een inter-
regionaal politieproject’, Proces,
tijdschrift voor berechting en
reclassering, nr. 5/6, 2001, pp. 89-95.
Tevens gepubliceerd: diverse
Inpact- en NPA-rapportages.

568
Pilot analyse criminele
infrastwcturen
dr. PPH.M. Klerks, dr. N. Kop en
R. Kempinga

Samenwerkingsverband: Neder
landse Politie Academie en
Regiopolitie Haaglanden.
Doel Georganiseerde en andere
vormen van criminaliteit voltrekken
zich binnen functionele infrastructu
ren als bedrijven, horeca-
instellingen en logistieke
voorzieningen. Dit pilotonderzoek
dient uit te wijzen in hoeverre en op
welke wijze het concept criminele
infrastructuren een meerwaarde
kan bieden aan de preventie,
beheersing en daadwerkelijke
bestrijding van dergelijke
criminaliteitsvormen.
Opzet Het opzetten en uitvoeren
van een experimentele
infrastructuuranalyse in een
middelgrote gemeente dient een
beeld van de betreffende criminele
infrastructuren, alsmede een
bruikbare methode op te leveren.
Einddatum: Juli 2003.
Publicatievorm: Schriftelijke
rapportage.

569
Evaluatie kemteams
dr. PPH.M Klerks, drs. CIE. In ‘t
Velt, mt drs. A.Ph. van Wijk, M.
Scholtes, mc drs. P Nijmeijer en
drs. J.G.M. van der Velde

Samenwerkingsverband: Neder
landse Politie Academie en ES&E.
Doel: Het vorige kabinet heeft op
advies van de Parlementaire
Enquètecommissie Opsporings-
methoden besloten dat binnen vijf
jaar de inhoudelijke meerwaarde
van de kernteams moet zijn
gebleken. In opdracht van de beide
politieministeries vindt thans een
evaluatie plaats van de zes
kernteams en het Landelijk
Recherche Team. Hiermee wordt
beoogd vast te stellen of deze
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organisatievorm inderdaad een
meerwaarde heeft in het regionale
politiebestel, met name doordat zij
meer complexe en grootschaliger
zaken aanpakken dan voor de
regio’s mogelijk zou zijn.
Opzet De zeven teams worden
evaluatief onderzocht met behulp
van documentenstudie, interviews,
enquêtes en groepssessies.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Schriftelijke
rapportage. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

570
ieugdnetwerken in Drenthe
dr. N. Kop en dr. WPh. Stol

Samenwerkingsverband: N PA en
regiopolitie Drenthe.
Doel: Jeugd is speerpunt in
politiebeleid. Het onderzoek moet
zicht geven op welke problemen de
politie met jeugd ervaart of voorziet
en welke formele en informele
samenwerkingsverbanden er rond
jeugd bestaan tussen politie en
haar partners. Het onderzoek moet
onder meer antwoord geven op de
vraag of de samenwerkingsverban
den aansluiten bij de ervaren
problemen en hoe de samenwer
king functioneert.
Opzet Onderzoek binnen de
politieregio Drenthe, op basis van
documentenanalyse, (groeps)
interviews en een literatuurscan.
Einddatum: Najaar 2002.
Publicatievorm: Rapport.

571

Zeifsturing
prof mr. dr ER. Muller

Samenwerkingsverband: N PA en Het
Expertisecentrum.
Beschrijving: In dit onderzoek wordt
bezien wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn van zelfsturing
binnen de Nederlandse politie.
Daartoe wordt een vergelijking

gemaakt met andere terreinen.
Tevens worden de proeven met
zelfsturing bij de politie in
Nederland nader bekeken. Dit alles
wordt beoordeeld tegen het licht
van de sturing van de politie.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

572

Publiek-private samenwerking
in de veiligheidszorg
prof mr.dr ER. Muller

Samenwerkingsverband: NPA en
COT.
Beschrijving: De mogelijkheden en
beperkingen van publiek-private
samenwerking in de veiligheidszorg
worden bekeken vanuit een kritisch
perspectief. Daarbij staat centraal
welke dilemma’s zich voordoen bij
publiek-private samenwerking in de
veiligheid. Specifiek wordt daarbij
de bijzondere positie van de
politiezorg in kaart gebracht.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

573
Veranderingen in politiestraat
werk; effect van gebieds
gebonden politiewerk
dr WPh. Sto, mrdt A.Ph. van
Wijk, drs. G. Vogel, drs. L. van
Heel, mtdrs. B. Foederer en
profdr CD. van der Vijver

Doel: verschaffen van systematisch
(gekwantificeerd) beeld van
politiestraatwerk, het beschrijven
van veranderingen sinds 1993 en
het geven van verklaringen voor
geconstateerde veranderingen.
Tevens levert het onderzoek een
evaluatiemethode Cstraatwerk
monitor’] op.
Opzet In drie korpsen wordt een
evaluatiestudie uitgevoerd waarin
systematische observaties van
straatwerk zowel in de noodhulp als
in het gebiedsgebonden werk
centraal staat.
Einddatum: Eind 2002.
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Publicatievorm: Boek. Het onderzoek
wordt gefinancierd door de
Commissie Politie en Wetenschap.

574
Sociale controle op het
internet
dr. iS. Svensson, mrdrs. A.Ph. van
Wijk, profdr C.D. van der Vijver
en dr WPh. Stol

Samenwerkingsverband: NPA, IPIT.
Doel: Onderzoek naar informele
sociale controle bij het uitwisselen
van bestanden via internet.
Opzet Literatuurverkenning,
interviews, enquête en webanalyse
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport en
(internationale) publicaties.

575
Essenties van leidinggeven bij
de politie
drs. CIE In ‘t Velt en dr WPh.
Stol

Doel: Het doen van aanbevelingen
voor effectiever leidinggevenden
vanuit inzichten in de alledaagse
praktijk. Wat vinden chefs in de
praktijk van wezenlijk belang, op
grond waarvan nemen zij
beslissingen en waarover nemen zij
beslissingen? Op basis van de
sterke en van minder sterk
ontwikkelde aspecten van
leidinggeven wordt bijsturing van
de effectiviteit mogelijk, onder
andere via onderwijs.
Opzet Een inventarisatie, middels
enquêtes en interviews, onder een
grote groep operationele
politiechefs.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Artikel. Eerder
werden gepubliceerd: Kooten, ].M.
van en W.Ph. Stol, ‘Sturen van
politiewerk verbeteren vanuit de
praktijk 7ijdschrift voor de politie,
jrg. 60 (1/2), 1998, pp. 21-26; Van
Kooten, J.M., ‘Effectief leidinggeven
bij de politie; achtergronden en
evaluatiemethode, In-pact

onderzoeksreeks, nr. 4, 1999,
Elsevier bedrijfsinformatie bv,
‘s-Gravenhage.

576
De opbrengst van projecten;
een verkennend onderzoek
naar de bijdrage van
diefstalprojecten aan
politiewerk
drs. C.J.E. In ‘t Velt en dr WPh.
Stol

Doel: Het onderzoek moet leiden tot
effectievere inzet van mensen en
middelen bij diefstalbestrijding.
Opzet Met behulp van een enquête
documentenstudie en van
diepte-interviews wordt een
verband gezocht tussen de wijze
waarop projecten worden
georganiseerd en de effectiviteit
ervan.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Onderzoeksrapport.
Het onderzoek wordt gefinancierd
door de Commissie Politie en
Wetenschap.

577
Politiereacties op geweids
incidenten
drs. C.J.E. in ‘t Velt, drs. Ri. van
Treeck en dr. WPh. Stol

Doel: Het onderzoek draagt
uiteindelijk bij aan de effectiviteit
waarmee de politie optreedt tegen
geweld. Op kortere termijn moet
het leiden tot meer inzicht in de
wijze waarop de politie reageert op
geweldsincidenten.
Opzet Door middel van
documentenonderzoek, interviews
en observaties van straatwerk
achterhalen welke gewelds
incidenten politiemensen
onderscheiden en welke basisstra
tegieën zij bij de aanpak van
geweldsincidenten hanteren.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Onderzoeksrapport.
Het onderzoek wordt gefinancierd
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door de Commissie Politie en
Wetenschap.

578
Jeugdige zedendelinquenten,
Theory of Mmd, autisme en
psychopathie
mr drs. A.Ph. van Wijk, mr drs.
A.A.J. Blok/and en drs. N. Duits

Samenwerkingsverband: N PA, FPD
Amsterdam.
Doel: het nagaan of en zo ja in
hoeverre jeugdige zedendelinquen
ten een gebrekkig functionerend
Theory of Mmd hebben. In het
bijzonder gaat het om de vraag of
ze gekenmerkt worden door aan
autisme verwante concactstoornis
sen dan wel psychopathie.
Opzet Literatuurstudie, dossier-
onderzoek waarbij ook dossiers van
geweldplegers worden bestudeerd.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: (Internationale)
publicaties.

579
Screeningsinstrument
jeugdige zedendelinquenten
mr.drs. A.Ph. van Wijk, profdr
ThA.H. Doreleijers, profdr R.A.R.
Bullens en drs. 1 van Horn

Samenwerkingsverband: NPA, VU,
FORA.
Doel: Het ontwikkelen van een
screeningsinstrument voor jeugdige
zedendelinquenten aan de hand
waarvan raadsonderzoekers een
eerste selectie kunnen maken van
jongeren die wel en jongeren die
geen nadere aandacht [zorg)
behoeven.
Opzet Literatuurstudie, heranalyses
van databestanden en onderzoek
onder 180 jeugdige zedendelin
q uenten.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatievorm: Rapport, (internatio
nale) publicaties.

580
Jeugdige zedendelinquenten
in de Pittsburgh Youth Study
mr.drs. A.Ph. van Wijk, profdr R.
Loebet profdr Th.A.H. Doreleijers
en dr. H.B. Feîwerda

Samenwerkingsverband: Pittsburgh
University, Advies- en Onderzoeks
groep Beke, Vrije Universiteit.
Doet Het doel van het onderzoek is
na te gaan wat de specifieke
risicofactoren voor seksueel
delinquent gedrag zijn.
Opzet De Pittsburgh Youth Study is
een prospectieve longitudinale
studie onder 1500 jongeren in
Pittsburgh met een looptijd van
ruim 10 jaar. Van deze jongeren is
een grote hoeveelheid gegevens
verzameld over onder meer
gezinsachtergronden, criminaliteit
en psychosociaal functioneren. Het
onderzoek spitst zich toe op de
jongeren die een of meer
zedendelicten hebben gepleegd.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport, artikelen.

587
Problematische jeugdgroep
Zeeburg
mrdrs. A.Ph. van frWjk, drs. H.
Quint, drs. SlA. Bervoets en dr.
WPh. Stof

Samenwerkingsverband: N PA,
stadsdeel Zeebutg, politie
Amsterdam-Amstelland
Doel: Het onderzoek moet zicht
geven op: (1) hoe een hanggroep
zich in korte tijd kon ontwikkelen
tot een groep gewelddadige
jongeren en (2) welke instanties
met welk resultaat betrokken waren
bij de aanpak van deze groep.
Opzet Het onderzoek is een
casestudy in Zeeburg en start met
een schets van de groep op grond
van reeds beschikbare informatie
over de groep(sleden). Daarna
volgen interviews met de
groepsleden en hun ouders, en met
vertegenwoordigers van betrokken
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instanties, levens wordt een
bijeenkomst met buurtbewoners
belegd.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

582
Overlast en criminaliteit van
Antillianen in Nijmegen
mrdrs. A.Ph. van Wijk en dt WPh.
Stol

Samenwerkingsverband: N PA, politie
Gelderland-Zuid en gemeente
Nijmegen
Doel: Het onderzoek moet inzicht
leveren in de aard, omvang en
achtergronden van overlast en
criminaliteit gepleegd door
Antillianen. Het moet tevens een
methode opleveren om in de
toekomst het probleem nogmaals in
kaart te brengen (te monitoren).
Opzet De eerste stap is het maken
van een criminaliteitsbeeld op basis
van alle in Nijmegen ingeschreven
Antillianen van 10-40 jaar. Daarna
volgen interviews met personen de
doelgroep over de achtergronden.
Tevens wordt een netwerkanalyse
uitgevoerd over bij de politie
bekende Antillianen, met
gebruikmaking van criminaliteits
analysetechnieken. Eventueel volgt
nog een bescheiden veldonderzoek
onder Antilliaanse jongeren.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

Regioplan Onderzoek Advies en
Informatie

Afgesloten onderzoek

583
Projecten jeugd en veiligheid
in niet-ESB-gemeenten;
evaluatie van de Tijdelijke
Regeling inzet extra middelen
jeugd en veligheid
H. Batelaan

Amsterdam, Regioplan, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 593

584
Evaluatie nachtdetentie;
eindrapport
J. Bos en drs. M. Mehciz

Amsterdam, Regioplan, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was
vaststellen van verloop en
ervaringen met twee experimenten
met nachtdetentie bij jongeren in
de fase van voorlopige hechtenis Cs
avonds, ‘s nachts en in het
weekend in de jji, overdag naar
school of werk), ten behoeve van
besluitvorming over landelijke
invoering.

585
Wachtlijsten voor oudkomers
voor NT2; de situatie in de
periode tussen 7 juli 2000 en
7 mei 2007
M. Brink, F Dinjens, R. Oude
Ophuis en A. Westerhuis

Den Bosch/Amsterdam, Cinop/
Regioplan, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 594

586
De veilige school
M. Diepeveen en P Krooneman

Amsterdam, Regioplan, 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In een wereld waarin fraude,
geweld en criminaliteit volop in de
belangstelling staan is de roep om
veiligheid op scholen sterk. In het
onderzoek is gekeken naar wat
scholen in het primair onderwijs
allemaal doen om een veilig
schoolklimaat te bevorderen. Het
gaat daarbij om de sociale
veiligheid (denk aan discriminatie,
pesten, roddelen, uitschelden en
dergelijke), om het planmatig
handelen bij ongevallen en
calamiteiteiten en om de zorg voor
veilige voorzieningen. De eerste
indruk is dat scholen op heel veel
deelterreinen met een grote
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dfversiteit aan projecten en
maatregelen actief zijn, maat dat
vrijwel geen school een geïnte
greerd veiligheidsbeleid heeft.

587

Geen boeien maar ketens;
evaluatie aanpak jeugd in
Amsterdam-West
1E van Gemert, G. Homburg, A.
Leerkes en D. Leve/ing

Amsterdam, Regioplan, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Het rapport biedt een inventarisatie
van verloop en ervaringen met
samenwerking tussen instanties ter
bestrijding van overlast en
criminaliteit door jongeren in
Amsterdam-West

588
Grensverkenningen; een
verslag van een onderzoek
naar Haltafdoeningen bij niet
Haitwaardige feiten
A. Leerkes

Amsterdam, Regioplan, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 596

589
Je verweren kun je leren
AL. van der Vegt, M. Diepeveen,
M. Klerks, M. Voorpostel en M. de
Weerd

Amsterdam, Regioplan, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 595

Iopend onderzoek

590
Onderzoek naar de cursus-
behoefte van oudkomers
drs. M. Brink en dr J. Klaver

Doel: In kaart brengen van de
behoefte aan taalonderwijs en
andere cursusbehoeften onder
verschillende subgroepen van de
oudkomerspopulatie.
Opzet: Instrumentontwikkeling om
behoefte te meten; testen van het
instrument in vier gemeenten onder

verschillende subgroepen
(opvoeders en werklozen uit de
traditionele en vluchtelingen
migrantengroepen)
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport.

591
Problematische Marokkaanse
jeugdgroep
dr. 1E van Gemert en profdr M.
Fleisher

Doel: Het doel van het onderzoek is
te komen tot een natuurgetrouwe
beschrijving van (alledaagse gang
van zaken binnen) een criminele
Marokkaanse jeugdgroep, die
inzichtelijk maakt hoe de leden tot
overlastgevende en criminele
activiteiten komen en welke rol de
groep daarin speelt.
Opzet: Uit een beperkt aantal reeds
bekende groepen wordt geselec
teerd. Deze groep wordt nauwgezet
in beeld gebracht op basis van
data, die verzameld worden door
middel van participerende
observatie, interviews met
groepsleden en niet-leden,
politieregistratie en justitiële
documentatie.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport, engelsta
lige artikelen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie,WODC, Afdeling EWB.

592

Fietsdiefstal binnenstad
Utrecht
drs. D. Leveling, drs. 1. Jonker en
drs. G.H.J. Homburg

Doel: Beschrijven en analyseren
fietsdiefstal en —heling in Utrecht
ten behoeve van een aanpak door
politie en gemeente.
Opzet: Secundaire analyse,
observatie, interviews fietsdieven,
enquête bewoners en slachtoffers.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.
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593
Evaluatie en monitoring van
de stimulenngsprojecten voor
allochtone groepen
drs. S. Mateman en dt 1 Klaver
Un samenwerking met Research
voor Beleid)

Doel: Het in kaart brengen van de
mate waarin en de wijze waarop de
stimuleringsprojecten hun
doelstellingen realiseren. Het
identificeren van de succes- en
faalfactoren.
Opzet: Tweejaarlijkse monitoring
van de voortgang van ndivïduele
deelnemers aan de projecten
(kwantitatief); interviews met
projectcoördinatoren en beleids
verantwoordelijken bij de gemeente;
interviews met deelnemers aan de
projecten.
Einddatum: Mei 2004.
Publicatievorm: Rapport.

594
Buurtveiligheidspian
Heerlerbaan
dr. Renooy en drs. Oude Ophuis

Doel: Opstellen van een buur
veiligheidsplan voor de Heerlerbaan
in Heerlen: nadruk op opstellen van
Ipan van aanpak; het buurt
veiligheidsplan is gebaseerd op een
grondige diagnose waarbij gebruik
gemaakt wordt van het RISC
model.
Opzet: Opstellen diagnose (o.a. via
interviews met sleutelfiguren,
groepsgesprekken met bewoners);
plan van aanpak; communicatielpan
naar buurt en gemeente;
evaluatieplan.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Raport wordt
uitgegeven door het Bureau Orde
en Veiligheid van de gemeente
Heerlen als onderdeel van de serie
Buurtveiligheidsplan’ (13 buurten in

totaal].

Research voor beleid

Afgesloten onderzoek

595
Evaluatie klachtrecht en
medezeggenschap in de
jeugdhulpverlening en de
jeugdbescherming
B.E Holmes en FG.H.C. Kriek

Leiden, Research voor Beleid, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 601

596
Oefenen? Met wie dan?
Begeleidend schrijven bij de
database
WH.A. Ketelaar en drs. EG.H.C.
Kriek

Research voor Beleid, Leiden, mei
2002
Niet eerder in ]V opgenomen
geweest.
In opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken stelt Research
voor Beleid een database samen
van hulpdiensten die in de
grensregio’s van Nederland actief
zijn in de rampenbestrijding. Doel
van het onderzoek is het
vergemakkelijken van het oefenen
tussen Duitse, Belgische en
Nederlandse hulpdiensten door het
beschikbaar stellen van geautomati
seerde Organisatie- en contact-
gegevens. Het onderzoek maakt
deel uit van een groter project van
het ministerie Op weg naar
effectief oefenen

597
Evaluatie regelingen inning
kinderalimentatie
drs. FG.H.c. Kriek, Ir. S van der
Kemp en E Zuijdam

Leiden, Research voor Beleid, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Doel van het onderzoek was om
inzicht te krijgen in de mate waarin
de nieuwe regelingen van inning
van kinderalimentatie via het
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Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LB(OJ
bijdragen aan een effectievere en
efficiëntere betaling van kinder
alimentatie. Het onderzoek werd
uitgevoerd in opdracht van en
gefinancierd door het ministerie van
Justitie, WODC, Afdeling EWB.

598
Criem; een inventarisatie als
opmaat voor toekomstig
beleid
C. Kuiper

Leiden, Research voor Beleid, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

599
Toepassing aanbevelingen
Commissie Stekelenburg
GA. Oostdijk

Leiden, Research voor Beleid, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 604

600
Belaging in Nederland; aard,
omvang, achtergronden en
mogelijkheden voor een
aanpak
A. Pemberton en R. Verkaik

Den Haag, ministerie van Justitie,
2001
Zie JV7, 2001, nr. 603

601
Interviews rampencoördinatie
WH.A. van der Werf

Research voor Beleid, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
In opdracht van het Crisis
Onderzoeksteam tCOT] voerde
Research voor Beleid telefonische
interviews uit met functionarissen
die betrokken zijn bij rampen-
coördinatie.

602
Politiemonitor Rotterdam 2001
E Kriek

Rotterdam, intern rapport
Rotterdam-Rijnmond, 2001
Zie JV7, 2001, nr. 602

603
Politiële zedenzorg

Leiden, Research voor Beleid, 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.
Research voor Beleid ondersteunt
de Inspectie Politie hij hun
onderzoek naar de vormgeving van
het zedenzorgbeleid bij de
verschillende politiekorpsen. Dit
behelst onder meer het adviseren
bij de dataverzameling en de
analyse van de gegevens.

Lopend onderzoek

604
Nazorg hulpverlening hij
rampen
J. Bos

Opdrachtgever: Ministerie van SZW.
Doel: Naar aanleiding van de
rampen in Enschede en Volendam
heeft het kabinet actiepunten ter
verbetering van de rampen
bestrijding geformuleerd. Actiepunt
83 (Vuurwerkramp) betreft het
samenwerken van de hulpverlener-
organisaties tijdens rampen of
zware ongevallen. De organisatie
van de hulpverlener is als
werkgever verantwoordelijk voor de
bescherming en psychosociale en
medische nazorg van de hulpverle
ner. Het kabinet vindt dat de
organisaties hun werkzaamheden
op dit vlak op elkaar moeten
afstemmen en moeten samenwer
ken. Momenteel heeft zij hiervoor
geen waarborgen. Research voor
Beleid onderzoekt hoe dat in de
praktijk vorm kan krijgen.
Opzet: Interviews, groepsgesprek
ken.
Einddatum: September 2002.
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605
Enquëte Programma BOS
J. Bouwmeester
Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie.

Doel: De IND voert een onderzoek
uit naar de organisatorische en
personele gevolgen van een Beslis
Ondersteunend systeem [BOS).
Research voor Beleid voert de
dataverzameling van dit project uit.
Opzet: Schriftelijke enquête.
Einddatum: September 2002.

606
Evaluatie boekhoud
verordening 7998
J. Bouwmeester
Opdrachtgever: Nederlandse Orde
van Advocaten.

Doel: De Nederlandse Orde van
Advocaten wil de Boekhoud
verordening 1998, conform de
afspraken met het ministerie van
Justitie, evalueren. De evaluatie
moet inzichtelijk maken in hoeverre
de verordening de gestelde doelen
heeft gerealiseerd en op welke
punten advocaten in de praktijk
nog knelpunten ondervinden.
Opzet: lnternet enquête, interviews.
Einddatum: December 2002.

607
Vrijwilligers bij de politie
D. Grijpstra
Opdrachtgever: Nederlands Politie
Instituut

Doel: Burgers zouden, met de
diversiteit aan specifieke kennis,
vaardigheden en sociale netwerken
waarover ze beschikken, een
belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de taken van de politie. De
politie wil meer burgers in (meet)
vrijwillige functies inzetten voor het
uitvoeren van haar taken. Hiervoor
dienen de politiekorpsen
handvatten en instrumenten te
krijgen die hen helpen bij werving,
selectie, inzet, begeleiding en

training van vrijwilligers. Research
voor Beleid voert dit onderzoek uit
voor het opstellen van instrumenten
en handvatten.
Methode: Expertinterviews,
casestudies, schriftelijke enquête.
Einddatum: Maart 2003.

608
Arbitrage en bindend advies
C. van der Werf

Doel: Om de druk op de rechtelijke
macht te verminderen is het kabinet
van mening dat buitenrechtelijke
geschilbeslechting, ook wel
Alternative Dispute Resolution
tADR) genoemd, gestimuleerd moet
worden. In dat kader voert
Research voor Beleid, in samenwer
king met het Meijers Instituut van
de Universiteit Leiden een
inventariserend onderzoek uit naar
de aard en omvang van Arbitrage
en Bindend advies in Nederland.
Deze quick scan moet inzicht
bieden op welke terreinen en in
welke mate gebruik gemaakt wordt
van deze (niet gerechtelijke]
vormen van geschilbeslechting.
Opzet: Literatuurstudie, expert
interviews, documentanalyse.
Einddatum: December 2002. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Afgesloten onderzoek

609
Zekere banden; sociale
cohesie, leefbaarheid en
veiligheid
i. de Hart fred.), 1E Knol, C.
Maas-de Waal en T Roes

Den Haag, Sociaal en Cultureel
Planbureau, SCP-rapport nr. 5, 2002
Zie JV7, 2001, nr. 606
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670
Integrale veiligheids

rapportage 2002

1< Wittebrood
Nog te verschijnen.
Zie JV7, 2001, nr. 607

677
De sociale staat van

Nederland 2007

Verschillende auteurs

Den Haag, Sociaal en Cultureel

Planbureau, SCP-publicatie nr. 14,

2001
Zie JV7, 2001, nr. 609

Lopend onderzoek

672
Determinanten en consequen

ties van slachtofferschap

drs. Ci. Maas-de Waal

Doel: De afgelopen jaren is voor de

materiële en immateriële gevolgen

van een delict voor het slachtoffer

en diens naaste omgeving en voor

de werkwijze van politie en justitie

ten aanzien van slachtoffers steeds

meer belangstelling ontstaan. De

positie van het slachtoffer in het

stratproces geleidelijk verder

versterkt (de wet-Terwee;

initiatiefwetsvoorstel Dittrich). De

vraag in hoeverre met deze

veranderingen wordt tegemoet

gekomen aan de wensen van

slachtoffers is in onderzoek nog

weinig aan de orde gekomen. Met

het project wordt beoogd hier

inzicht in te verkrijgen. Aan de

hand van slachtofferenquêtes kan

een beeld worden geschetst van de

ervaren schade, het persoonlijk en

materieel letsel van verschillende

(bevolkings-, leeftijds-, en beroeps-]

groepen. Tevens wordt inzicht

verkregen in de contacten van
slachtoffers met de politie, de

slachtofferhulp en de schade. Op

basis van de analyses kan dan

worden beredeneerd of voor
bepaalde groepen slachtoffers

voorzieningen (verder] uit te
breiden of te verbeteren zouden

zijn.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: SCP-rapport,

artikelen.

673
Slachtofferschap en beleid

dr. K Wittebrood
Doel: In 2002 is een voorstel

ontwikkeld voor een periodieke

rapportage naar slachtofferschap en

beleid.. Hoewel de aandacht van
beleidsmakers hiervoor de laatste

jaren is toegenomen, is de

informatievoorziening met

betrekking tot de criminaliteits

ontwikkeling en de beleving van

burgers gebrekkig. Ook onderzoek

naar ervaringen van burgers met

criminaliteit ontbreekt nagenoeg.

Die periodiek gedachte rapportage

zou uit drie delen bestaan. Het

eerste onderdeel bevat kerncijfers

over slachtofferschap (inclusief

huiselijke geweld], onveiligheids

beleving, opvattingen over politie en

justitie, aangiften, en slachtoffer

hulp. Het tweede onderdeel zou

zich moeten richten op het

veiligheidsbeleid in brede zin Het

derde en laatste onderdeel zou

steeds uit per rapportage
wisselende thema’s kunnen

bestaan., zoals risicogroepen met

betrekking tot slachtofferschap,

specifieke vormen van gewelds

misdrijven (bijvoorbeeld huiselijk

geweld] en dergelijke.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: SCP-rapport,

artikelen.

674
Sociaal en cultureel rapport

2002
Verschillende auteurs

Doel: Een samenhangende
beschrijving te geven van de

situatie op het sociale en culturele
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terrein alsmede van de te
verwachten ontwikkelingen.
Opzet: Evenals in andere jaren zal
er weer een hoofdstuk worden
gewijd aan actuele ontwikkelingen
op het terrein van criminaliteit en
justitie.
Einddatum: September 2002.

675
De sociale staat van
Nederland 2003
Verschillende auteurs

Doel: Een beschrijving geven aan
de hand van een aantal kernindica
toren van de leefsituatie van de
Nederlandse bevolking op een
aantal geselecteerde maatschappe
lijke velden, waaronder kernindica
toren op het terrein van justitie.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Periodieke
rapportage (twee jaarlijks)
SCP-publicatie.

Politie Haaglanden
Ploeg analyse en research

Lopend onderzoek

676
Harddruggebruikers in Den
Haag 7999-2007
t Burger en ir. H. Straben, P
Versteegh (begeleiding politie)

Doel: Verschaffen van inzicht in de
aard, omvang en ontwikkeling van
de Haagse populatie hard-
druggebruikers.
Opzet: Combinatie van politie-
gegevens (HKS) en gegevens
verslavingszorg.
Einddatum: 2003.
Pub)icatievorm: Rapport.

677
Analyse criminele infrastnic
turen
dr. P Klerks en RH.M. Versteegh
(begeleiding politie)

Doel: Het onderzoek dient de
bruikbaarheid van het concept

‘criminele infrastructuur’ van de
politiepraktijk te beproeven, op
terrein van preventie, beheersing en
daadwerkelijke bestrijding van
georganiseerde en andere vormen
van criminaliteit. Dat geschiedt door
middel van het opzetten en
uitvoeren van een experiment
intrastructuuranalyse onder
praktijkomstandigheden in een
middelgrote gemeente. De pilot
dient zowel een beeld van de
betreffende criminele infrastructuur
op te leveren als een bruikbare
methode.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

618
Op zoek naar de bekende
dader in HKS
dr. GB. Rovers en PH.M.
Versteegh

Doel: Verbeteren van de zoek-
routines van operationeel analisten
om de mogelijke dader van een
delict OD op te sporen in de
gegevensbestanden van de politie.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

679
Lokale criminaliteitskaart/
wijkveïligheidsscan
drs. PH.M. Versteegh

Doel: Het verkrijgen van zodanig
inzicht in de maatschappelijke ernst
van de lokale criminaliteit en
onveiligheid binnen het werkgebied
van het bureau van poltie/
basiseenheid zodat onderbouwde
beleidskeuzes kunnen worden
gemaakt. Deze beleidskeuzes
worden erkend door het bureau-
personeel, door de wijkbewoners en
wijkorganisatie als ook door de
korpsdirectie en het bevoegde
gezag van de politie.
Opzet: Op basis van HKS-gegevens
(aansluiting met landelijke en
regionale criminaliteitskaart),
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informatie van politiepersoneel en
wijk bewoners en —organisaties.
Einddatum: Maart 2003.
Pubilcatievorm: Rapport.

620
Jongerencriminaliteit in de
regio Haaglanden III; een
analyse (2000-2007) van de
omvang, aard en achtergron
den
drs. PH.M. Versteegh en dr H.
Ferwerda

Doel: Inzicht geven in de
veranderingen in de jeugd-
criminaliteit en de samenstelling
van de jeugdige delictplegers.
Opzet: Gebruik van CBS-gegevens,
gegevens van Halt-Nederland,
geregistreerde politiegegevens
(HKS), gegevens van het
JeugdinformatiePunt Haaglanden.
levens raadpleging van het GBA.
De categorieën jeugdigen die
worden behandeld zijn: twaalfmin
ners; 12 t/m 17-jarigen die een
proces-verbaal voor een misdrijf
hebben ontvangen; 18 tlm
24-jarigen die een proces verbaal
voor een misdrijf hebben
ontvangen; Halt-jongeren.
Einddatum: Eind 2002.
Publicatievorm: Rapport.

627
Antilliaanse meiden in de
criminaliteit
drs. PH.M Versteegh en M.
Nandpersad

Doel: Het verkrijgen van zodanis
inzicht in de mogelijke oorzaken
van het realtief grote aandeel in de
criminaliteit van Antilliaanse meisjes
in de leeftijd van 12-24 jaar in de
regio Maaslanden dat kan worden
bijgedragen aan een effectieve
aanpak van de problematiek.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport

ES&E

Afgesloten onderzoek

622
Veilig gewisseld: van gulden
naar euro; een evaluatie-
onderzoek naar de justitiële-
en veiligheidsaspecten inzake
de euroconversie
drs. E. de Bie, drs. 1. Jansen, A.
Kaouass, drs. AF. Schutte, Ei
Spoeistra, mr A.G. Mein en drs. J.
van der Velde

Den Haag, mei 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

623
Gemeentelijke handreiking
herziening Drank- en
Horecawet
drs. M. Braam, drs. N. Maalsté,
drs. V Wijkhuijs en en drs. H. van
den Broek

Den Haag, oktober 2001
Zie JV7, 2001, nr. 475

624
Veiligheidssteunpunten
Amsterdam, van het opbou
wen van inzicht naar het leren
van ervaringen; inventarisatie
en evaluatie van de
veiligheidssteunpunten van de
gemeente Amsterdam
drs. M. Braam, mr.drs. P S.
Nijmeijer en drs. R. Schildmeijer

Den Haag, december 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

625
Blowen in de bollenstreek;
een onderzoek naar de
motieven en de wijze waarop
cannabisgebruik en —handel
plaatsvindt in Noordwijk,
Noordwijkershout, Lisse en
Hillegom
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drs. E. van Fessem, drs. 1. Jansen,
ES.!?. Kors, drs. L. van Lier drs. N.
Maalsté en drs. E.F Pennings

Den Haag, maart 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

626
Sociale veiligheid van het
personeel in het openbaar
vervoer 2002; resultaten van
een onderzoek naar sociale
veiligheid onder het personeel
van het openbaar vervoer
2002
drs. 1. Jansen, drs. 1 Korpel en
drs. E. de Bie

Den Haag, mei 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

627
Wensen van jonge moeders;
een onderzoek naar de
ervaringen en wensen van
jonge moeders en professio
nals in de regio Haaglanden
met betrekking tot huisves
ting, zorg, ondersteuning en
informatievoorziening
drs. L van Lier drs. A.M. Linmans,
drs. V Wijkhuijs en FS.R. Kors

Den Haag, januari 2002
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

628
Een brug tussen gemeentelijk
en justitieel jeugdbeleid;
evaluatie van de regiegroep
jeugdcriminaliteit arrondisse
ment Rotterdam
drs. L van Lier drs. J. van
Mantgem en dr P Naber

Den Haag, oktober 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

629
Bemoeien of bemoederen?

jonge moeders en professio
nals in de regio Haaglanden
met betrekking tot huisves
ting, zorg, ondersteuning en
informatievoorziening
drs. L van Lier, drs. V Wijkhuijs en
FS.R. Kers

Fonds 1818, maart 2002
Niet eerder in iv opgenomen
geweest.

630
24-uursopvang; 24 uur
bereikbaar?
drs. N. MaaIsté drs. J. van der
Werf en drs. H. van den Broek

Den Haag, 2000
Zie JV7, 2001, nr. 481

631
Evaluatie subdriehoeksoverleg
Amsterdam; onderzoek naar
Organisatie en functioneren
van het subdriehoeksoverleg
in Amsterdam
mr A.G. Mein, mr. Ml Verheij en
mr. drs. RS. Nijmeijer

Den Haag, december 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

632
Komt u binnen?!’ Een
onderzoek naar de doeltref
fendheid en effecten van
artikel 7 en 2 van de
Algemene wet op het
binnentreden
mr. A.G. Mein, drs. V Wjkhuijs,
mr. £ Akkas en mr E.R.1
Zandhuis

Den Haag, mei 2002
Zie Jvi, 2001, nr. 89
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van en gefinancierd door
het ministerie van ]ustitie,WODC,
Afdeling EWB.

633
De Hoekse Lijn; van inzicht
naar aanpak van de proble
matiek

Een onderzoek naar de
ervaringen en wensen van
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mr. drs. P.S. Niemeijer, mc Mi.
Verheij en G. de Vor

Den Haag, juni 2001
Zie JV7, 2001, nr. 483

634
Naar een sluitende 24-uurs
structuur in Leiden
drs. R den Otter, drs. t van Lier,

drs. E. van Fessem, drs. N.
Maalsté en mc S. Akkas

Den Haag, juli 2001
Zie JV7, 2001, nr. 484

635
Gids voor helingaanpak
M.M.E.A. Scholtes en dc RP.H.M.

Klerks
Den Haag, april 2001
Zie JV7, 2002, nr. 480

636
Het proces van interprovin

ciale bijstandsverlening
tijdens de MKZ-crisis;
evaluatie van het bijstands
verleningproces
drs. A.E Schutte, M.M.EA.

Scholtes, mc Mi. Verheij drs.].
Gröflin, A. Kaouass en M.WB.
Eysink Smeets

Den Haag, december 2001
Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

637
Dance Valley 2007; een
evaluatie van de gebeurtenis

sen
Ti Spoelstra en M. WB. Eysink

Smeets in samenwerking met het
Nibra

Den Haag/Arnhem, november 2001

Niet eerder in JV opgenomen
geweest.

638
Effectief mobiel toezicht
vreemdelingen
dc R. Witte en drs. V Wijkhuis

Den Haag. november 2001
Zie ]V7, 2001, nr. 2001

Lopend onderzoek

639
Verantwoord differentiëren
speelautomatenhallen en zicht

op het gemeentelijk
speelautomatenbeleid
drs. CJ.A. van den Broek, mc
ER.]. Zandhuis en drs. J. van der
Werf

Opdrachtgever: Ministerie van VWS.

Doel: Zicht verkrijgen op de
gevolgen van de herziening van de

Wet op de kansspelen met
betrekking tot productdifferentiatie

in speelautomatenhallen en het
gemeentelijk speelautomatenbeleid

in het algemeen.
Opzet: Een schriftelijke enquête
binnen alle gemeenten in
Nederland, een schriftelijke enquête

onder alle exploitanten van
speelautomatenhallen en
gesprekken met betrokkenen
binnen de gemeente, politie,
verslavingszorg en de branche in

drie casusgemeenten.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapportage en
advies.

640
Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen en
Winkelcentra
dhr A. Kaouass, drs. W Ritzema,

mw 1 van den Oever en dhr. GA.

de Vor
Opdrachtgever: Nationaal Platform

voor Criminaliteitsbeheersing

(Overheid en Bedrijfsleven).

Doel: Het bevorderen van de
objectieve en subjectieve veiligheid

voor bedrijventerreinen en
winkelcentra door het ontwikkelen

en introduceren van een landelijk

Keurmerk Veilig Ondernemen

(KVO).
Opzet: Het KVO-certificaat kan
worden behaald als ondernemers,

gemeente, politie en andere
relevante partijen gezamenlijk
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hebben bewezen effectieve en
structurele maatregelen te nemen
om de veiligheid op een bedrijven
terrein of in een en winkelcentrum
op een hoger plan te brengen. In
KVO-handboeken zijn de vereisten
voor en de wijze waarop het
KVO-certificaat gerealiseerd kan
worden nauwkeurig omschreven, In
het jaar 2000 zullen een aantal
pilotgemeenten de handboeken in
de praktijk testen. Aan de hand van
de resultaten van de pilotgemeen
ten zal er een definitief handboek
KVD worden opgesteld.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Handboeken,
brochures, website, advies en
begeleiding.

647
Evaluatie kernteams en
landelijk rechercheteam (IRT)
R Klerks, C. In ‘t Veld, H. Fobler
fNPA), M. Scholtes, P Nijmeijer,].
van der Velde (ES&E)

Opdrachtgever: Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en (mede] gefinancierd door het
ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: In kaart brengen wat de
meerwaarde van deze teams is ten
opzichte van de huidige reguliere
regionale rechercheactiviteiten, af te
meten aan de aard en omvang van
de zaken die deze teams
aanpakken en de beantwoording
van de vraag of deze teams
daarmee voldoen aan de
doelstelling om complexere en meer
grootschalige zaken aan te pakken
dan voor de regio’s mogelijk zou
zijn.
Opzet: In samenwerking met de
onderzoeksgroep van de Neder
landse Politie Academie zal door
een combinatie van onderzoeksme
thoden (deskresearch, enquêtes,
groepssessies en diepte-interviews)
een voornamelijk kwalitatief
(evaluatie]onderzoek worden

uitgevoerd om zicht te krijgen op
het functioneren en de meerwaarde
van deze teams.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

642
Handhaving lokaal prostitutie
beleid; monitoring en
evaluatie van de ervaringen in
Utrecht
dr. PPH.M. Klerks, dr. PM. Naber
drs. J. van der Werf drs. C.J.A.
van den Broek, mr ER.J. Zandhuis
en drs. M. Braam

Opdrachtgever: Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van
en (mede) gefinancierd door het
Ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doel: Het ontwikkelen van best
practices’ op het terrein van de
handhaving van de ordenings
wetgeving in het kader van het
stimuleringstraject ‘Handhaving
lokaal prostitutiebeleid’ in de
gemeente Utrecht, het beschrijven
van het verloop van het
ontwikkelingsproces en het bepalen
welke bijdrage deze ‘best practices’
leveren aan de uitvoering van de
aanbevelingen van de Commissie
Michiels.
Opzet: Het onderzoek start met een
nulmeting d.m.v desk research en
interviews. De desk research omvat
het bestuderen van hetgeen er aan
beleidsstukken bij de diverse
partnerorganisaties voorhanden is
met betrekking tot de handhaving
in de prostitutiebranche. Interviews
vinden plaats met beleidsmatïg
direct betrokkenen en met de
doelgroep van de handhaving. Tot
slot vinden twee metaplansessies
plaats, alsmede observaties en een
aantal case studies.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapportage.
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643
SiB4O: een goed alternatief?
Onderzoek naar de wenselijk
heid van een landelijke
uitbreiding van de leerstraf
Slachtoffer in Beeld 40, in
opdracht van de Stichting
Slachtoffer in Beeld
drs. L. van Lier, dt P Naber en mr
Mi. Verheij

Doel: De Stichting Slachtoffer in
Beeld wil naar aanleiding van dit
onderzoek bepalen of er voldoende
inhoudelijke gronden en voldoende
draagvlak om deze leerstraf voort te
zetten en uit te breiden naar andere
arrondissementen.
Opzet: Onderzoek in vier
arrondissementen naar de
ervaringen met de leerstraf S1B40
bij de belangrijkste partners in de
strafrechtsketen;
Einddatum: 31 december 2002.
Publicatievorm: Rapport.

644
Bevoegdheden ter voorkoming
van verstoring van de
openbare orde in het
buitenland
mr. A. G. Mein, mt M.J. Verheij en
prof mr. Lii. Rogier (Erasmus
Universiteit!OMV) en mr. dr A.R.
Hartmann (Erasmus Universiteit!
OMV)

Opdrachtgever. Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties.
Doel: Op korte termijn in kaart
brengen welke (met name
preventief bestuurlijke bevoegdhe
den) er in het buitenland bestaan
om verstoring van de openbare
orde te voorkomen, hoe deze daar
in de praktijk worden toegepast en
in hoeverre dergelijke bevoegdhe
den toepasbaar zouden kunnen zijn
binnen het Nederlandse rechtsstel
sel.
Opzet: Door combinatie van
literatuurstudie met een expert-
meeting wordt verkend in welke

landen een mogelijk interessant
onderwerp van onderzoek te vinden
kan zijn. Vervolgens wordt in
samenwerking met experts in elk
van de te onderzoeken landen de
bevoegdheden, de context daarvan
en de toepassing in de praktijk
beschreven. Bevoegdheden die zich
mogelijk lenen voor toepassing in
Nederland worden daarna aan een
nader onderzoek onderworpen.
Einddatum: 2002.
Publicatievorm: Rapport.

645
Handhaving prostitutiebranche
door gemeentelijke diensten;
evaluatie van de preventie,
controle en handhavings
activiteiten van gemeentelijke
diensten, in opdracht van
WODC
dr P Nabet drs. t van Lier en mr
Mi. Verheij

Doel: het in kaart brengen van de
wijze waarop en de resultaten
waarmee lokale partners hun
handhavingsrol ten aanzien van
prostitutie vormgeven. Het betreft
diensten die op gemeentelijk niveau
opereren (afdelingen Bouw- en
Woning Toezicht, Brandweer
korpsen, Sociale Diensten en
GG D’en).
Opzet: Gekozen is voor een
kleinschalige, kwalitatieve opzet,
waarbij 20 gemeentelijke diensten
worden benaderd. De gemeenten
zijn gespreid over Nederland
geselecteerd en variëren in grootte.
Het onderzoek wordt in samenwer
king met NIPO Consult uitgevoerd.
Einddatum: Zomer 2002.
Publicatievorm: Rapport.

646
Aanpak huiselijk geweld in
Amsterdam, in opdracht van
de gemeente Amsterdam
dr P Naber en drs. C. van
Overbeeke
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Doel: Het opstellen van een plan,
waarin inhoudelijk, organisatorisch
en bestuurlijk de weg voor het
aanpakken van huiselijk geweld
vanuit een integrale stedelijke
benadering wordt geschetst.
Opzet Ondersteuning van de
stedelijke Coördinatiegroep
Huiselijk Geweld bij het opstellen
van een meerjarenplan aanpak
huiselijk geweld. Na een inventari
satie en probleemanalyse, is met de
coördinatiegroep (bestaande uit de
Gemeente als trekker van het plan,
Openbaar Ministerie, Politiekorps
Amsterdam-Amstelland, Stichting
Vrouwenopvang en Bureau
Jeugdzorg) een conceptplan met
prioriteiten en acties voor de
komende vier jaar opgesteld.
Tijdens een besloten conferentie
met vertegenwoordigers van
stadsdelen, cruciale stedelijke en
regionale instellingen die direct te
maken hebben met de problema
tiek, is het draagvlak voor het plan
getoetst en inhoudelijk aangevuld.
Einddatum: Zomer 2002.
Publlcatievorm: Het plan verschijnt
als ambtelijke notitie, dat voor
besluitvorming wordt voorgelegd
aan het College van B&W en de
Amsterdamse gemeenteraad.

647
Handhaving van de
prostitutiewetgeving op lokaal
en regionaal niveau en
handhaving van de prostitutie-
wetgeving in de escort
branche, in opdracht van het
WODC
dr. P Naber, M.M.EA. Scholtes en
mr Mi Verheij

Doel: Het zichtbaar maken van de
‘best practices’ die in de loop van
twee jaar in een vijftal gemeenten
en regio’s worden ontwikkeld met
de handhaving van prostitutiebeleid.
Opzet Op drie momenten wordt de
balans opgemaakt van de
resultaten en effecten van het

beleid: éénmaal bij de start,
éénmaal na een jaar en éénmaal
aan het einde van de pilotperiode.
De pilots worden organisatorisch en
inhoudelijk aangestuurd door lokale
projectleiders en leveren informatie
aan voor de evaluatie en
monitoring. ES&E analyseert en
rapporteert de resultaten van de
pilots (effectevaluatie) en wijze
waarop de ‘best practices’ tot stand
komen (procesevaluatie).
Einddatum: December 2003.
Publlcatievorm: Rapport.

648
Preventieve doorlichting
cannabissector c.a.
M. Scholtes, A.Kaouass, N.
Maalsté en S. van Fessem

Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie.
Doel: Een experimentele doorlich
ting (pilot) van de cannabissector in
een grote gemeente teneinde de
structuur van deze sector te
beschrijven en meer specifiek te
kijken naar de bedrijfsvoering in
deze sector alsmede de risico’s en
kwetsbaarheden die volgens
betrokkenen bestaan ten aanzien
van de bedrijfsvoering binnen de
sector
Opzet Door een combinatie van
deskresearch, groepssessies,
diepte-interviews en participerende
observaties, zal getracht worden
zicht te krijgen op de structuur en
de bedrijfsvoering van de
cannabissector.
Einddatum: Oktober 2002.
Publicatievorm: Rapport.

649
De vuunwapenbezifter onder
de loep genomen, in opdracht
van het ministerie van Justitie
MM.EA. Scholtes, mr. drs. P S.
Nijmeijet drs. N. Maalsté, M.
Balke, drs. EE Pennings en A.
Kaouass
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Doel: In algemene zin een beeld te
krijgen van de redenen die mensen
hebben om een vuurwapen aan te
schaffen, te gebruiken en/of te
verhandelen.
Opzet: Literatuurstudie en
diepte-interviews met mensen die
vuurwapens in bezit hebben gehad
en/of gebruikt.
Einddatum: September 2002.
Publicatievorm: Rapport.

650
Hantering en bewaking van de
geweldsbevoegdheid; de
toepassing van de geweids
bevoegdheid van de politie als
principieel en praktisch
onderscheidingscriterium voor
de afbakening van de politiële
taakstelling en -uitvoering
drs. A.E Schutte, mr. A.G. Mein
en drs. RJ.E. van Goot

Doel: Een antwoord vinden op de
vraag of en zo ja, in hoeverre het
geweldsmonopolie van de politie, al
dan niet in samenhang met haar 24
uurs beschikbaarheid, gebruikt kan
worden als criterium om de taak
van de politie af te bakenen ten
opzichte van andere diensten.
Opzet: Deskresearch, casestudies
en interviews met vertegenwoordi
gers van o.a. politie, gemeenten, GG
en GD, maatschappelijke opvang,
jeugdzorg, psychiatrie, en een
expertmeeting.
Einddatum: December 2002.
Publicatievorm: Rapport en een op
de bestuurs- en beleidspraktijk
afgestemd beslissingsmodel. In
kader programma politie en
wetenschap 2002.

651
Veiligheidsmonitor Neder
landse Spoorwegen
mr. Mi. Verheij drs. A.M.
Linmans, mr drs. PS. Nijmeijer en
drs. P den Otter

Doel: Het ontwikkelen en
implementeren van een (perso
neels)monitor sociale veiligheid
voor de NS.
Opzet: Het ontwikkelen en uitzetten
van een vragenlijst onder
medewerkers met klantcontacten,
het organiseren en begeleiden van
paneldiscussies in een viertal
productie-eenheden aan de hand
van de resultaten uit de vragenlijst.
Doel van de paneldiscussies is het
op gang brengen van een gesprek
over sociale veiligheid binnen de
productie-eenheden. Het op gang
houden van dit gesprek.
Einddatum: November 2002.
Publicatievorm: Een draaiboek!
handboek voor de uitvoering van de
monitor ten behoeve van het
(landelijke) Programmabureau
Sociale Veiligheid.
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Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de com
plete titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrip
pen uit deze titels zijn cursief weergegeven. De nummers achter de
titels en titelwoorden verwijzen naar de betreffende nummers van
de onderzoeken.

24-uurs opvang; 24 uur bereikbaar 630
S-Heerenberg 412
S-Hertogenbosch 562

Aandelenoverdracht 66
Aanpak huiselijk geweld in Amsterdam, in

opdracht van de gemeente Amsterdam 646

Aangiftegedrag van slachtoffers 729

Aansprakelijkheid 186, 187, 209, 230, 530, 536, 547
Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in

2007 48

Aard en omvang criminogene factoren bij
mannelijke gedetineerden in Nederland 770

Aard en omvang jeugddelinquentie ‘overige’

allochtone groepen 33

Aard en omvang van seksueel misbruik (inclusief
prostitutie) van minderjarige jongens 54

Aard, omvang en aanpak risicojongeren in
Groningen 506

Accountancy 530

Actieradius en keuzes van locaties van
misdrijven en de invloed van samenwerkings
verbanden hierop 779

Actuele strafrechtelijke ontwikkelingen 799

Adat 215
ADHD bij jongvolwassen gedetineerden 522
ADHD 53

Administratief recht 429

Administratieve geldboete 208, 513

Adolescenten 207

Adoptiekinderen als volwassenen 708
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Advies opzet passysteem tippelzone Keileweg
Rotterdam 494

Advocaten 166
Advocatuur 49, 249, 250, 252, 318, 530, 606
Affectief agressief gewelddadig gedrag 329
Afghanistan 101
Afhandeling geweldsmeldingen door de politie 473
Afrekeningen 292
Afromen of ontnemen; de verhouding tussen de

maatregel ter ontneming van het wederrechte
lijk verkregen voordeel en de geldboete 279

Aftappen van telecommunicatie 548
Afvalstoffen 417
Agressie 329, 340, 558
Agressief gedrag 94
Alcoholgebruik 151, 152
Alcoholverslaafden 479, 492, 496, 501
Alcoholverstrekking aan jongeren; naleving

leeftijdsgrenzen 76 en 18 jaar uit de Drank- en
Horecawet. Metingen 7999 en 2007 483

Algemeen hestuursrecht 2001: Beleidsregels 76
Algemeen bestuursrecht 2007: De burger en de

Awb; ervaringen van repeat players met Awb
procedures 71

Algemeen bestuursrecht 2007: De keten-
benadering in de Awb 87

Algemeen bestuursrecht 2007: Hoger beroep 84
Algemeen bestuursrecht 2001: Mandaat en

delegatie 86
Algemeen bestuursrecht 2001: Rechtsvergelij

king bestuursrechtspraak 81
Algemeen bestuursrecht 2007: Subsidies 83
Algemeenuerbindendverklanog in het milieurecht 527
Algemene leerstukken materieel strafrecht 200
Algemene Wet inzake rjksbelastingen 198
Allmentatie 597
Alleenkomende minderjarige asielzoekers 57
Allochtone criminaliteit 288
Aiochtone delinquenten 293, 321
Aiochtone gedetineerden 314
Aiochtonejeugddelinquenten 33, 65, 306, 315, 393, 478, 567, 582, 591
Allochtone jeugdigen 102, 296
Aiochtone ouders 65
Aiochtonen 234, 486, 585, 590, 593
Aiochtonenbeleid 598
Allochtonencriminaliteit 125, 290, 301, 302, 582
Als blauwhelmen over de schreef gaan;

excessief geweldsgebruik door vredessoldaten
tegenover de burgerbevolking 308

Alternatieve straffen 336
Ama’s 57
Ambtelijke corruptie 168
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Ambtenaren 209

Ambtsdelict 154

Ambulante en klinische studie; een studie over

de relatie tussen perverse object relatie-

patronen en de mate van coverte en overte

agressie en/of geweldpleging 340

Amsterdam 167, 284, 392, 420, 425, 474, 475, 488, 624, 631, 646

Amusementscentra 149, 281

Analyse criminele infrastructuren 677

Angst voor criminaliteit 375

Antenne 757

Antilliaanse jongeren 102

Antilliaanse meiden in de criminaliteit 627

Antillianen 296, 321, 582

Antwerpen 170

Apeldoorn 501

Arbeidsrecht 226

Arbeidstoeleidingsmethoden 242

Arbitrage en bindend advies 608

Arrestantenzorg 385, 386

Arrondissementsparketten 472

Artsen 258

Aruba 212

Asielbeleid 605

Asielbeschikking 433

Asielzoekers 193, 235, 378, 388, 57

Assen 482

Au-pair regeling 99

Auteursrecht 78, 79

Autisme 578

Autodiefstal 6

Awb procedures 71

Awb 87

Bankwezen 205

Barcelona 284

BARO; het BAsisRaadsOnderzoek 477

Basisraadsonderzoek 477

Bedrjfmatige teelt van cannabis 299

Bedrijfsmatig werken 533

Bedrijfsvoering afdeling arrestantenzorg,
bewaking en transport 385

Bedrijfsvoering in de cocaïnehandel in

Rotterdam 96

Bednjfsvoering 96

Bedrijven en instellingen 63

Bedrijventerreinen 60

Beginsel der externe openbaarheid in de

Nederlandse strafrechtspleging 309

Beginselen van fair tnal en vergelijking met

buitenlandse systemen 733

Begrip (objectieve en redelijke) rechtvaardiging

terzake vanhet gelijkheidsbeginsel/verbod van
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discriminatie 529
Behandelingsprogramma 94
Behandelinrichtingen 549
Bejegening van getuigen binnen de Nederlandse

strafrechtspleging 735
Bejegening 135
Beklagregeling 227
Bekostiging onderwijs leerplichtige asielzoekers 378
Belaging in Nederland; aard, omvang, achter

gronden en mogelijkheden voor een
Belaging 175
Belastingsrecht 198
Belastingstra[recht 327
Beleggingsfraude 553
België 170, 221
Bemoeien of bemoederen? Een onderzoek naar

de ervaringen en wensen van jonge moeders
en professionals in de regio Haaglanden met
betrekking tot huisvesting, zorg, ondersteuning
en informatievoorziening 629

Benutting HKS en ontwikkeling vangst en
hervangst methoden 62

Beoordeling van de invloed van de Europese
Unie op het Nederlandse materiële strafrecht
en zijn strafprocessuele context 344

Beredeneerde waarheid methodiek 452
Bergh 412
Beroepsaansprakelijkheid jegens derden 530
Beroepsethiek 166, 178
Beslaglegging 4
Bes/is Ondersteunend Systeem 605
Beslissingsondersteuning onderzoek Geestver

mogens in het strafrecht voor volwassenen 326
Bestaansrecht van de tbs 264
Bestuurdersaansprakeljkheid 197,536
Bestuurlijk sanctierecht 273
Bestuurlijke aanpak van georganiseerde

criminaliteit 765
Bestuurlijke boete 513
Bestuurlijke boete, toezicht en effectenverkeer 208
Bestuurlijke corruptie 167, 168, 180, 209
Bestuursrecht 77, 76, 81, 83, 84, 86, 87, 429
Bestuursrechtspraak 81
Bestuursstraftecht 273
Betalingsstromen 546
Betrokkenheid van de tweede generatie van

Turken en Koerden bij de georganiseerde
misdaad in Nederland 293

Beurswezen 245
Beveiliging 190
Beveiligingsgedachte in het Nederlandse

strafstelsel 790
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Bevoegdheden ter voorkoming van verstoring
van de openbare orde in het buitenland 644

Bewaren verkeersgegevens 50

Bewijslastverdeling 547

Bewijsrecht 225, 229, 228, 237, 246, 331, 525

Bewijsvoering 104

Bibob 93

Bijeffecten van grootschalig politieoptreden. Zien
misdadigers hun kans schoon als de politie de
handen elders vol heeft? 775

Bijzondere aspecten van computercriminaliteit 519, 556

Bijzondere opnemingen in psychiatnsche ziekenhuizen 286

Bijzondere opsponngsbevoegdheden 18

Bijzondere opsponngsmethoden 257

Bijzondere strafuitsluitingsgmnd in strafrechts
dogmatisch en wetgevingstechnisch
perspectief 270

Bindend advies 608

Binnentreden 632

Blowen in de bollenstreek; een onderzoek naar

de motieven en de wijze waarop cannabis
gebruik en -handel plaatsvindt in Noordwijk,
Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom 625

Boekhoudverordening 606

BOPZ 286

Bordeelverbod 77, 127

BOS 605

Bouwwezen 82

Brand in Bergh; evaluatie van de brand op 77
maart 2007 te ‘s-Heerenberg 472

Brandbeveuigingsconcepten 410

Breda 472

Bronnen en domeinen van gezag; domein-
specifieke gezagstoekenning van onder
toezichtgestelde minderjarigen 543

Brug tussen gemeentelijk en justitieel jeugd-
beleid; evalutie van de regiegroep jeugd-

criminaliteit arrondissement Rotterdam 628

Burgerinitiatieven 413, 420

Burgerlijk recht 24, 536

Burgerlijke zaken 527

Burgers, politie en legitimiteit 375

Buurtvaders 420

Buurtveiligheidsplan Heerlerbaan 594

C&R.net 23

Cameratoezicht 407, 474, 498, 512

Cameratoezicht; de menselijke factor 406

Cameratoezicht; goed bekeken? 397

Canada 228

Cannabis 299

Cannabisgebruik 207

Cannabishandel 625
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Cannabissector 648
Cannabisverkooppunten 67
Casino’s 88
Cassatie 243
China 553
Chinese criminaliteit 125
Chinezen 125
Ciminaliteitsbeeldanalyse 467
Civiele rechtspleging 24
Civielrechtelijke aansprakelijkheid van politie en

justitie wegens nalatigheden bij het uitvoeren
van hun taak 536

Claims bij de rechtbank 26
Cocaïne 267
Cocaiiiehandel 96
Coffeeshop 48
Coffeeshops 499
Colombia 267
Commentaar op de Wet Computercriminaliteit 347
Commissie Stekelenburg 599
Comparing the dynamics of violence within

European Countries 792
Competentiegrens 25
Computercriminaliteit 347, 468, 471, 519, 546, 556
Conflictoplossing 303, 398
Conflictsituaties 564
Contracteren met het Openbaar Ministerie 223
Controlling illegally obtained foreign evidence in

national criminal law 228
Corpus luns Civilis 69
Corruptie 167, 168, 180, 448
Criem; een inventarisatie als opmaat voor

toekomstig beleid 598
Criminaliteit en rechtshandhaving 23
Criminaliteit in de diamantensector de casus

van Antwerpen 770
Criminaliteit onder asielzoekers 793
Criminaliteit 271
Criminaliteitsanalyse in Nederland 716, 467
Cnminaliteitsanalyse in Nederland; een

onderzoek naar de praktijk van het vak 278
Criminaliteitsanalyse 114
Criminaliteitsbeeldanalyse met de Tafel van Elf

(Til ®)-methodiek, de Beredeneerde Waarheid
Methodiek (BWM) en Toolkit Handhaving 452

Criminaliteitsbeeldanalyse van cybercrime 468
Criminaliteitsbeeldanalyse 393, 451
Criminaliteitsbeheersing 12, 42
Criminaliteitskaart 458, 462, 463
Criminaliteitsonderzoek; methoden, bronnen,

mogelijkheden en beperkingen 362
Criminaliteitsontwikkeling 23, 43, 128



Justitiële verkenningen, jrg. 28 nr. 7, 2002 20$

Criminaliteitsopbrengst 470

Criminaliteitsverplaatsing 118, 720, 723, 124

Criminele carrières en het criminele leven van
volwassenen 747

Criminele inftastructuren 568

Criminele psychologie 119

Criminele sociologie 366

Criminografle 123

Criminologie 277

Crisisbeheersing 564

Cultural defense in het strafrecht? 298

Culturele delicten 302, 318, 321

Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad
en straf 537

Culturele diversiteit 289, 298, 300, 516

Culturele factoren 217

Curator 22

Cybercrime 477

Cybercrime; een vertaling voor de Nederlandse
situatie

Dadermobiliteit 179, 123

Daderprofielen van autodiefstal; een vooronder
zoek met behulp van de WODC—
Strafrechtmonitor en het
Herkenningsdienstsysteem 6

Dading 546

Dak- en thuislozen 479, 493, 496, 501

Dance Valley 2007; een evaluatie van de
gebeurtenissen 637

Dark number 449

Databank Regionale Interdisciplinaire Fraude-
teams (RIF’s) 514

Datafile Strategische Informatie Jeugdgroepen 402

Dataverzameling Heroïne Experiment Groningen 485

Dataverzamelingsmethode 122

Decnminalisenng in theorie en praktijk; de
onbedoelde gevolgen van de opheffing van het
bordeelverbod 727

Delegatie 86

Delictgevaarljkheid 542

Delinquent gedrag van jongvolwassenen; begin

en verloop 143

Den Bosch 562

Den Haag 413, 427, 616

Deskundigenrapportage 224

Determinanten en consequenties van
slachtofferschap 672

Determinanten van (on)veiligheidsgevoelens;

een rechtspsychologisch onderzoek naar de
beleving van veiligheid en onveiligheid in een
stedelijke omgeving 287

Deventer 501



Register onderzoeken en trefwoorden 209

Diamantensector 770
Diefstal met geweld 669
Diefstal 296
Diefstalprojecten 576
Dierenmishandeling 555
Differentiatie in strafoplegging en strafuitvoering 336
Differentiation between shame and guilt; a

cross-cultural investigation 516
Differentiële validiteit van dataverzamelings

methoden voor gevoelige data 122
Directie Noordzee 679
Discriminatie 176, 529
Dissociatie, psychische overmacht en

toerekeningsvatbaarheid 232
DNA-onderzoek in opsporing en bewijsvoering in

strafzaken 104
Doding in gezinsverband 304
Doelgroepanalyse problematische jongeren in

Assen 482
Doeigroepbepalingen risicoanalyse 453
Doelgroepen onder de loep; doeigroepenanalyse

dak- en thuislozen, harddmgsgebmikers en
alcoholisten in Zutphen 478

Doeigroepenanalyse dak- en thuislozen en
drugsgebruikers in Enschede 493

Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen,
zichtbare harddrugsverslaafden en alcoholis
ten in de Friese Wouden 496

Doelgroepenanalyse verslaafden en dak- en
thuislozen in de Stedendriehoek (Apeldoorn,
Deventer, Zutphen) 501

DDEL-project 495
Dogmatiek en dynamiek van materieel en

formeel strafrecht 255
Doodslag 10, 144, 464
Doorloop van verkrachtingszaken door de

strafrechtsketen 130
Doodooptijden in de strafrechtsketen 64
Doorlooptijden 389
Doorlooptijden; eindrapport 414
Doorsnede handhaving IVW 431
Doonwerking VN-verdrag inzake de rechten van

het kind 91
Doping en handel; onderzoek naar aard en

omvang van dopinghandel en ontwikkeling
indicatoren 489

Dordrecht 117
Drank- en horecawet 70, 483, 623
Drenthe 570
Drie projecten rondom instelling gebruiksruimte

Wilhelminapark 436
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Driehoeksverhouding tussen de rechtelijke
macht, het Openbaar Ministerie en de
verdediging in het vooronderzoek 236

Drugbehandeling 517

Drugbeleid 299,48

Drugcriminaliteit 39

Druggebruik 150, 151, 152, 207, 616

Drughandel 150, 276, 489, 508, 67, 96

Drugmonitor 38

Drugs and violence 152

Drugs en criminaliteit 152 207

Drugs 457

Drugsbeleid en transnationale rechtshandhaving
bij de handel in precursoren 545

Drugsbeleid 295, 436

Drugscriminaliteit 465

Drugshandel in Afghanistan 101

Drugskoeriers 163, 98

Drugsoverlasî 492 507, 510

Drugssmokkel 98, 163,284

Drugsverslaafden 112, 479, 492, 496, 501, 504, 509

Drugteelt 299, 508

Duitsland 24, 74, 188, 208, 221, 228, 251, 291, 302, 346

Dwang 204

Dwangmiddelen 195

Dwangopname 504

Dynamiek van opvattingen over misdaad en straf
in de context van de internationale migratie en
het criminologisch theoretisch perspectief 321

F81 177

Ede 392

Eenheid van rechtspraak; een onderzoek naar de
werking van coördinatiemechanismen in het
bestuursrecht 429

Eerder probleemgedrag en latere delinquentie in
relatie tot opvoedingskenmerken en
gezinsinvloeden 147

Eerwraak 302

Effect geprotocolleerde gedragstherapie 94

Effect van de psychiatrisch/psychologische
rapportage op eenstrafzaak; een empirisch
onderzoek 554

Effecten van formele sancties uit het
(jeugd)strafrecht 146

Effecten van politie en justitiecontacten op
jeugdige delinquenten met een
weerspannigheidssyndroom 203

Effecten van selectieve nonrespons op de
omvang en spreiding van gerapporteerd
slachtofferschap in Nederland 445

Effectenverkeer 245

Effectief mobiel toezicht vreemdelingen 638
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EG-EU-fmude 446
Ei van Columbo; evaluatie van het project

financieel rechercheren 59
Eigen schuld 534
Eigenrichting 737
Eindevaluatie herstelbemiddeling 97
Eindrapport kwantitatieve nulmetïng Handhaven

op niveau’ 426
Elektronisch huisarrest 71
Elf September aanslagen 176
Elifactormodel (Tafel van Elf®) voor rechts-

handhaving en naleving 447
Endemisch geweld 794
Engeland 190, 208
Enquête Programma BOS 605
Enschede 359, 493
Erfeljkheidsonderzoek 532
Ergens ging er iets mis; problemen rondom

sociale uitsluiting 785
Ernst van criminaliteit 28
Ervanngen met de geschillenregeling advocatuur 49
Escamp 413
Escortbranche 647
Escortpilot HON 700
Essay over de oorzaken van allochtone misdaad 288
Essenties van leidinggeven bij de politie 575
Ethiek 153
Etnische minderheden 301, 311, 314
Etnische minderheden, maatschappelijke

integratie en criminaliteit; een theoretisch
raamwerk 290

EU-ftaude 446
Euroconversie 455, 466
European sourcebook 43
European study of crowd police- crowd relations 566
Europese politiesamenwerking 563, 566
Europese rechtshandhaving 545
Evaluatie au-pair regeling 99
Evaluatie behandeling jeugdige

zedendelinquenten 547
Evaluatie Bibob 93
Evaluatie bijzonder curator (art. 7:250 BW) 22
Evaluatie boekhoudverordening 7998 606
Evaluatie cameratoezicht Amsterdam 474
Evaluatie Cameratoezicht Groningse

uitgaansgebied 498
Evaluatie Cameratoezicht Rotterdam 572
Evaluatie DOEL-project 495
Evaluatie en monitoring van de stimulerings

projecten voor allochtone groepen 593
Evaluatie instrumenten risicoanalyse 466
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Evaluatie jeugdforensisch psychiatrische
dagbehandeling 517

Evaluatie kernteams 569

Evaluatie kernteams en landelijk rechercheteam

(LTR) 641

Evaluatie klachtrecht en medezeggenschap in de
jeugdhulpverlening en de Evaluatie Mediation

experiment huurcommissies 430

Evaluatie nachtdetentie; eindrapport 584

Evaluatie pilots Schriftelijke Slachtoffer-
verklaring; op zoek naar de best practice 307

Evaluatie Pilots Transactiebesluit Milieudelicten 442

Evaluatie politieprojecten rond Marokkaanse

jeugd 567

Evaluatie regelingen inning kinderalimentatie 597

Evaluatie Stelselmatige Dader Aanpak in

Dordrecht 117

Evaluatie Subdriehoeksoverleg Amsterdam;

onderzoek naar organisatie en functioneren

van het Subdriehoeksoverleg in Amsterdam 631

Evaluatie Subdriehoeksoverleg Amsterdam;

onderzoek naar organisatie en functioneren

van het Subdriehoeksoverleg in Amsterdam 631

Evaluatie tijdelijke wet noodcapaciteit
drugskoeriers 98

Evaluatie Tippelzone Heerlen 480

Evaluatie van de Brandbeveiligingsconcepten 410

Evaluatie van de longstay afdeling van FPI

Veldzicht 31

Evaluatie van de regelgeving Slachtofferzorg:

verslag van een onderzoek ter evaluatie van

de wet en regelgeving Terwee 409

Evaluatie van de regelgeving Slachtofferzorg;

verslag van een onderzoek ter evaluatie van

de wet en regelgeving Terwee; Evaluatie

slachtofferzorg; een onderzoek naar de

organisatie, resultaten en oordelen van

slachtoffers 409

Evaluatie van de Rotterdamse drangvariant van

de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 504

Evaluatie van de wet BOB - Fase 1; de eerste

praktijkervaringen met de Wet Bijzondere

opsporingsbevoegdheden 2

Evaluatie van het model Jukebox 2 353

Evaluatie van het Nationaal Opsporingsteam
Voor Oodogsmisdadigers (NOVO) 73

Evaluatie Vergunningenbeleid Raamprostitutie

Groningen 503

Evaluatie verstekregeling 107

Evaluatie Voorlichting hij Interlandelijke Adoptie 354

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 34



Register onderzoeken en trefwoorden 213

Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen; de Evaluatie wet
BOB (bijzondere opsporingsbevoegdheden)

Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk voomnder
zoek; eerste fase van het onderzoek

Evaluatie wijziging naamrecht
Evaluatie WvW94
Evaluatieonderzoek projecten Mediation

Rechterlijke Macht en Gefinancierde
Rechtsbijstand

EVRM
&ecutie van rechterlijke vonnissen
Experimenten juridisch loket
Experts over criminaliteitsanalyse en weten

schap; resultaten van een enquête
&tacy
Fair trial
Fietsdiefstal binnenstad Utrecht
Financieel rechercheren
Financieel-economische aspecten van

criminaliteit
Financiële dienstverleners
Financiële recherche
Fiscaal straf- en strafprocesrecht
Fiscaal strafrecht
Follow-up delictgevaarlijkheid
Forensisch psychiatrische en psychologische

rapportage
Forensische accountancy
Forensische expertise
Forensische psychiatrie
Frankrijk
Fraude en corruptie
Fraude
Fraudeteams
Frequent cannabisgebruik en de ontwikkeling

van adolescenten
Friese Wouden
Gebiedsgebonden poiltiezorg
Gebiedsgebonden politiezorg
Gebiedsgebonden werken bij de politie
Gebruik van informatie afkomstig van gedrags

deskundigen in strafzaken
Gedetineerden
Gedetineerdenselecije
Gedoogbeleid in het strafrecht
Gedragsdeskundigen
Gedragsproblematiek
Gedragstherapie
Geen boeien maar ketens; evaluatie aanpak

jeugd in Amsterdam-West
Gefinancierde rechtshulp

496
364

377, 379, 573
432

557
32, 53, 110, 174, 177, 522

174
561

224, 557
32
94

18

13
30
40

21
211, 228

527
421

114
163

133, 322
592

59

164
205
164

327
538
542

305
173, 259

237
231, 286, 306, 326, 517, 518, 523, 535, 554, 557

228, 263
448
256
514

207

587
21
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Gehandicapten 111

Geheimhoudingsplichten op het raakviak van
internationale strafrechtelijke en
administratiefrechtelijke gegevensuitwisseling

in fiscale zaken 538

Geldboete 219

Gelijkheidsbeginsel 529

Geliquideerd; criminele afrekeningen in
Nederland 292

Gemandateerde bevoegdheden in het strafproces 213

Gemeentebeleid 48, 89, 103, 121, 167, 437, 478, 481, 499, 503, 583

Gemeentelijke handreiking herziening Drank- en

Horecawet 623

Geografische profilering: onderzoek naar de
achtergronden van verplaatsingsgedrag van
daders 123

Georganiseerde criminaliteit in Nederland;

tweede rapportage op basis van de
WODC-monitor 7

Georganiseerde criminaliteit 19, 20, 164, 165 166, 170, 279,

284, 293, 299, 317, 376, 537, 568

Gerapporteerd.... en dan? Een onderzoek naar de

kwaliteit van en het vervolg op de rapportage

pro justitia 518

Gerechtelijk onderzoek 263

Gerechtelijk vooronderzoek 14, 535

Geregistreerde drugcriminallteit in cijfers 39

Geregistreerden ss
Geschiedenis jeugd(beschermings)recht 283

Geschiedenis van de Nederlandse politie 369

Geschiedenis van de prostitutie in Twente 371

Geschiedenis 520, 95

Geschilbeslechting in de bouw 82

Geschilbeslechtingsdelta Nederland 45

Geschilbeslechtingsdelta 16

Geschilenbeslechting 78, 79

Gefto’s van Nederlandse makelij 313

Getuigen in strafzaken 248

Getuigen 1, 135, 139

Getuigenverklaring 139

Gevangeniswezen 266, 314

Gevoelige data 122

Geweld op straat
Geweld van en tegen de politie in Nederland 183

Geweld verteld; daders, slachtoffers en getuigen

over ‘geweld op straat’ 1

Geweld 152, 192, 194, 197, 206, 214, 296, 340, 498, 562, 581

Gewelddadig gedrag 329

Geweldgebruik door politie 179, 184, 185, 564

Geweldgebruik door vredessoldaten 308

Geweldgebruik tegen politie 185

Geweldsbevoegdheid 650
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Geweldsdelicten 188
Geweidsincidenten 577
Geweldsmeldingen 473
Geweldsmonitor Rotterdam-Rijnmond 400
Geweldsmonopolie 179
Gezinsgeweld 136, 304, 399
Gezinsomstandigheden 147
GHB 150
Gids voor helinfjaanpak 635
Gokken 151
Gokverslaving in relatie tot speelautomaten-

hallen; eindrapporL 423
Gokverslaving 149
Gouda 393
Grensoverschrijdende criminaliteit 126, 540
Grensoverschrijdende executie van rechterlijke

vonnissen in burgerlijke en handelszaken 527
Grensverkenningen; een verslag van een

onderzoek naar Haltafdoeningen bij niet
Haltwaardige feiten 588

Grenzen aan de bedrijfsmatig werkende overheid 533
Groepsgeweld 197
Grondslagen van het oorlogsstrafrecht 342
Grondslagen voor de bevoegdheid tot vervolging

en berechting van grensoverschrijdende
delicten 540

Groningen 50, 418, 485, 490, 491, 497, 498, 503, 509
Groot-Brittannië 189
Grootschalig politieoptreden 115
Haaglanden 386, 627, 629
Haarlem 415
HALT 526, 588
Handboek voor de verdediging 249
Handel in en gebruik van GHB 750
Handelszaken 25, 527
Handhaven in Haarlem; naar een programmati

sche aanpak 475
Handhaven op niveau 100, 426
Handhaving leerplichtwet 90
Handhaving lokaal prostitutiebeleid; monitoring

en evaluatie van de ervaringen in Utrecht 642
Handhaving Openbare orde 566
Handhaving prostitutiebranche door gemeente

lijke diensten; evaluatie van de preventie,
controle en handhavingsactiviteiten van
gemeentelijke diensten, in opdracht van
WODC 645

Handhaving van de prostitutiewetgeving op
lokaal en regionaal niveau en handhaving van
de prostitutiewetgeving in de escortbranche,
in opdracht van het WODC 647

Handhavingsbeleid op gemeentelijk niveau 89
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Handhavingsbeleid
Handleiding Effect-Evaluatie Sancties

Hantering en bewaking van de geweidsbevoeg

heid; de toepassing van de geweidsbevoeg

heid van de politie als principieel en praktisch

onderscheidingscriterium voor de afbakening

van de politiële taakstelling en uitvoering 650

Harddruggebruikers in Den Haag 1999-2001 616

Harddrugsgebruikers 479, 492, 496

Harmonisatie en harmoniserende maatregelen in

het strafrecht 319

Heer/en 480, 594

Heling 635

Herkennen van mededingingsproblemen bij het

ontwerpen van wetgeving 75

Heroïne Experiment Groningen; dataverzameling

flankerend onderzoek 509

Heromeverstrekking 485

Heroverweging aantal casino’s 88

Herstelbemiddeling 97

Herstelrecht; een fundamentele hervorming van

strafrecht 269

Herziening gerechtelijk vooronderzoek 13

Hillegom 625

Historisch onderzoek politie 95

HKS 62, 444

Hoekse lijn; van inzicht naar aanpak van de

problematiek 633

Hoge Raad 559

Hoger Beroep 84

HON 100

HON-pilots prostitutiewetgeving 706

Hoogezand-Sappemeer 486

Huiselijk geweld 136, 646

Huiselijk geweld 399

Huisvestingsproblematiek 497

Huurcommissies 430

ICT en sociale controle 372

ICVS 142

Identificatiemethoden 241

t/legaal Banksysteem 20

Illegale vreemdelingen in Nederland; omvang,

overkomst, verblijf en uitzetting 233

illegale vreemdelingen 58, 216, 335

Imago onderzoek prostitutie 57

Immigratie- en naturalisatiedienst 389

Implementatie van Staatsburger beslissingen

met betrekking tot nationale uitspraken die in

kracht van gewijsde zijn gegaan 337

In beslaggenomen verdovende middelen 2001 454

In zelfstandigheid geregeld; onderzoek naar de

feitelijke omvang en kwaliteit van regelgeving
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door zelfstandige bestuursorganen 85
Inbeslagneming drugs 454
Inbeslagnemingen verdovende middelen 457
Inbreng van gedmgsdeskundigen in strafzaken 224
Incidentenbestrijding door de Directie Noordzee;

verslag van een quick-scan 479
Inculturalisatie en reclassering 297
Indicatie-instrument voor de eerste plaatsing van

gedetineerden 774
Indiceren van een gerechtelijk vooronderzoek

naar de geestvermogens in het strafproces ten
aanzien van volwassenen 535

Indonesië 215
Informal value transfer system 20
In formatie en communicatietechnologie 372
Informatie en strafvordering 254
Informatiegestuurde opsporing in de praktijk 387
Informed consent bij erfelijkheidsonderzoek en

—advies 532
Inlichtingendiensten en politie; concurrentie of

samenwerking? 265
Inrichting van de basispolitiezorg; de invulling

van de opsporingsfunctie binnen het
gebiedsgebonden werken 377

Insider trading (comparing China and The
Netherlands) 553

Inspectie verkeeren Waterstaat 431
Integrale beleidsuitvoering; discoursen en de

ontwikkeling van interorganisationele
samenwerking bij de preventie van
jeugdcriminaliteit 539

Integrale veiligheid 280, 434
Integrale veiligheid 383
Integrale veiligheidsrapportage 2002 9, 670
Integratie gebiedsgebonden politiezorg en

vreemdelingenzorg 379
Integratie 290
Integratieve psychotherapie 333
Integriteit in publieke functies; criminaliteits

beeldanalyse en evaluatie van het
Integriteit 178, 533
Integriteftsbeleid van de gemeente Amsterdam 767
Integriteitsdilemma’s van advocaten en

notarissen in hun professionele vertrouwens
relatie met criminele cliënten 766

Interface theoty and tmnsnational crime 726
Internationaal Iiteratuuronderzoek naar

mediation van civiele en bestuurszaken 75
Internationaal strafhof 227, 228, 323, 528
Internationaal Strafrecht 158, 328, 538
Internationaal strafrecht/Europees Verdrag voor

de rechten van de Mens (EVRM) 277
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International Crime Victimization Survey (ICVS) 742

International Criminal Presecution of sexual

violence against women in times of war 32$

Internationale bewijsgaring in stratzaken 225

Internationale criminaliteit 157

Internationale politiesamenwerking 182, 563

Internationale rechtshulp 22, 211, 228, 229, 310

Internationale samenwerking in de opsporing en

de consequenties van nieuwe Europese

regelgeving voor de Nederlandse politie en

justitie 356

Internationale samenwerking in strafzaken en

rechtsbescherming 370

Internationale strafhof 162

Internationale tribunalen 162

Internationale vergelijking van

criminaliteitscijfers 728

Interne openbaarheid en ‘fair trial’ in strafzaken 322

Internet 546, 574

Interviews rampencoördinatie 607

Inventarisatie huisvesting kwetsbare groepen in

Groningen 497

Inventarisatie, standaardisatie en methodiek

ontwikkeling operatïonele analyse 443

Invoering baten-lastenstelsel O.M. 391

lus civile en ius poenale 544

lus poenale 544

IVW 431

Je verweren kun je Ieren 589

ieugdbescherming 595

Jeugdbeleid 628

Jeugdbescherming 283, 311, 477, 595

Jeugdbeschermingsinrichtingen 320

Jeugdcriminaliteit in achterstandswijken van

Paramaribo 755

Jeugdcriminaliteit in de politieregio Limburg-

Zuid; een onderzoek naar omvang, aard,

spreiding en achtergronden 395

Jeugdcriminaliteit onder allochtonen in Gouda;

een criminaliteitsbeeldanalyse 393

ieugdcriminaliteit over de grens; een literatuur-

studie naar ontwikkeling, wetgeving, beleid,

effectieve preventie en aanpak (ten aanzien)

van jeugdcriminaliteit buiten Nederland 3

Jeugdcriminaliteit 33, 35, 60, 402, 404, 405, 539, 555, 587, 628

Jeugddetentie 548

Jeugdforensisch psychiatrische dagbehandeling 517

Jeugdforensische rapportage 523

ieugdgroepen 404

Jeugdgroepen 402

Jeugdhulpverlening Groningen 505

Jeugdhulpverlening 500, 595
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Jeugdige delinquenten 92, 105, 143, 145, 147, 152, 203, 306, 476,
482, 487, 495, 506, 526, 543, 558, 581

Jeugdige gedetineerden 320, 583
Jeugdige zedendelinquenten in de Pittsburgh

Youth Study 408, 580
Jeugdige zedendelinquenten 140
Jeugdige zedendellnquenten 519, 541
Jeugdige zedendelinquenten 552
Jeugdige zedendelinquenten, Theory of Mmd,

autisme en psychopathie 578
Jeugdigen 396, 483, 502, 583
Jeugdinrichtingen 549
Jeugdmaatregel 172
Jeugdnetwerken in Drenthe 570
Jeugdmpportage 2000 Provincie Zuid-Holland 484
Jeugdreclassering 36
Jeugdstraffen 146
Jeugdstra[recht 172
Jeugdveillgheidsplan 390
Jib 359, 360, 392
Joegoslavië-tribunaal 227, 228, 528
Jongens in rijksinrichtingen voor jeugdigen met

een detentiestraf of behandelmaatregel 549
Jongens van 12-13 jaar met eerste politie-

contacten die naar HALT of naar de Raad
verwezen worden 526

Jongensprostitutie 54
Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden III;

een analyse (2000-2001) naar de omvang,
aard en achtergronden 405, 620

Jukebox-modellen 5
Juridisch loket 421
Juridische inrichting van de handhaving van het

belastingrecht in de Algemene wet inzake
Rijksbelastingen 198

Juridische knelpunten voor intensief ruimte-
gebruik bij bedrijventerreinen 60

Justitie in de Buurt gevolgd; nulmeting onder de
inwoners van Veldhuizen A in Ede 392

Justitie in de Buurt; de landelijke evaluatie 360
Justitie in de Buurt; het Jib-project in Enschede 359
Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher

Strafurteile wegen nationalsozialistischer
Tötungsverbrechten 1945-... 159

KAMRA. Compamtive analysis of measures of
vocational training and further education for
offenders especially considering conceptual,
social and legal circumstances in the member
states of the European Union as a basis for a
common European strategy and an optimised
transfer 242

Kansspelen 149, 423
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Kartelrecht 244

Kennismanagement en ketenmanagement in de

rechtshandhavingspraktijk 450

Kernproblemen in de forensische psychiatrie 231

Kernteams 569, 641

Ketenbenadering 87

KeteneffecLen van de Nota

Criminaliteitsbeheersing 12

Ketenmanagement 450

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

en Winkelcentra 640

Kinderalimentatie 597

Kinderbescherming 283, 311, 320, 477

Kinderdoding 240, 345

Kinderrechten 91

Kindersekstoerisme 80

Klachtenregeling 439

Klachtrecht 595

Klein gemis 451

Klinische genetica 532

Knelpunten in de dienstverlening aan prostituees 52

Koerden 293

Komt u binnen?! Een onderzoek naar de

doeltreffendheid en effecten van artikel 7 en 2

van de Algemene wet op het binnentreden 632

Koninklijke Marechaussee 380

Kort geding 332

Kosten informeren van geregistreerden 55

Kosten-baten analyse 382, 391

Kroongetuige binnen het Koninkrijk 276

Kroongetuige 276

Kunstdiefstal 126

Kwaliteit jeugdforensische rapportage pro justitia 523

Kwaliteit ministeriële regelingen 56

Kwaliteit van wetgeving 438

Landelijk Recherche Team 569

Landelijke criminaliteitskaart 7999 458

Landelijke criminaliteitskaart 2000-200 1 463

Landelijke criminaliteitskaart 2002 462

Landelijke invoering van pepperspmy bij de

Nederlandse politie 565

Last tot plaatsing in een psychiatrisch zieken

huis; ontwikkelingen van een strafrechtelijke

maatregel 287

Law enforcement and judicial co-operation with

regard to organised crime; a comparison

between European border regions 355

Leefbaarheid 609

Leefsituatie van Antilliaanse jongeren in

Nederland 702

Leerplichtwet 90

Leerproject 495
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Leerstraf 643
leerstuk van de eigen schuld 534
Legality of Adat criminal law in modern

Indonesia 215
Leges Barbarorum 520
Leiden 634
Leidinggeven bij de politie 575
Uchamelijke integriteit in het strafrecht 262
Limburg-Zuid 395
Liquidatie 292
Lisse 625
Literatuuronderzoek geschilbeslechtingsdelta 76
Lokale criminaliteit 121, 619
Lokale criminaliteitskaarUwijkveiligheidsscan 679
Lokale media, lokale criminaliteit en interventies

van de lokale overheid 127
Lokale veiligheidszorg 373
Longitudinaal onderzoek 143, 155
Longstay Afdeling 31
Looking for loopholes; processes of incorpora

tion of illegal immigrants in the Nethedands 276
Maatregelen in het belang van het onderzoek in

strafzaken en de rechtspositie van de
verdachte 294

Maatregelen 275
Maatschappelijke ontwikkeling 366
Maatschappelijke ontwikkelingen en deviant

gedrag 366
Maatschappelijke veiligheid 285
Mandaat 86
Mandatering van bevoegdheden 213
Mannelijkheid en publiek geweld 214
Mannen, vrouwen, misdaad en moraal 753
Marechaussee 380
Marokkaanse buurtvaders 420
Marokkaanse jongens 315
Marokkanen 296, 303, 321, 393, 567, 591
Marokko 303
Materiële beschrijving van handhaven op niveau 416
MR? 63
Mededingingsproblemen 75
Medeplichtigheid; een onderzoek naar de

achtergrond en toepassing van art. 48 van het
Wetboek van Strafrecht 167

Medezeggenschap 595
Media 121
Mediation 15, 21, 97, 430
Medisch beroepsgeheim 258
Medische aansprakelijkheid 547
Meer dan de som der delen; handhaven op

niveau 403
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Meewerken door financiële en andere dienstver

leners aan strafvordering 205

Meisjesdelinquentie 560

Mensenhandel 456

Mensenrechten 91, 211,228, 251, 274, 337, 524

Mensensmokkel van Chinezen en de Chinese

criminaliteit in Nederland 125

Mensensmokkel 126

Mensensmokkel 260

Meststoffenwet 411

Meten van de kwaliteit van asielbeschikkingen 433

Methoden voor dark number schattingen bij

slachtofferloze delicten 449

Methodiekbeschrijving ‘De Marokkaanse
buurtvaders’; voorbeeld van een

burgerinitiatief 420

Methodiekontwikkeling 443

Migrantenondernemerschap 234

Migratie en culturele delicten; een vergelijkende

studie naar eenwraak in de Turkse gemeen

schap in Nederland, Duitsland en Turkije 302

Milieu en strafrecht 109

Milieucriminaliteit 72, 417, 442

Milieurecht 521

minderjarige jongens 54

Minderjarige asielzoekers 57

Minderjarige jongens 54

Mini-instructie in het wetboek van stmfvordering 238

Ministeriële regelingen 56

Misbruik van voorwetenschap 338

Misdaadanalyse 114, 116, 278, 443, 444, 467

Misdaadgeld 470

Misdaadplanning
Misdaadverslaggeving
Mishandeling 515

Mixed embeddedness; immigrant entrepreneurs

in the four largest cities in the Netherlands 234

MKZ-crisis 636

Mobiel toezicht 638

Model klachtenregeling bij de politie 439

Monitor bedrijven en instellingen (MEI), meting

2002 63

Monitor cameratoezicht Zoetermeerstadsljn 407

Monitor Civiele Rechtspleging 24

Monitor prostitutiebeleid 2007 68

Monitor Veiligheid gemeente Rotterdam 517

Monitoren Drugsoverlast Venlo 570

Monitonng Coffeeshops Nederland 2007 499

Monitoringsonderzoek Amusementscentra 749

Moord en doodslag in Nederland 744

Moord en doodslag monitor 464

Moord en doodslag
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Moraal 153
Morele economie van geweld in groepsverband 197
Moslims 176
Motivering 282
Motiveringsplicht van de strafrechter aangaande

betrouwbaarheid van het bewijs 246
Multiculturaliteit en de verdediging in strafzaken 318
Multiculturaliteit in misdaad en straf 300
Naamrecht 30
Naar een monitoringinstrument daders en

verdachten 349
Naar een sluitende 24-uurs structuur in Leiden 634
Naar een vaststelling van het aantal niet

gedoogde cannabisverkooppunten 67
Nabunge rechten 78
Nachtdetentie 584
Nalaten in criminologisch perspectief 154
Naleving en beleving van de Meststoffenwet; een

onderzoek onder agrarisch ondernemers 411
Nationaal opsporingsteam voor oorlogsmisdadigers 73
Nazorg hulpverlening bij rampen 604
Ne bis in idem in Europees verband 196
Ne bis in idem 346
Nederlandse Antillen 212
Nederlandse Spoorwegen 651
Nederlandse strafrechter en buitenlands

verkregen bewijsmateriaal 229
Nederlandse XTC-koeriers in het buitenland 163
Neerslag misdaadgeld 470
Nemo tenetur-beginsel in strafzaken 343
Netwerkvorming van jongeren, probleemgedrag

en interventies op school 145
Neurobiologische factoren van agressie bij

jeugdige delinquenten 558
Nieuw Vossenveld 177
Nieuwe aanwas voetbalsupporters; een

vooronderzoek naar mogelijkheden, wenselijk-
heden en beperkingen van onderzoek naar
nieuwe aanwas van problematische supporters 184, 487

Nieuwe bedrijfsmatige denken bij de Neder
landse politie 374

Nieuwe bestemmingen kindersekstoerisme 80
Nieuwe vangneften in de samenleving; over

problemen en dilemma’s in de opvang van
kwetsbare groepen 235

Nijmegen 582
Noodwetgeving 98
Noords internationaal strafrecht 158
Noordwijk 625
Noordwijkerhout 625
Noordzee 419
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Normeren werkzaamheden officieren van justitie
en parketsecretarissen Parket Rotterdam 381

Normering van particuliere opsporing 259

Notariaat 530

Notarissen 166

NOVO 73

NS-Verbrechen 159

Nuance in benadering; culturele factoren in het

strafproces 217

Nullen crimen sine lege and the subject matter
jurisdiction of the international criminal court;
genocide, crimes against humanity, war
crimes 323

Oefenen? Met wie dan? Begeleidend schrijven
bij de database 596

Officieren van Justitie 263, 381

Omgaan met conflictsituaties; toetsen van good
practices 398, 564

Omgang als opgave 111

Omvang categorie illegale vreemdelingen in
Nederland; manieren van overleven

Omvang en aard van de doelgroep twaalfminners
met politiecontact die niet door de Stop-
reactie worden bereikt 476

Onbegonnen werk; integratieve psychotherapie
binnen detentie 333

Ondernemende autoriteiten? Een onderzoek naar
de handhaving van het Nederlandse en
communautaire kartelrecht 244

Ondernemingsrecht 191

Ondertoezichtstelling 543

Onderzoek naar de cursusbehoefte van
oudkomers 590

Onderzoek naar de effecten van de 11 Septem
ber aanslagen op discriminatie van Moslims

en andere religieuze groepen 176

Onderzoek naar het psychisch welbevinden van

gedetineerden in de EBI 177

Onderzoek naar psychische problematiek,
gedragsproblematiek en zorgbehoefte bij
gedetineerden 32

Onderzoek naar valse aangiften van stalking
(belaging) 175

Onderzoek Samenspannen tegen XTC 508

Onderzoekpreventie riskante gewoonten in
Nederland 500

Onderzoeksactiviteiten van de ‘big five’ bureaus
voor forensische accountancy 173

Ongeregistreerde criminaliteit 449

Onrechtmatig verkregen bewijs 331, 525

Onrechtmatige daad 551
Ontneming van het wederrechteljk verkregen voordeel 219
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Ontstaan van criminaliteit; een methodologische

studie over onderzoeken naar de oorzaken van

criminaliteit 277

Ontwikkelen en implementeren aanpak criminele

en overlastgevende Ontwikkelen jeugd

veiligheidsplan stadsdelen Amsterdam 390

Ontwikkeling jeugdcriminaliteit 35

Ontwikkeling screeningsinstwment jeugdige

zedendelinquenten 92

Ontwikkeling van de politie in Turkije 316

Ontwikkeling van de politiefunctionaris 370

Ontwikkeling van delinquente jongeren 705

Ontwikkeling van het strafprocesrecht in

Suriname, rechtsvergelijkend bezien 222

Ontwikkelingsgencht onderzoek bekostiging

rechtspraak 382

Onveiligheidsgevoelens 281, 375

Onverjaarbaarheid van internationale misdrijven 757

Onzekere toekomst van de (telefoon)tap 548

Oorlogsdelict 159, 323, 328

Oorlogsdelicten 308

Oorlogsstrafrecht 342

Oorzaken en aanpak van organisatiecriminaliteit 77

Oost-Europa 376

Op zoek naar de bekende dader in HKS; naar

verbeterde zoekmethoden van criminaliteits

analisten in tactisch recherche-onderzoek 444, 678

Opbrengst van projecten; een verkennend

onderzoek naar de bijdrage van diefstal-

projecten aan politiewerk 576

Openbaar Ministerie 74, 221, 223, 236, 367, 381, 387, 391

Openbaar vervoer 407, 626

Openbaarheid van de strafrechtspleging; theorie

en praktijk 138

Openbaarheid 309, 322

Openbare orde 644

Opheldering opgehelderd 44

Opsporing van witwaspraktijken door electronic

monitoring van betalingsstromen 546

Opsporing 104, 259, 460

Opsporingsbevoegdheden 18, 2

Opsporingsfunctie 377

Opsporingsmethoden 257

Opsporingsonderzoek 19, 443, 444

Opsporingsteam 73

Opstellen Integraal Veiligheidsprogramma (IPV]

Dordrecht 434

Optimaliseren arrestantenzorg 386

Opvattingen van Surinaamse, Marokkaanse,

Antilliaanse, Turkse en Nederlandse jongeren
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Seminariuni voor strafrecht en strafrechtspleging Van Hamel
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam
tel.: 020-5253368
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fax: 020-5253943

Email: dannarag@jur.uva.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Afdeling Klinische Psychologie

De Boelelaan 1109

1081 HVAmsterdam

tel.: 020-4448771

fax: 020-4448758

Email: E.Blaauw@psy.vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Centrum voor politiewetenschappen

De Boelelaan 1105

1081 HVAmsterdam

tel.: 020-4446231

Email: c.g.1.hoeksel@rechten.vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam

Afdeling Strafrecht en criminologie

De Boelelaan 1105

1081 HVAmsterdam

tel.: 020-444623 1

fax: 020-4446230

Email: c.g.l.hoeksel@rechten.vu.nl

Universiteit Groningen

Vakgroep strafrecht en criminologie

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26

Postbus 716
9700 AS Groningen

tel.: 050-3635700

fax: 050-3635603

Email: w.i.houwen@rechten.mg.nl

Universiteit Leiden

Departement strafrecht

Hugo de Grootstraat 27

2300 BA Leiden
tel.: 071-5277518
fax: 07 1-5277600

Email: W.Bonis@law.leidenuniv.nl

Universiteit Leiden

Departement Metajuridica

Postbus 9520
2300 RA Leiden
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tel.: 071-5277548
fax: 07 1-5277600
Emaîl: jcm.couzijn@planet.nl

Universiteit Limburg
Vakgroep strafrecht en criininologie
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.: 043-3883 129
fax: 043-3260113
Email: Marieanne.Sarlet@STRAfR.unimaas.nl

Katholieke Universiteit Nijmegen
Vakgroep strafrecht
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel.: 024-3616145
Y.Buruma@jur.kun.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam
Sectie strafrecht en criminologie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.: 010-4081547
fax: 010-4532911
Email: vanaalst@frg.eur.nl

Universiteit Utrecht
Willem Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen
Janskerkhof 16
3512 BM Utrecht
tel.: 030-2537125
fax: 030-2537028
Email: WMatthijsse@law.uu.nl

Universiteit van Tilburg
Vakgroep strafrechtswetenschappen
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.: 013-4662254
fax: 013-4663143
Email: m.j.w.dejong@uvt.nl

Universiteit van Tilburg
Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek WA
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
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tel.: 013-4668466

fax: 013-4668465

Email: A.C.Spapens@kub.nl

Universiteit Twente

Faculteit bestuurskunde

Internationaal Politie Instituut Twente

Postbus 217

7500 AE Enschede

tel.: 053-4893917

fax: 053-4892255

Email: C.D.vanderVijver@bsk.utwente.nl

Andersson Elifers Felix

Postbus 85198

3508 AD Utrecht

tel.: 030-2363030

fax: 030-2363070

Email: mail@aef.nl

Beke advies- en onderzoeksgroep

Rijnkade 84

6811 HDArnhem

tel.: 026-4438619

fax: 026-44228 12

Email: h.ferwerda@beke.nl

B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies BV

Postbus 829

2501 CV ‘s-Gravenliage

tel.: 070-3029500

BTVO - Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek

Postbus 55057

3008 EB Rotterdam

tel./fax: 010-481 6360

E-mail: Rovers@btvo.nl

Compliance Methodology Consultants (CMC) /111 Company

De Ruijterkade 128

1011 AC Amsterdam

Tel.: 020-5200420

Fax: 020-520042 1

Email: cmc@Tll.net

Van Dijk, Van Soomeren en partners (DSP)

Van Diemenstraat 374
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1013 CRAmsterdam
tel.: 020-6257537
fax: 020-6274759
Email: sflight@dsp-advies.nl

ES&E
Javastraat 56
Postbus 85568
2508 CG Den Haag
tel.: 070-3643850
fax: 070-3617951
Email: j.korpel@ese.nl

Dienst Nationale Recherche Informatie van het KLPDPostbus 3016
2700 lOC Zoetermeer
Tel.: 079-3459911
Fax: 079-3459754
Email: M.Grapendaal@wxs.nl

Nederlandse Potitie Academie
Postbus 1201
7301 BLApeldoorn
Tel.: 055-3422998
Email: veltverb@xs4a1l.nl

Intraval buro voor onderzoek en advies
Postbus 1781
9701 BI Groningen
Tel.: 050-3134052
fax: 050-3127526
Email: info@intraval.nl

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten(NIWI)
Postbus 95110
1090 HC Amsterdam
Tel.: 020-4628636
Fax: 020-6685079
Email: cor.jacobs@niwi.knaw.nl

Regioplan Onderzoek Advies en InformatieMax Euweplein 36
1017 MB Amsterdam
Tel. 020-6277166
Fax. 020-6265 199
Email: homburg@oai.regioplan.nl
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Research voor beleid BV

Postbus 985

2300 AZ Leiden

Tel.: 071-5253737

fax: 070-5253702

Email: RVB@rvbh.nl

Sociaal en Cultureel Planbureau

Postbus 16164

2500 BD Den Haag

Tel.: 070-3407000

fax: 070-3407044

Email: info@scp.nl

Politie Haaglanden

Ploeg analyse en research

Postbus 264

2501 CG Den Haag

Tel.: 070-4242274/4242240

Email: obOl@worldonline.nl




