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Voorwoord

Aan het begin van elk academisch jaar verzorgt de redactie van

Justitiële verkenningen een overzicht van Nederlands wetenschappe

lijk onderzoek — althans voor zover bekend (gemaakt) aan de redactie

— op justitieel terrein. Een nauwkeurige inhoudelijke afbakening van

het beschreven onderzoek is moeilijk te geven, daarvoor is het te

gevarieerd van aard. Zo treft men onderzoek aan op het gebied van

straftecht, criminologie en de justitiële praktijk, maar ook op het

gebied van personen- en familierecht, wetgeving en kinderbescher

ming. Over het algemeen (maar niet uitsluitend) betreft het onder

zoek met een sociaal-wetenschappelijk karakter. Wegens dit afbake

ningsprobleem is — evenals voorgaande jaren — gekozen voor een for

mele indeling. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de program

ma’s van relevante onderzoeksinstellingen.

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van het onderzoek

zoals dat op de Afdeling Onderzoek van het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documentatiecentrum (het WODC doet onderzoek en

verzorgt documentatie binnen het ministerie van Justitie en houdt

zich onder meer bezig met evaluatieonderzoek van beleid) wordt uit

gevoerd. Daarna volgt onderzoek dat door het WODC wordt gefinan

cierd en dat extern wordt uitgevoerd (Afdeling Extern Wetenschap

pelijke Betrekkingen). Vervolgens het onderzoek zoals dat aan het

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

(NSCR) wordt verricht.

In het tweede deel treft men vervolgens de onderzoeksprogramma’s

aan van vakgroepen van 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 venvijzing naar

de onderzoeksbeschrjving zoals te vinden in Justitiële verkenningen,

nr. 7, 2002. Het derde deel biedt een overzicht van justitieel onderzoek

zoals dat door verschillende onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd.

Daarbij treft men onder andere aan onderzoek van de Politie

Haaglanden, de Nederlandse Politieacademie, het Sociaal en Cultureel

Planbureau en verschtllende particuliere onderzoeksbureaus.

De 684 onderzoeksbeschrjvingen zijn per hoofdstuk of paragraaf alfa

betisch gerangschikt naar de eerstgenoemde onderzoeker. Er is een

index toegevoegd die, in alfabetische volgorde en vet afgedrukt, de
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complete titels van de onderzoeken bevat. Daarnaast zijn in dezelfde

index kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels cursief

weergegeven. De nummers achter de titels en titelwoorden verwijzen

naar de betreffende nummers van de onderzoeken. Ten slotte treft

men een alfabetisch register op naam van onderzoeker en een adres

senlijst aan.
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Wetenschappelijk onderzoek- en

documentatiecentrum

Afdeling onderzoek

Afgesloten onderzoek

Mediation in civiele en bestuurs
rechtelijke zaken; een inter
nationaal literatuuronderzoek
N. Baas
Den Haag, WODC, Onderzoeksnotitie
nr. 5, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 15

2
Organisatiecriminaliteit; aard,
achtergronden en aanpak
EA.I.M van den Berg, R. Aidala (medew)
en EM. 7h. Beenakkers (medew)
Den Haag, WODC, Onderzoeksnotitie
nr. 8, 2002
Zie 1V7, 2002, nr. 17

3
Het bordeelverbod opgeheven;
prostitutie in 2000-2001
A. Daalder
Den Haag, Boom, O&B 200, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest
(deelrapporten wel).
Het bordeelverbod opgeheven, prosri
tutie in 2000-2001 is een overkoepe
lend rapport van het WODC, geba
seerd op zes deelonderzoeken die
onder regie van het WODC zijn uitge
voerd in de periode van augustus 2001
tot juli 2002. De deelonderzoeken zijn
door vier verschillende instanties
uitgevoerd: Bureau Veidkamp, Verwey
Jonker Instituut, Rutgers Nisso Groep
en ES&E.

4
Van rechtbank naar kanton;
evaluatie van de competentïe
grensverhoging voor civiele
handelszaken in 1999
R.J.J. Eshuis en G. Paulides
Den Haag, Boom, O&B 202, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 25

5
Cross-border voting in Europe;
final report
Expert group on cross-border voting in
Europe
Den Haag, WODC, Onderzoeksnotitie
nr. 6, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Dit onderzoek inventariseert de ge
bruiken bij, ervaringen met en juridi
sche belemmeringen voor grensover
schrijdend stemmen in Europa en
doet aanbevelingen voor regelgeving
op nationaal of Europees niveau.

6
De vraag naar tbs; haalbaarheids
studie naar een voorspelmodel
voor de vraag naar tbs
J.J.M. Felsö, FA.
Amsterdam, UvA, Stichting voor
Economisch Onderzoek (SEO), 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De laatste tien jaar is sprake van een
knellend tekort aan tbs-plaatsen in
Nederland. Om Justitie in de gelegen
heid te stellen beter op de verwachte
capaciteitsbehoefte in te spelen is een
econometrisch model ontwikkeld
voor de vraag naar tbs over de komen
de vijf tot zes jaar. Met het onderzoek
werd beoogd de structuur van het
huidige model te toetsen en eventuele
verbeteringen in kaart te brengen.
Hierbij werd zowel aandacht besteed
aan de instroom van nieuwe tbs
maatregelen als aan de duur van de
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tbs. Zo mogelijk dienden verklarende
variabelen in het model te worden
opgenomen.
Opzet: Haalbaarheidsstudie door
middel van literatuuronderzoek,
interviews en onderzoek naar
beschikbaarheid van gegevens.
Econometrische analyse van het
verband tussen enerzijds de behoefte
aan tbs-capaciteit en anderzijds
verklarende variabelen.

7
De gekozen achternaam; betekenis
en gebruik van de wijziging van
artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek
A. Kljn en C. Beijers
Den Haag, Boom, O&B 201,2002
Zie fl17, 2002, nr. 30

8
Evaluatie long stay-afdeling
Veidzicht
C. de Kogel en C. Ve,wers
Den Haag, Boom, O&B 208, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 31

9
Schimmige werelden; nieuwe
etnische groepen en jeugd-
criminaliteit
M. Kromhout en M. van San
Den Haag, Boom, O&B 206, 2003
Zie ]V7, 2002, nr. 33

10
Jeugdreclassering in de praktijk
M. Kruissink en C. Verwers
Den 1-laag, Boom, O&B 202, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 36

71
Nationale Drug Monitor;
jaarbericht 2002
M. van der Laat e.a. (red.)
Utrecht, Bureau NDM, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 38

72
Geregistreerde drugcriminaliteit in
cijfers; achtergrondstudie bij het
Justitieaandeel van de nationale
Drugmonitor; jaarbericht 2002
R.E Mejet M. Crapendaal,
M.M.J. van Ooyen, B.SJ Wartna,
M Brouwers en A.A.M. Essers
Den Haag, Boom, O&B 204, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 39

73
Sanctiecapaciteit 2001;
een beleidsneutrale prognose
DEC. Moolenaar
Den Haag, Boom, O&B 207, 2003
Niet eerder in iv opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het geven
van een zo betrouwbaar en actueel
mogelijk beeld van de in de komende
jaren te verwachten behoefte aan
sanctiecapaciteit. Aan de hand van
Jukebox-modellen is ingegaan op de
volgende vragen: Wat zijn de te
verwachten ontwikkelingen in de
behoefte aan sanctiecapaciteit tot en
met het jaar 2007 van gevangenis
wezen (exct. vreemdelingenbewaring),
tbs- en justitiële jeugdinrichtingen,
taakstraffen (voor minder- en meer
derjarigen) en Halt-afdoeningen? Wat
zijn de achterliggende factoren hier
voor? In hoeverre zijn de prognoses
uit voorgaande jaren uitgekomen?
Verder wordt met behulp van trend
extrapolatie ook een prognose
gemaakt van voor tbs-inrichtingen en
vreemdelingenbewaring.

14
Gebruik en aanschaf van cannabis
door 76- en 71-jarigen
M. van Ooyen-Houben en M Siepermann
Den Haag, WODC, Onderzoeksnotitie
nr. 7, 2002
Niet eerder in iv opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het
verwerven van inzicht in het gebruik
en de aanschaf van cannabis door
16- en 17-jarige jongeren na de ver
hoging in 1996 van de minimumleef
tijd voor de toegang tot coffeeshops
van 16 naar 18 jaar.
Opzet: Literatuuronderzoek.

Lopend onderzoek

75
Evaluatie bijzondere opsporings-
bevoegdheden (Wet BOB) (fase 2)
mc R.J. Bokhorst (WODc.), prof dr. CH.
Brants (WPI), dr. M. Boone (WPÜ, rit A.
Bejer (WPI) en mr. J. Lindeman (WPI)
Samenwerkingsverband: Willem
Pompe Instituut, Utrecht.
Doel: In welke mate worden de
doelstellingen van de Wet 606
bereikt? Hoe is de werkbaarheid van
de regelgeving in de praktijk gelet op:
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effectiviteit en rechtmatigheid van
bijzondere opsporingsbevoegdheden;
handhaaffiaarheid en uitvoerbaarheid
van de in de Wet geregelde bijzondere
opsporingsbevoegdheden en de
daarop betrekking hebbende
algemene regels.
Opzet: Dossieronderzoek, interviews,
literatuur- en jurisprudentieonder
zoek.
Einddatum:Voorjaar 2004.
Pubticatievorm: Rapport.

16
Rechercheproces in Nederland
mr Ri. Bokhorst prof dr. Pl van Koppen,
mr. dr. ER. Muller en dr C.l Poot
Samentverkingsverband: WODC,
Crisis Onderzoek Team (COT,
Universiteit Leiden) en NSCR.
Doet: Het verkrijgen van voldoende
inzicht in de Organisatie en het func
tioneren van de recherche in Neder
land. Deze kennis kan bijdragen aan
het verbeteren van het recherchepro
ces. Het onderzoek dient een syste
matisch beeld te geven van de knel
punten en (onbenutte) mogelijkheden
in het rechercheproces. Tevens biedt
zon beeld zicht op kwaliteitseisen
waaraan in de toekomst het verloop
van rechercheprocessen kan worden
getoetst.
Opzet: Observatie, interviews, dossier-
onderzoek.
Einddatum: Najaar 2003.
Publicatievorm: Boek.

17
Evaluatie landelijk project
Mediation Rechterlijke macht
dr. CJ.M. Combnnk-Kuiters,
mr N. Dijkhoif en drs. M van Gammeren
Zoeteweij
Doet: Doel van het onderzoek is
enerzijds na te gaan of, en onder
welke condities, mediation in de
Nederlandse context een effectief en
efficiënt alternatief is voor de gerech
telijke geschillenbeslechting. Ander
zijds inzicht te verwerven in de facto
ren die van invloed zijn op het gebruik
van mediation en de mogelijkheden
die verschillende wijze van door
verwijzing bieden om dat gebruik te
beïnvloeden.
Einddatunz: Eind 2003.
Publicatievorm: Rapport.

18
Evaluatie landelijk project
Gesubsidieerde rechtsbijstand
dr. C,IM Combrink-Kuiters,
drs. ].M.M. Kuppens en mr N. Dijkhoif
Doet: Doel van het onderzoek is
inzicht te verschaffen in de vraag of
structurele doorvenvijzingsmogelijk
heden naar mediators binnen
de gefinancierde rechtsbijstand
bestaansrecht hebben en zo ja, op
welke wijze deze het meest efficient
kunnen worden ingebed.
Einddatum: Eind 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

79
Criminaliteit en rechtshandhaving
2007
drs. W van der Heide
Doet: Doel van het onderzoek is het
op eenduidige wijze in kaart brengen
van ontwikkelingen en samenhangen
in de criminaliteit en de rechtshand
having. Dit wordt het derde rapport in
een reeks.
Opzet: Statistische dataverzameling
en analyses, database-informatie.
Einddahun: November 2003.
Pubticatievornt: Rapport.

20
Vector Evenwichts Correctie model
(VEC-model)
drs. G.LA.M. Huijbregts
Samenwerkingsverband: Stichting
Economisch Onderzoek (SEO) van de
UvA.
Doet: Het WODC stelt jaarlijks in
opdracht van de directie SRS progno
ses op van de behoefte aan sanctie
capaciteit op middellange termijn.
Ten behoeve van deze prognoses zijn
econometrische modellen opgesteld,
die de ontwikkeling van de crimina
liteit verklaren uit de ontwikkeling van
maatschappelijke variabelen. Het doel
van het onderhavige project is de
verbetering van de methodische
kwaliteit van deze econometrische
modellen. Met name dient onder
zocht te worden wat de beste manier
is om langetermijnverbanden in de
modellen op te nemen in de vorm van
coïntegratie. Hierbij moet rekening
gehouden worden met het afschrik
kingseffect van pakkans en strafkans,
waardoor meerdere vergelijkingen



70 Justittële verkenningen, jrg. 29, nr. 7, 2003

simultaan moeten worden opgelost.
Ook dient onderzocht te worden hoe
de prognoses van sanctiecapaciteit bij
de jeugd en volwassenen zo goed
mogelijk kunnen worden geïnte
greerd.
Opzet: Overzicht van de relevante
econometrische literatuur, analyse
van de beschikbare tijdreeksen en
modellen, uitvoering van econometri
sche toetsen.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Publicaties door de
SEO, econometrische programmas.

21
Claims bij de rechtbank
drs. RiJ. Eshuis
Doet: Doel van het onderzoek is vast
te stellen in hoeverre de (veronder
stelde) ontwikkeling van een ‘claim-
cultuur’ in Nederland tot uiting komt
in aan de rechter voorgelegde civiele
geschillen. Het onderzoek let onder
meer op aantallen zaken, geëiste en
toegekende bedragen.
Opzet: Vergelijking van in 1997 en in
2000 afgedane zaken (op basis van
geautomatiseerde systemen en
dossieranalyse (bij vier rechtbanken));
vervoigmetingen in 2003 en 2006.
Ejuddatiun: September 2003.
Pubticatievorrn: WODC-rapport.

22
WODC-stratrechtmonitor (SRM)
dr. M.J.G. Jacobs en AAM Essers
Doet: Doorlopend onderzoeksproject
naar de kenmerken van strafzaken die
bij het Openbaar Ministerie worden
ingeschreven. De SRM is een snel
toegankelijk en kwalitatief hoog
waardig gegevensbestand, bestaande
uit gedetailleerde kwantitatieve infor
matie in combinatie met casus
beschrijvingen van strafzaken.
Opzet: Periodieke representatieve
steekproef van parketnummers. De
geselecteerde zaken worden met een
speciaal ontwikkeld instrument
geanalyseerd.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Rapporten, artikelen.
Recentelijk verschenen: ‘De misdaad
van de Straat; op zoek naar achter
gronden van veelpiegers’, Tijdschrift
voor criminologie, or. 2,2003.

23
Monitor georganiseerde cnmina
liteit (derde ronde)
dr. ER. Kleemans e.a.
Doet: Het betreft een periodiek
onderzoek op het gebied van de
georganiseerde criminaliteit met als
centrale probleemstelling: ‘Wat is de
aard van de georganiseerde crimina
liteit in Nederland en welke ontwik
kelingen zijn daarin te onderkennen?’.
Opzet: De volgende rapportage wordt
in 2005 verwacht en zal gebaseerd zijn
op analyses van recent afgeronde
opsporingsonderzoeken, aangevuld
en geactualiseerd met behulp van
onder andere wetenschappelijke
literatuur, fenomeenonderzoeken,
verkennende opsporingsonderzoe
ken, misdaadanalyses en interviews
met experts en sleutelpersonen.
Eiuddatztm: De volgende rapportage
wordt in 2005 verwacht.
Pubticatievorm: Periodieke rappor
tage en artikelen.

24
Behoeftepeiling Iong-stay capaciteit
dr C.H. de Kogel en drs. C. Verwers
Doet: Doel van het onderzoek is het
verkrijgen van inzicht in de aard en
omvang van de populatie patiënten in
de tbs-sector en de algemene gees
telijke gezondheidszorg (ggz) die
blijvend delictgevaarlijk en gestoord
worden geacht en voor wie naar de
huidige stand van de wetenschap en
praktijk geen reëel behandelperspec
tief aanwezig wordt geacht. De
verwachting is dat dergelijke patiën
ten zeer lang, zo niet hun leven lang
zullen moeten verblijven binnen een
beveiligde voorziening.
Opzet: Dossieronderzoek, enquéte en
interviews.
Eiuddatunz: September 2003.
Pubticatievornz: WODC-rapport.

25
Voorbereiding / nulmeting Evaluatie
Vreemdelingenwet 2000
dr M. Kromhout, dr. 1. Kulu Glasgow
en dr. R. Bij!
Doel: Doel van het onderzoek is de
werking en gevolgen van de
Vreemdelingenwet 2000 te evalueren.
Dit onderzoek bestaat uit verschil
lende deelonderzoeken, te weten:
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procesevaluatie asielprocedure,
kwaliteit van asielbeslissingen in
eerate aanleg en enkele extern
uitgevoerde onderzoeken.
Opzet: Dossieranalyse, interviews,
analyse kamerstukken, literatuur-
studie.
Einddatum: April 2005.
Publicatievorm: Nog te bepalen.

26
Ontwikkeling jeugdcriminaliteit
drs. M. Kruissink en A.A.M Essers
Duel: Doel van het onderzoek is een
beeld te schetsen van de ontwikkeling
van de jeugdcriminaliteit sinds 1980
en het actualiseren van de opge
bouwde gegevensreeksen.
Opzet: Self-report onderzoek onder
een landelijke, aselect getrokken
steekproef van circa duizend straf
rechtelijk minderjarige jongeren (12-
17-jarigen); analyse van CBS-cijfers.
Einddatuni: Dootlopend onderzoek;
in septemberloktobet 2003 vetschijnt
weer een rapport.
Publicadevorm: Bapport.

27
Literatuur internationale prognoses
dr. E.C Leedouwer
Doel: Doel van het onderzoek is te
inventariseren in hoeverre, zoals in
Nederland door het WODC, in andere
landen de sanctiecapaciteitsbehoefte
op structurele wijze wordt geptog
nosticeerd. Hierbij wordende
gebruikte voorspelmethoden en de
resulterende prognoses voor verschil
lende landen in kaart gebracht.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatuni: Najaar 2003.
Publjcatieuomz: Interne notitie.

28
Verbetering prognosemodellen
dr EC Leertouwer
Doel: De prognosemodellen beslaan
momenteel de hele strafrechtsketen.
Dp bepaalde punten zijn echter nog
verbeteringen mogelijk. Het betreft
hier kleine verbeteringen die intern
uitgevoerd zullen worden, die onder
andere betrekking hebben op stabi
liteit, specificatie van de vergelijkin
gen voor Opiumwet, taakstraffen voor
minderjarigen en strafrechtelijke
opvang 111, en het verbeteren van de

verklarings- en voorspelkivaliteit van
de )ukebox-modellen.
Opzet: lukebox-modellen.
Einddatunt: Medio 2004.
Publicatiei’orm: Interne notitie.

29
Aard en omvang
pedoseksuele delicten
drs Ed. Leuw
Doel: Doel van het onderzoek is het
geven van inzicht in de incidentie,
vervolging, berechting en recidive van
pedoseksuele delicten in Nederland.
Daarnaast dienen de resultaten te
worden vergeleken met buitenlandse
cijfers en dient er een schatting van
het dark number gemaakt te worden.
Dit alles ter vergroting van de feiten-
kennis over het voorkomen van
pedoseksuele delicten en over de
plegers.
Opzet: HKS, OB)D, dossieronderzoek.
Einddatum: Najaar 2003.
Publicatievorrn: Bapport.

30
Opheldering opgehelderd
drs AF Meijer
Doel: Doel van het onderzoek is
nader zicht te krijgen op de gebruiks
mogelijkheden en beperkingen van de
maatstaf’ophelderingspercentage’. In
hoeverre is het ophelderingspercen
tage bruikbaar, dat wil zeggen valide
en bettouwbaat, als maatstaf voor het
succes van opsporing en rechtshand
having (zowel voor Nederland als in
internationale vergelijkingen), en in
hoeverre zijn hiervoor alternatieve of
aanvullende maten beschikbaar?
Opzet: Theoretische en empirische
analyse validiteit, analyse betrouw
baarheid op basis van twee bronnen
van politiecijfers, internationale
vragenlijst.
Einddaturn: November 2003.
Publicatieuorm: Rapport.

31
Evaluatie wetswijziging
Wegenverkeerswet 1994
dr. D.E 0. Moo/enaar
Doek In welke mate maken politie,
officieren van justitie en rechters
gebruik van de nieuwe mogelijkheden
in de Wegenverkeerswet, en is dit
zoals beoogd door de wetgever? Wat



72 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. Z 2003

zijnde eventuele knelpunten en hoe
zouden deze opgelost kunnen
worden?
Opzet: Dataverzameling, dossier
onderzoek, cxpertmeeting.
Einddatun,: Najaar 2003.
Pubticatievorrn: Rapport

32
Nationale Drugsmonitor,
Jaarbericht 2003 Justitiegedeelte
P van Panhuis e.a.
Doeê Jaarlijkse monitoring van de
aard en omvang van enerzijds
geregistreerde drugcriminaliteit en de
plegers daarvan, en anderzijds
geregistreerde druggebruikers die
criminaliteit plegen.
Opzet: Kwantitatieve analyse.
Einddatum: Oktober 2003.
Pubticatievorrn: Rapport Nationale
Drugsmonitor, Bureau NDM.

33
Underground Banking Systems
(vervolg)
prof de N. Passas
Doet: Doel van het onderzoek is het
onderzoeken van het verschijnsel
‘underground banking’ als deelproject
van de WODC-monitor Georga
niseerde criminaliteit. Op basis van
empirisch materiaal wordt nagegaan
welke verschijningsvormen van
Informal Value Transfer Systems
(l\/TS) bekend zijn, hoede groepen
eruit zien die bij de diverse vormen
van IVFS betrokken zijn en hoe deze
groepen te werk gaan.
Opzet: Naast het reeds gepubliceerde
WOOG-deel (zie Tweede rapportage
Georganiseerde criminaliteit) wordt
informatie uit de Verenigde Staten en
India gebruikt om het verschijnsel
underground banking in een bredere
internationale context te plaatsen.
Einddatum: Eind 2003.
Pubticatievor,n: Artikel/rapport.

34
Geschilbeslechtingsdelta
de B.CJ. van Velthoven, mw de Mi ter
Voert en mw drs, M. van Gammeren
Zoeteweij
Doet: Deze achtergrondstudie heeft
tot doel een totaaloverzicht te geven
van de (potentieel) civiel- en
bestuursrechtelijke problemen die

voorkomen onder de Nederlandse
bevolking. Daarnaast wil het onder
zoek inzicht geven in de veelheid aan
kanalen waarlangs eenmaal gerezen
problemen naar een (al dan niet
bevredigend) einde stromen. In welke
mate worden bepaalde gerechtelijke
dan wel buitengerechtelijke oplos
singsstrategieën aangewend en welke
omstandigheden bepalen deze keuze?
Wat zijnde resultaten van de aange
wende strategieën en hoe verhouden
deze zich tot de doelen van de rechts-
gebruikers? En in hoeverre hebben
burgers vertrouwen in het functione
ren van juridische voorzieningen?
Opzet: Enquête via internetpanel.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen, rapport.

35
Handleiding evaluatie effectiviteit
van sancties
drs. B.S.J. Wartna
Doet: Ontwikkeling van richtlijnen
ter evaluatie van de effectiviteit van
strafrechtelijke interventies met als
doel dat het evaluatieonderzoek op
dit terrein eenduidig van opzet wordt.
Opzet: Samenstellen richtlijnen.
Einddatum: Najaar 2003.
Pubticatievor,n: Rapport.

36
Recidivemonitor
drs. 8E]. Wartna
Doet: Het verschaffen van inzicht in
de recidive en de criminele loopbaan
van uiteenlopende groepen justitia
belen. Deelprojecten: Criminele
carrières, Recidive ex-gedetineerden,
Recidive na sancties, Recidive GEWE,
Recidive lJI, Recidive tbs. Driejaarlijks
overzicht van het verloop van de
criminele carrières van belangrijke
dadergroepen: deelprojecten: straf
rechtelijke carrière veelplegers, straf
rechtelijke carrière zeden/
gewelddelicten, strafrechtelijke
carrière exhibitionisten.
Opzet: Jaarlijkse recidivemeting onder
uiteenlopende dadergroepen.
Einddaturn: Doorlopend onderzoek.
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37
Traceren van mogelijkheden voor
preventie die zich hij lopende
opsporingsonderzoeken aandienen
Samenwerkingsverband tussen WODC,
CIROC, Transcdme (Italië), National
Bureau of Investigation (Finland), OKRI
(Hongarije) en Furopol.
Doel: Doel van het onderzoek is het
door middel van evaluatie van opspo
ringsonderzoek blootleggen van
mogelijkheden en omstandigheden
die georganiseerde criminaliteit
bevorderen en suggesties doen om
deze risicofactoren te verkleinen.
Opzet: Dossierstudie, interviews,
ezpertmeeting, literatuuronderzoek.
Etnddatum: Najaar 2003.
Publicatievoros: Rapport.

Afdeling Extern Wetenschappelijke
Betrekkingen

Afgesloten onderzoek

38
Het gehruik van het
Cliëntvolgsysteem
Jeugdcriminaliteit
11 van Amersfoorc 0. Nauta ee.
Amsterdam, DSP-groep, 2002
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het
evalueren van Iset gebruik van het
Cliënwolgsysteem-Jeugcriminaliteit
(CVS-JC) en het identificeren van
verbeterpunten. Met behulp van de
inzichten uit het onderzoek kunnen
de betrokken partijen het gebruik van
het CVS-JC optimaliseren.

39
Evaluatie project verbetering
doorlooptijden jeugdstrafrecht
R van Amersfoort, B. van Dijk
en V van Henvaarden
Amsterdam, DSP-groep, 2003
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was om de
opdrachtgevers van het project
‘Verkorting doorlooptijden in de
jeugdstrafrechtketen’ van informatie
te voorzien ten behoeve van: al het
(aan- of bij-)sturen van de laatste fase
van het project; b) het initiëren van
activiteiten om te borgen dat
behaalde resultaten na afloop van het
project niet verloren gaan en verder

worden verbeterd; c) de verantwoor
ding aan de Tweede Kamer na afloop
van het project.
Opzet: documentenanalyse en inter
views betrokkenen.

40
Integrale Handhaving; een
onderzoek naar vormen van
integrale handhaving van het beleid
ta.v. openbare inrichtingen
VJJM Bekkers aa.
Rotterdam, Erasmus Universiteit, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 89

41
De aard en omvang van arbitrage en
bindend advies in Nederland
A. Brenninkmeijet M. van Ewijk
en C. van der Werf
Leiden, Research voor fleleid, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 608

42
XTC over de grens; een studie
naar XTC-koeriers en kleine
smokkelaars
H. van de Bunt, 0. Kunst en 0. Siegel
Rotterdam, Erasmus, 2003
Zie W7, 2002, nr. 163

43
Knelpuntenonderzoek veiligheids
regelgeving; inventarisatie en
analyse van knelpunten in de
regelgeving die de publieksveilig
heid raken
DHV Huisvesting en Vastgoed
Amersfoort, DHV Huisvesting en
Vastgoed, 2002
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Met het onderzoek werd beoogd om in
korte tijd te inventariseren in welke
regelgeving op het terrein van veilig
heid in publieke ruimtes sprake is van
tegenstrijdigheid, compleziteit,
samenloop, en lof onduidelijkheid
die aanleiding geeft tot knelpunten
in de toepassing, uitvoering, en
handhaving. Het onderzoek werd
toegespitst op drie geselecteerde
publieke objecten, te weten: voor
publiek toegankelijke ruimten van
NS-stations, eet- en danscafé’s en
basisscholen.
Opzet: Analyse van regelgeving, sector
panels, interviews.
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44
Staat van handhaving; analyse
verlening en handhaving vergun
ningen in 13 casusgemeenten
EM. Dijk, R. van de Lustgraaf
en MH. van der Veld
Utrecht, Andersson Elifers fetix, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 103

45
Huiselijk geweld hij Turken,
Marokkanen, Surinamers en
Antillianen
T van Dijk en E. Oppenhuis
Hilversum, Intomart beleids-
onderzoek, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
In het rapport Huiselijk geweld (1997)
werden de onderzoeksvragen
beschreven die in het uitgevoerde
onderzoek centraal stonden, evenals
de wijze waarop deze zijn beant
woord. Dezelfde vragen moesten door
allochtone groeperingen (Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antil
lianen) beantwoord worden. 1-let ging
daarbij om vragen in de volgende
categorieën: persoonlijk slachtoffer
schap; de relatie tussen slachtoffer en
dader; de hulpverlening; de gevolgen
van slachtofferschap; bekendheid met
slachtoffers van huiselijk gesveld.
Opzet: Surveyonderzoek.

46
De ontwikkeling van jongens na
verblijf in een justitiële inrichting
met een PIJ-maatregel of een
detentiestraf; de mogelijkheden van
follow-up onderzoek
L van Domburgh, C. de Ruiter e.a.
Utrecht, Trimbos Instituut, 2002
Zie]V7, 2002, nr. 105
Uitgevoerd met subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC.

47
Resultaten nulmeting Wet BIBOB
2002 Overdrachtsdocument
Nulmeting en evaluatiekader Wet
BIBOB Analysekader Voorstudie
evaluatie Wet BIBOB
CL Eift; DA. van Steensel, e.a.
Utrecht, Berenschot, 2003
Zie 1V7, 2002, nr. 93

48
Psychisch welbevinden van
gedetineerden in de EBI
K Ferenschild
Amsterdam, Vrije Universiteit, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het
beantwoorden van de vraag of er
sprake is van een substantiële ver
andering in het psychisch welzijn van
gedetineerden tijdens hun verblijf in
de extra beveiligde inrichting te
Vught. Zo ja, hoe verloopt dit proces?
Het betreft een beschrijvend onder
zoek waarin alle aanwezige EBI
gedetineerden (die willen meewerken)
een jaar lang (of zo lang als mogelijk
is) intensief geobserveerd, getest en
gevolgd werden.
Opzet: Intensieve observatie en tests.

49
Evaluatie bijdrageregeling regionale
samenwerking; eindrapport
J. Francke, H. van de Velden en R. Konijn
l-loofddorp, KPMG BEA, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was input te
geven aan de beslissing of en zo ja op
welke wijze de bijdrageregeling zal
worden voortgezet. Hiertoe is onder
zocht hoede middelen besteed
worden en welke concrete dooi-veer-
king hiervan te zien is.
Opzet: feitelijk overzicht van activitei
ten, evaluatie van de resultaten,
oorzaakanalyse.

50
In de greep van de groep; een
onderzoek naar een Marokkaanse
problematische jeugdgroep
F van Gemert en M.S. Fleisher
Amsterdam, Regioplan beleidsonder
zoek, 2002
Zie JV 7,2002, nr. 591
Uitgevoerd met subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC.

57
Huwelijksgoederenrecht; een
opinieonderzoek onder de
Nederlandse bevolking
iP Groeneve!d
Amsterdam, Nipo, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Het betreft een opinieonderzoek
onder de Nederlandse bevolking
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ouder dan t8 jaar waarin gevraagd is
naar ervaringen met en opvattingen
over het huwelljksgoederenregime,
waaruit onder meer blijkt dat drie op
de tien gehuwde Nederlanders zegt
voor het huwelijk informatie te
hebben gekregen over wat er met de
bezittingen en schulden gebeurt na
het sluiten van het huwelijk. Gehuw
den hebben over het algemeen een
traditionelere instelling ten opzichte
van de verdeling van bezittingen en
schulden bij ontbinding van het
huwelijk dan samenwonenden en
alleenstaanden. Zo is een meerder
heid van de gehuwden van mening
dat door een van de echtelieden
geërfde familiestukken gemeenschap
pelijk bezit zijn in een huwelijk en is
een meerderheid van de samenwo
nenden en alleenstaanden hier op
tegen.
Opzet: Enquête.

52
Eindevaluatie herstelbemiddeling
6. Homburg, 1. Jonker en 1 Soethout
Amsterdam, Regioplan, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 97

53
Evaluatie regelingen inning
kinderalimentatie; eindrapport
S. van der Kemp, E Zuijdam en F Kriek
Leiden, Research voor Beleid, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 597

54
De voorhoede van de opsporing
RPHM. Klerks, C].E. in ‘t Veld e.a.
Apeldoorn/Den Haag, NPA/ES&E,
2002
Zie JV7, 2002, nr. 569 en 641

55
Stopreactie; redenen van
niet bereik
E Kloostet Ci. Slump e.a.
Amsterdam, DSP-groep, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 476

56
Fysieke bestraffing van kinderen;
een inventarisatie van wettelijke
verboden in vier Europese landen
K Kooijman, 1. ten Berge en A. Oostveen
Utrecht, NIZW, 2003
Niet eerder in Pl opgenomen geweest.

Inventarisatie van de wettelijke ver
boden van elke vorm van geweld
tegen kinderen in enkele ons
omringende landen, inclusief de
effectiviteit van een dergelijke
regeling.
Opzet: Literatuur- en documenten-
onderzoek, interviews.

57
Handhaving prostitutiebranche door
Politiekorpsen, Belastingdienst,
Arbeidsinspectie en UWV/GAK;
evaluatie van de eerste resultaten
van de opheffing van het bordeel-
verbod
L van Liet R Nabet e.a.
Den Haag, ES&E, 2002
Zie P17, 2002, nr. 642

58
Handhaving prostitutiebranche door
gemeentelijke diensten; evaluatie
van de preventie, controle en
handhavingsactiviteiten van
gemeentelijke diensten; uitgevoerd
op verzoek van het WODC van het
ministerie van Justitie in het kader
van de Evaluatie Prostitutiebeleid
L van Liet P Nabet e.a.
Den Haag, ES&E, 2002
Zie P17, 2002, nr. 645

59
De noodvoorzieningen voor
drugskoeriers; evaluatie van de
Tijdelijke wet voor drugskoeriers
in de praktijk
N. Maalstk 1. Jansen, e.a.
Den Haag, ES&E, 2002
Zie P17, 2002, nr. 98

60
Een spel met grenzen; de
Nederlandse casinomarkt
A. Pemberton, A. Oostdijk, e.a.
Leiden, Research voor Beleid, 2002
Zie P17, 2002, nr. 88

61
De doorwerking van het VN-Verdrag
inzake de Rechten van het Kind in
de Nederlandse rechtspraak
G. C.A.M. Ruitenberg
Amsterdam, Vrije Universiteit, 2003
Zie P17, 2002, nr. 91
Uitgevoerd met subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC.
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62
O.M. Strategie milieuhandhaving
J. Smits, 12 de Jong en H. Hazenbosch
Amersfoort, DHV Milieu en
Infrastructuur BV, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 72

63
Monitoring drugsoverlast Venlo;
indicatoren en nulmeting
J. Snippe en 8. Bieleman
Groningen, Intraval, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 510

64
Vernieuwd toezicht op
de kansspelen; eindrapportage
J.H.KC. Soer Ci.]. van den Hof e.a.
Amersfoort, DHV Milieu en
Infrastructuur, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
In 1998 is er een rapport verschenen
met een checklist voor een syste
matische beschrijving en analyse van
toezichtarrangementen in het
algemeen De ministeriële verantwoor
delijkheid ondersteund. Het kabinet
heeft de checklist inmiddels met een
aantal aspecten uitgebreid. Aan de
hand van deze lijst kan worden
nagegaan welke aspecten van toe
zichtsarrangementen uitgewerkt en
geregeld moeten worden. Wat zijnde
wensen en voorstellen van partijen
(genoemd bij ‘methoden’) met betrek
king tot de inrichting, organisatie en
het instrumentarium van het nieuwe
toezichtorgaan als de beleidswijzi
gingen doorgevoerd worden?
Opzet: Desk study, een paneldiscussie
met deskundigen van diverse betrok
ken partijen en een internetsessie.

65
Jonge Antilliaanse immigranten en
hun voogden; de leefsituatie van
Antilliaanse jongeren die met en
zonder wettelijk gezag in Nederland
verblijven
M. Steketee, C. Ex e.a.
Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

66
Evaluatie van de verstekregeling in
strafzaken
WE.CA Valkenburg, P0. van Hees
en P Verhoort
Tilburg, KUB, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 107

67
Prevalentie van criminogene
factoren bij mannelijke gedeti
neerden in Nederland
8. Voge/vang
WoerdenlDen Haag, Adviesbureau
Van Montfoort/WODC, 2003
Zie IV 7,2002, nr. 110

68
Evaluatie van de voorlichting
van Bureau VIA aan aspirant
adoptieouders
S. van Wersch, K Luijkx, e.a.
Tilburg, WA Tilburg, 2002
Zie fl17, 2002, nr. 354

69
Evaluatie instrumentarium
Uitvoerbaarheids- en
Handhaafbaarheidstoets
l.E.M. de Vries
Amsterdam, Dijk 12
Beleidsonderzoek, 2003
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was een sys
tematische inventarisatie van bevin
dingen en beoordelingen over de
U&H-toets van (gemeentelijke) ver
gunningsystemen (uitvoerbaarheid
en handhaaffiaarheid) sinds de
ontwikkeling in 1997.
Opzet: Procesevaluatie; onderzoek
van schriftelijke bronnen (met name
gemeentelijke verordeningen) en
interviews.

70
Effectiviteit uitvoering terugkeer-
beleid 1999 (fasel)
M. van de Wjngaart, M. Hu/schen
en M. 0/de Monnikhof
Nijmegen, ITS, 2003
Niet eerder in fl1 opgenomen geweest.
Resultaten van dit onderzoek moeten
de beleidsdirectie in staat stellen te
beoordelen of met het beleid als in de
notitie terugkeerbeleid (TK 1998-
1999, 26.646, nr. 1) is verwoord, de
goede weg is ingeslagen.
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Opzet Literatuuronderzoek, ana
lyse van kamerstukken, veldonderzoek.

71
Politiemonitor bevolking 2003;
landelijke rapportage + tabellen-
rapport
Den Haag/Hilversum, B&A Groep
Beleidsnnderznek en -Advies /
Intomart, 2003
Niet eerder in IV npgennmen geweest.
De politiemunitor bevolking is een
tweejaarlijks, landelijk nnderznek naar
criminaliteit, onveiligheid, preventie-
gedrag van burgers en de kwaliteit
van het nptreden van de politie.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties en Justitie en een groot aantal
politiekorpsen en gemeenten.
Opzet Telefonische enquête.

Lopend onderzoek

72
Buitenwettelijk traject
faillissementsrecht
J.A.A. Adr/aanse
Instelling: Universiteit Leiden.
Doel: Inzicht krijgen in de huidige
praktijk van ‘minnelijke oplossingen’
ter afwending van de gerechtelijke
prucedures van surseances van be
taling en faillissementen. Aan de hand
van deze praktijk en de mogelijke voor-
en nadelen wil de Directie bezien of:
het mogelijk en wenselijk is om min
nelijke oplossingen te stimuleren ter
vermindering van gerechtelijke pro
cedures; en, zo ja, of hiervoor nieuwe
wetgeving mogelijk en gewenst is.
Doel: Literatuuronderzoek, dossier-
analyse, enquêtes, interviews.
Einddatum: Eind 2003.

73
Coffeeshops en gemeentelijk
beleid anno 2002
B. B/e/eman
Instelling: Intraval.
Doel: Inzicht verschaffen in de onnvik
kelingen rond gedoogde coffeeshops in
Nederlandse gemeenten.
Opzet Replicatiestudie (telefonische
enquête gemeenteambtenaren), inter
views.
Einddatum: Najaar 2003.

74
Evaluatie Samenspannen tegen XTC
8. B/e/eman
Instelling: Intraval.
Doel: Inventariseren van de resultaten
van de nota Samensponnen tegen KFC
en het beschrijven van de stand van
zaken in 2002 met betrekking tot de
geïntensiveerde aanpak van de handel
en productie van flC. De eerste
(nul)meting diende als startmeting
voor dein 2003 en 2006 uit te voeren,
resultaatmetingen.
Opzet: Enquête.
Einddatum: Najaar 2003. Reeds
verschenen: T. Snippe, E Oldersma en
B. Bieleman, Tossenropport; inspan
nen tegen XTC; indicotoren voor het
monitoren van de flC-ooopok,
Groningen/Rotterdam, Intraval, 2002.

75
Evaluatie pilots artikel 37 WED
A.B. Blomberg, ECM.A. M/ch/els
en £ Verberk
Instelling: Centrum voor
Omgevingsrecht en Beleid/NILDS,
B&A groep.
Doel: Evaluatie van het op 1 novem
ber 2000 in werking getreden
Transactiebesluit Milieudelicten
(Tbm). Daarin is voor een periode van
tweeëneenhalf jaar aan een beperkt
aantal bestuursorganen vuor
bepaalde categorieën delicten een
strafrechtelijke transacdebevoegdheid
toegekend. De regeling is bedoeld als
proefproject waarin ervaring kan
worden opgedaan met deze voor de
betrokken bestuursorganen (‘pilots’
genoemd) nieuwe bevoegdheid.
Opzet Bestaande uit een theoretisch
en empirisch gedeelte is de bestuur
lijke transactie vergeleken met de
bestuurlijke boete, de lik-op-stuk-
aanpak en de politietransactie en zijn
de pilots vanaf het begin door middel
van onder andere interviews gevolgd.
Eioddatom: Najaar 2003.

76
Handhaving Leerplichtwet
(Michiels)
REM. Boekhoorn
Instelling: BBSD, Nijmegen.
Doel: Het volgen en evalueren van
het project Handhaving van de
leerplichnvet in Breda als een van de
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stimuleringstrajecten best practices
handhaving ordeningswetgeving in het
kader van de uitvoering van de aan
bevelingen van de Commissie Michiels
(Handhaven Op Niveau—HON).
Opzet: Interviews, enquête,
(dossier)analyse.
Eioddaturn: Najaar 2003.

77
Uitspraken van de Raad van State
tav AC-procedure
P Boe/es eo G.G. Lodder
Iastelling: Instituut voor
Immigratierecht, Universiteit Leiden.
Doel: In hoeverre heeft de jurispru
dentie van de Raad van State de
AC-procedure gewijzigd, welke gevol
gen heeft dit voor de praktijk en hoe
kunnen de gevonden knelpunten
worden opgelost?
Opzet: Beschrijving van de AL-proce
dure; overzicht van de jurisprudentie
en de gevolgen voor de praktijk. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd met een
subsidie van het ministerie van Justitie,
WODC, afdeling EWB.
Einddatvan: 2003.
Poblicafievornz: Rapport.

78
Ongehuwde moeders in Zuid-India
P Bos
Iostelliog: KU Nijmegen, Faculteit der
Sociale Wetenschappen.
Doel: Het in kaart brengen van het
besluitvormingsproces van vrouwen
om wel of niet afstand te doen van hun
pasgeboren kind. Het gaat hier om
ongehuwde vrouwen in Zuid-India
(Chennai) die afstand doen van hun
kind (bijvoorbeeld voor adoptie) en
wat de beweegredenen daarvoor zijn.
Daarnaast zijn er vrouwen in een
vergelijkbare situatie die geen afstand
hebben gedaan van hun kind. Welke
overwegingen kunnen ze maken
gezien de sociaal-economische en
culturele context waarin zij leven? Wat
is doorslaggevend bij hun uiteindelijke
besluit?
Opzet: Veldonderzoek, participerend
onderzoek. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC, afdeling
EWB.
Einddatum: Medio 2005.
Publicatieuorm: Dissertatie.

79
Evaluatie BW ter voorkoming
schijnhuwelijken
.1 Bouwmeester
Instelling: Research voor Beleid.
Doel: to welke mate hebben de
aanpassingen in het Burgedijk
Wetboek ten aanzien van schijn
huwelijken geleid tot de beoogde
vermindering van de werkbelasting
voor de uitvoerende instanties?
Opzet Steekproef, interviews,
literatuuronderzoek.
Einddoturn: 2004.

80
Bewaren verkeersgegevens
(fase 1,2 en 3)
P Brand
Instelling: Stratix Consulting Group.
Doel: Voor opsporing kunnen
gegevens die beschikbaar zijn hij
aanbieders van telecommunicatie
netwerken en -diensten van groot
belang zijn. Dit onderzoek betreft de
beschikbaarheid van dergelijke
gegevens en de normen die van
toepassing (behoren) te zijn. Met
het onderzoek wordt beoogd om
uitvoering te geven aan één van de
actiepunten uit het Actieplan
Terrorismebestrijding en veiligheid
inzake het gebruik van relevante
gegevens van aanbieders van
openbare telecommunicatienet
werken en -diensten.
Opzet: Onderzoek naar beschikbare
gegevens (bij aanbieders), inventa
risatie van gewenste gegevens (bij
opsporingsdiensten).
Einddafnm: Najaar 2003.

81
Plea bargaining
CH. Brants en B. Stapert
Instelling: Willem Pompe Instituut.
Doel: Teneinde een antwoord te geven
op de motie Dittrich, waarin wordt
verzocht om de mogelijkheden te
onderzoeken om de wet zodanig aan
te passen dat in juridisch eenvoudige
strafzaken de ofBcier van justitie, na
overleg met de verdachte en/of diens
raadsman, aan de rechter een
gezamenlijk voorstel tot afdoening
van een strafzaak kan presenteren,
welk voorstelde rechter op de
openbare zitting toetst en bij gebleken
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akkoordhevinding in zijn vonnis
opneemt.
Opzet: Literatuuronderzoek, juridisch
kader, statistiek.
Einddatum: Najaar 2003.

82
Handhaving lokaal prostitutiebeleid
H. van den Broek
Instelling: ES&E.
Doel: Het ten behoeve van DGRh
volgen (‘monitoren’) en evalueren van
het project ‘Handhaving lokaal prosti
tutiebeleid in Utrecht’ als één van de
stimoleringstrajecten ‘best practices
handlsaving ordeningswetgeving’ in
het kader van de uitvoering van de
aanbevelingen van de Commissie
Michiels (Handhaven op Niveau).
Opzet: Monitoren en evalueren.
Einddatum: Najaar 2003.

83
Evaluatie project verbetering
doorlooptijden jeugdstrafrecht
B. van Dijk
Instelling: DSP-groep.
Doel: De opdrachtgevers van het
project ‘Verkorting doorlooptijden in
de jeugdstrafrechtketen’ van infor
matie voorzien ten behoeve van het
(aan- of bij-)sturen van de laatste fase
van het project, het initiëren van
activiteiten om te borgen dat
behaalde resultaten na afloop van het
project niet verloren gaan en verder
worden verbeterd en de verantwoor
ding aan de ‘tweede Kamer na afloop
van het project.
Opzet: Qoick scan (literatuuranalyse
en interviews); interviews betrok
kenen.
Einddatum: Najaar 2003.

84
Enkelvoudige kamer/stratmaxima
B. Dijksterhois
Instelling: Universiteit Leiden.
Doel: Ter uitvoering van een motie
voor- en nadelen in kaart brengen van
een verruiming van de maximaal door
enkelvoodig rechtsprekende rechters
op te leggen vrijheidsstraf tot twee
jaar.
Opzet: Dossieronderzoek (OM.
data, SRM), literatuuronderzoek,
interviews.
Einddaturn: Najaar 2003.

85
Pilot-onderzoek Zeer jeugdige
delinquenten in Nederland
Projectleider: Th.A.H. Doreleijers.
Instelling: Vrije Universiteit,
Amsterdam, sectie kinder- en jeugd-
psychiatrie.
Doel: Inzicht krijgen in de ontwik
keling en recidive van zeer jeugdige
delinquenten (twaalfminners) in
Nederland, en het ontwikkelen van
een instrumentarium ter bestudering
van dit probleem.
Opzet: Literatoorstudie, interviews,
politieregistratie. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC,
afdeling EWB.
Einddatum: 2003.

86
Ontwikkeling screeningsinstrument
jeugdige zedendelinquenten
l7rA.H. Doreleijers, R.A.R. Bollens
enA.Ph. van Wijk
Instellingen: Vrije Universiteit en
Nederlandse Politie Academie.
Doel: Doel van het onderzoek is te
komen tot een screeningsinstrument
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 zedendelinquenten een
reactie nodig is en zo ja welke (straf
rechtelijk dan wel gericht op gedrags
stoornis).
Opzet: Beperkte literatuurverkenning,
interviews met experts, analyse van
bestaande gegevens uit onder andere
HKS, registratiesysteem Raad, reci
divemonitorWoDC, recidivebank DJI
ten behoeve van validering risicofac
toren.
Einddatuin: 2004.

87
Evaluatie keten ongebruikelijke
transacties
Projectleider:W. Faber.
Instelling: Faber organisatie-
vernieuwing.
Doel: De Directie Opsporingsbeleid
wil met het onderzoek meer inzicht
krijgen in de factoren die de effec
tiviteit belemmeren van opsporing en
vervolging van winvaspraktijken door
de organisaties die betrokken zijn bij
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de melding van ongebruikelijke
transacties, de zogenaamde MOT
keten. Met liet verkregen inzicht wil
de directie de effectiviteit van opspo
ring en vervolging van witwassen
proberen te verhogen.
Opzet: Documentonderzoek,
(groeps)interviews, data-analyse.
Einddaturn: Eind 2003.

88
Uitspraken Raad van State op het
gebied van wetgevingskwaliteit
M.G. Faure
Instelling: Metro.
Doel: Het ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van het wetgevings
kwaliteitsbeleid onderzoeken in
hoeverre de Raad van State in de
wetgevingsadvisering de beginselen
van ‘Zicht op wetgeving’ en eventuele
andere eisen van wetgevingskwaliteit
aan de orde stelt en hoe hierop door
de regering wordt gereageerd.
Opzet: Literatuuronderzoek, inter
views, dossieronderzoek (steekproef)
van inhoudelijke adviezen uit 2000 en
2001.
Einddatum: 2004.

89
Alvalbeheer en handhaving
G. Frederiks, H.B.J.A. van Kessel e.a.
Instelling: NovioConsult.
Doel: Het onderzoek heeft tot doel
inzicht te verschaffen in de huidige
praktijk van de handhaving van de
afvalstoffenregelgeving in Nederland.
Wat is liet globale nalevingsniveau, de
beschikbare handhavingscapaciteit en
welke knelpunten ervaren de hand
havers van de afvalstoffenregelgeving
met het oog op het handhaven van
het nieuwe Landelijk Afvalbeheer
plan?
Opzet: Literatuuronderzoek,
documentonderzoek, interviews.
Einddaturn: Najaar 2003.

90
Evaluatie pilot Meld
Misdaad Anoniem
Projectleider: M. de Groot.
Instelling: Blauw Research.
Doel: Inzicht krijgen in de eerste
resultaten van ‘Meld Misdaad
Anoniem’ (Project M.), de belangrijk
ste resultaatcriteria hierbij zijn de

bijdrage aan het oplossen, c.q.
voorkomen van misdrijven. Verder,
inzicht krijgen in het proces(keten)
waarmee deze resultaten totstand
komen en de eventuele knelpunten
daarbij signaleren.
Opzet: Mediaonderzoek, bevolldngs
onderzoek, documentstudie.
Einddatuin: Najaar 2003.

97
Evaluatie particuliere beveiligings
organisaties
G. Homburg
Instelling: Regioplan beleids-
onderzoek.
Doet: De evaluatie dient inzichtelijk
te maken of de regels die ten doel
hebben om de kwaliteit van de parti
culiere beveiligingsorganisaties te
bevorderen, in de praktijk uitvoerbaar
zijn, of ze voldoende aansluiten bij
actuele ontwikkelingen op liet terrein
van veiligheid en of de doelstelling
van het stelsel als geheel wordt
bereikt.
Opzet: Interviews, deskresearch.
Einddatum: Medio 2003.

92
Ontwikkeling en evaluatie van de
Agressiehanteringstherapie (AHT)
voor volwassen forensisch
psychiatrische patiënten
Projectcoördinator: R.H.J. Hornsveld.
Instellingen: KU Nijmegen en
Universiteit van Amsterdam, het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma ‘sociale angst,
psychopathologie en gezondheid’.
Doel: In de agressiehanterings
therapie oefenen de deelnemers
alternatieven voor de verschillende
aspecten van agressief gedrag, die ze
vervolgens in de praktijk moeten
toepassen. De therapie omvat vier
modulen: woedebeheersing; sociale
vaardigheden; moreel redeneren;
en zelfregulatievaardigheden.
De implementatie van de agressie
hanteringtherapie met behulp van
verschillende soorten meetinstru
menten zal worden geëvalueerd bij
een groep van ongeveer honderd
forensisch psychiatrische patiënten.
Tijdens het tweede deel van het
onderzoek zal de agressiehan
teringstherapie worden geëvalueerd
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bij een subdoelgroep, waarvoor de
therapie bij uitstek aangewezen lijkt.
Hierbij worden de resultaten verge
leken met een controlegroep.
Opzet: Procesevaluatie, evaluatie met
controlegroep. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC,
afdeling EWB.
Einddatom: 2004.

93
Contracten auteursrecht

PB. Hogenholtz en LMCR. Guibaolt
Instelling: UvA, Instituut voor
Informatierecht.
Doel: De behoefte aan specifieke
wettelijke maatregelen in Nederland
op het gebied van auteursrecht en
contractenrecht te inventariseren en
mogelijke alternatieve oplossingen
(bijvoorbeeld modelcontracten of
standaardregelingen) te toetsen.
Tevens zal worden nagegaan of en in
hoeverre de contractuele praktijken in
de verschillende relevante sectoren
(uitgeverij, omroep, film) zodanig
verschillen, dat hieraan wettelijke
consequenties zijn te verbinden.
Opzet Literatuur- en jurisprudentie
onderzoek, veldonderzoek in
Nederland; literatuuronderzoek in
Duitsland, België en Frankrijk.
Einddatum: December 2003.

94
Mela-analyse
opvoedingsondersteuning
Supervisor: J.M.A.M. Janssens.
Instelling: KU Nijmegen.
Doel: Op basis van de evaluatie zal
een methodiekbeschrijving van
effectieve vormen van gezinsonder
steuning ontwikkeld worden, die
landelijk inzetbaar is door instanties
binnen de ‘drang’holpverlening.
Opzet: Literatuur- en dossieronder
zoek, opstellen theoretisch raamwerk
en evaluatief kader, screening van
67 projecten, interviews met sleutel-
figuren.
Einddawm: Najaar 2003.

95
Psychisch welbevinden
van gedetineerden in de EBI
A.J.EM. Kerkhof
Instelling: Vrije Universiteit
Amsterdam, afdeling Klinische
Psychologie.
Doel: Is er sprake van een substantiële
verandering in het psychisch welzijn
van gedetineerden tijdens hun verblijf
in de EBI te Vught? Zo ja, hoe verloopt
dit proces?
Opzet Het betreft een beschrijvend
onderzoek waarin alle aanwezige
ROl-gedetineerden (die willen
meewerken) een jaar lang (of zo lang
als mogelijk is) intensief geobser
veerd, getest en gevolgd worden.
Einddatnm: Najaar 2003.

96
Modernisering Wet
Economische delicten
M. Klomp
Instelling: RU Groningen.
Doel: Is er aanleiding (het systeem
van) de WED te herzien; op welke
onderdelen en hoe ziet de relatie met
andere reclstsgebieden eruit?
Opzet inventarisatie en bestudering
van relevante wet- en regelgeving met
toelichting en wetsgeschiedenis,
bestudering vakliteratour, dossier-
onderzoek, onderzoek van buiten
landse stelsels, interviews.
Einddatum: Medio 2004.

97
Keuze tussen handhavings
modaliteiten
1? Kriek en G. Homborg
Instelling: Regioplan.
Doel: Het Expertisecentrum
Rechtshaodhaviog informatie aan
reiken die kan dienen als basis voor
een adequate advisering aan decen
trale overheden inzake de keuze voor
doelmatige en doeltreffende hand
havingsarrangemeoteo die kunnen
worden ingezet bij de aanpak van
veelvoorkomende overtredingen van
specifieke ordeningswetgeviog. Het
onderzoek heeft het karakter van een
verkenoing van instrumenten,
modaliteiten en arrangementen,
aangevuld met een praktijktoets van
de bevindingen.
Opzet loveotarisatie haodhaviogs
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modaliteiten en arrangementen,
praktijktoets door middel van beleids
simulatie.
Einddatu,n: Eind 2003.

98
Praktijk en effecten Halt-afdoening
t. van Leiden
I,tstelting: Advies- en Onderzoeks
groep Beke.
Doet: Doel van het onderzoek is om
— vijf jaar na de vorige evaluatie — na te
gaan op welke wijze de Halt-afdoening
momenteel wordt uitgevoerd en wat
de resultaten zijn. In het onderzoek zal
in elk geval aandacht zijn voor het
pedagogische gehalte van de sanctie.
Het gaat daarbij om de vraag in
hoeverre de maatregel aansluit op het
gepleegde delict en of dat de effecti
viteit van de maatregel vergroot.
Ook wordt nagegaan nf de mate van
begeleiding door het Halt-bureau
van invloed is op de effectiviteit.
Opzet: Literatuuronderzoek, dossier
onderzoek, recidiveonderzoek.
Einddatum: 2005.

99
HON-pilots prostitutiewetgeving
t van Lier en P Naber
Instelling: ES&E.
Doel:Ten behoeve van de Stuurgroep
1-landhaven Op Niveau fHON) en
DGRh monitoren en helpen evalueren
van een viertal pilotgemeenten waar
afspraken zijn gemaakt over de vorm
geving van de nieuwe prostitutiewet
geving (afschaffing van het bordeel-
verbod).
Opzet: Literatuuronderzoek,
interviews.
Einddattun: 2004. Reeds gepubliceerd:
L van Lier en P. Naber, Evaluatie
integrale handhaving prostitutiebeleid;
eerste resultaten van de pilots
Stimulering Integrale Handhaving
Prostitutiebeleid die in het kader van
Handhaven Op Niveau worden uitge
voerd, Den Haag, ES&E, 2003.

100
Evaluatie pilots gezinsvoogdij (OTS)
E.C.G.D.M. van Lieshout
hzstettiug:VU, Faculteit der
Psychologie en Pedagogiek, Afdeling
Orthopedagogiek.
Doet: Het volgen van vier pilots waarin

verbetering van de kwaliteit van de
(uitvoering van de) ondertoezicht
stelling door de gezinsvoogdij wordt
nagestreefd teneinde vast te stellen
of de nieuwe werkwijze effectief is en
indien nodig deze te wijzigen.
Opzet: Literatuuronderzoek, dossier-
onderzoek, interviews.
Einddatiun: Medio 2004.

107
Al is de leugen nog zo snel,
de P300 achterhaalt haar wel
(Cnmes, lies and P300s)
H. Merckelbach
Instelling: Universiteit Maastricht,
Faculteit der psychologie.
Doet: Het creëren van een leugen
detectieprocedure die wetenschap
pelijk gezien hout snijdt en veilig is.
Is het gebruik van Event Related
Potentials (ERPs, ie. meting van
hersengolven) in combinatie met een
goede verhoormethode (zogenaamde
Guilty Knowledge Test) een accep
tabele vorm van leugendetectie?
Opzet: Literatuurstudie onderzoeks
stage, interviews, experimenteel
onderzoek. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC,
afdeling EWB.
Einddattint: Juni 2007.
Pubticatievonn: Rapport.

102
Evaluatie aanpassing au-pairbeleid
1E Miedema, B. Post en C. Woldringh
Instetting: ITS.
Doet: Doel van het onderzoek is
allereerst duidelijk te maken of de
au-pairregeling oneigenlijk wordt
gebruikt en zo ja, in welke mate en
op welke wijze. Daartoe wordt onder
zocht wat de belangrijkste motieven
van au pairs zijn om als au pair naar
Nederland te komen en van gastge
zinnen om een au pair in huis op te
nemen. Ook zal het onderzoek
nagaan hoe het au-pairschap feitelijk
wordt ingevuld door gastgezin en au
pair en of de au pairs klachten
hebben. Verder wordt nagegaan in
hoeverre oneigenlijk gebruik van de
regeling bekend is bij de bemidde
lingsinstanties en wat zij hiermee
doen. Daarnaast moet het onderzoek
in beeld brengen of er in de praktijk
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adequaat toezicht wordt gehouden
en welke knelpunten er zijn bij de
uitoefening van het toezicht. En tot
slot wordt ingegaan op de verande
ringen in het aantal aanvragen en
toekenningen voor een Machtiging
tot Voorlopig Verblijf (MVV) en op
het aantal au pairs dat van gastgezin
is gewisseld sinds de beleidswijziging
van 1 augustus 2000.
Opzet: Interviews met au pairs,
gastgezinnen en sleutelinformanten.
Einddatum: Najaar 2003.

103
Evaluatie Wet herziening 0110
(fase 2)
V Mul
Instelling: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Doel: De Tweede Kamer voorzien van
informatie over de gevolgen en de
doeltreffendheid van de op 1 februari
2000 in werking getreden Wet
Herziening Gerechtelijk
Vooronderzoek (HGVO).
Opzet: Interviews, dossieronderzoek,
paneldiscussie, jurisprudentie- en
literatuuronderzoek.
Einddaturn: Medio 2004.

104
Literatuuronderzoek Evaluatie
Wet Bijzondere Politieregisters
V Mul
Instelling: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Doel: Wat zijnde gevolgen van de
Wet Bijzondere Politieregisters in de
praktijk, welke knelpunten openba
ren zich en wat is de doeltreffend
heid van deze wet? De Wet
Bijzondere Politieregisters vloeit
voort uit het onderzoek van de pade
mentaire enquêtecommissie
opaporingsmethoden (commissie
Van Traa). De wet regelt welke
gegevens er in de ‘bijzondere
registers’ van de politie opgenomen
mogen worden, aan wie zij verstrekt
mogen worden (binnen de politie en
aan derden) en de bewaartermijn.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddotum: Najaar 2003.

105
Escortpilot HON
P Naber en t van Lier

Instelling: ES&E.
Doel: Het ten behoeve van de stuur
groep Handhaven op Niveau (HON)
en DGRh volgen (‘monitoren’) en
helpen evalueren van de ervaringen
met de handhaving van de nieuwe
prostitutiewetgeving (de afschaffing
van het bordeelverbod) in de escort
branche in drie pilotgemeenten.
Opzet: Literatuuronderzoek,
interviews.
Einddatum: 2004.
Publicotievonn: Rapport. Reeds
gepubliceerd: 1? Naber en L. van Liet,
Evaluatie Pilot integrale handhaving
escortbranclte; eerste resultaten van de
pilot ‘Stimulering Integrale
Handha ving Prostitutiebeleid
Escortbra,zclze Den Haag, ES&E, 2003.

106
THG-monitoring 2002
Projectleider: REM. Niesink.
Instelling: Trimbos-instituut.
Doel: In opdracht van de ministeries
van VWS en Justitie, het meten van de
sterkte van cannabisproducten die
worden verkocht in Nederlandse
coffeeshops.
Opzet: Monstername bij vijftig
coffeeshops, chemische analyses.
Einddatuto: Najaar 2003.

107
De rol (kracht) van het DNA
onderzoek in de opsporing en de
bewijsvoering in strafzaken
Projectleider: l.E Nijboer.
Instelling: Universiteit Leiden,
Seminarium voor Rewijsrecht.
Doel: Het in kaart brengen van de rol
van en de processen rond DNA
onderzoek in opsporing, vervolging en
bewijsvoering, als basis (nulmeting)
van de nieuwe wet ter verruiming van
DNA-onderzoek in strafzaken.
Opzet: Litemtuuronderzoek,
interviews.
Einddatnm: Medio 2003.

108
Trajecten alleenkomende
minderjarige asielzoekers (AMA’s)
Onderzoekers: M. DIde Monnikhof
en H. van den Tillaard.
Instelling: ITS.
Doel: Inzicht verschaffen in de
(ontwikkelingen in) de instroom van
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ama’s in Nederland en de instroom en
aansluiting van ama’s op het gebied
van onderwijs.
Opzet: Interviews, dossieranalyse,
literatuurstudie, enquête.
Einddattun: Najaar 2003.

109
Drugshandel in Afghanistan
L PaoIi en 1? Reuter
Instellingen: Freiburg, Max Planck
Institut en RAND, VS.
Doet: In kaart brengen van de gevolgen
van de tewggang in productie en
identificeren van factoren die hierbij
een rol spelen, zodat beleidsmakers in
landen die met heroïneproblemen te
maken hebben, adequaat kunnen
reageren.
Opzet: Ontwikkeling van een model
voor productie- en handeisketen,
interviews. Dit onderzoek wordt
ttitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC, afdeling
EWB.
Einddaturn: 2003.

110
Evaluatie Keurmerk
Veilig Ondernemen
8. Rovers
Instelling: HWO (Bureau voor
Toegepast Veiligheidsonderzoek).
Doet: Deze implementatie-evaluatie
wordt benut om het Keurmerk zo
nodig aan te passen en de stimulering
van en advisering aan KVO-samen
werkingsverbanden tal dan niet in
oprichting) te voeden. Met name
het beschrijven van de huidige
implementatiepraktijk van publiek
private samenwerkingsverbanden (in.)
die een KVO willen behalen, om op
basis hiervan aanbevelingen te kunnen
doen die het implementatieproces
kunnen ondersteunen en stimuleren
(van zowel bestaande als nog te
vormen KVO-verbanden).
Opzet: Bronnenonderzoek dataver
zameling bij reeds gecertificeerde
KVO-verbanden en nieuwe verbanden.
Einddatttm: December 2003.

111
Evaluatie zware ontnemingszaken
CD. Schaap
Instetting: SchaapBruinvanVliet.
Doet: Inzicht verkrijgen in knelpunten

en mogelijke oplossingen bij de uit
voering en afronding van ontne
mingszaken in grote, complexe zaken.
Wat zijn de belemmerende en stimti
lerende factoren in de voortgang van
grote ontnemingszaken en wat
betekent dit voor de aanpak van dit
soort zaken?
Opzet: Inventarisatie op basis van
eerder uitgevoerd onderzoek; inventa
risatie in expertmeetings; bestudering
van een aantal casus.
Einddatum: Begin 2004.

712
Evaluatie Beginselenwet JJI
D. Schinkelshoek
lostetting: VU, Amsterdams Centrum
voor Kinderstudies.
Doet: Het onderzoek dient inzicht te
verschaffen in de wijze van uitvoering
van de Beginselenwet Justitiële
Jeugdinrichtingen (Bjj) en dient na te
gaan of de doelstellingen van de wet
worden bereikt.
Opzet: Interviews, (statistische)
analyses.
Einddattim: 2004.

713
Proces- en effectevaluatie SOV
G.M. Schippers, W van den Brink
en Maanen Koeter (AIAR)/ mw Wolf
en II. Rigter (Trimbos Instituut)
Instetling: Trimbos Instituut en AIAR.
Doet: Inzicht verkrijgen in de wijze
van uitvoering en de resultaten van
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV) experimenten en meten van de
effecten van de SOV op de verslaaf
den: hun situatie, hun verslaving en
recidive. Meting aan het begin, veran
dermetingen om het halfjaar, aan het
slot en een follow-up meting een jaar
na ontslag uit de SOV Onderzoek met
vergelijkingsgroep in een drangvoor
ziening en vergelijking met groep in
forensische verslavingskliniek.
Opzet: Proces- en effectevaluatie,
onderzoek met vergelijkingsgroep in
een drangvoorziening (Triple Ex in
Den Haag), ook vergelijking met groep
in forensische Verslavingskliniek
(FVK
Ejuddatuin: 2004 en najaar 2006.
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114
Evaluatie Wet Bijzondere
Politieregisters
T. Schreudera en H. van der Wel
Instellingen: Net2Legal Consultants
en Mazars Paardekoper Hoffman.
Doel: Wat zijn de gevolgen van de Wet
Bijznndere Politieregisters in de
praktijk, welke knelpunten openbaren
zich en wat is de doeltreffendheid van
deze wet? De Wet Bijzondere
Politieregisters vloeit voort uit het
onderzoek van de parlementaire
enquëtecommissie opsporings-
methoden (commissie Van Traa). De
wet regelt welke gegevens er in de
‘bijzondere registers’ van de politie
opgenomen mogen worden, aan wie
zij verstrekt mogen worden (binnen
de politie en aan derden) en de
bewaartermijn.
Opzet: Literatuuronderzoek, bestu
deren wetgevingsstukken, interviews
(o.a. met de dE’s, de uitvoerder van
interne audits bij de dIE’s, recherche
en CIE-ovj’s), inzage in bijzondere
politieregisters.
Einddatum: 2004.

115
Autonome gemeentelijke
vergunningen
AJH. Smallenbroek en E.C.M. Smita
Instelling: SOBO, Den Haag.
Doel:Verbeteren van de kwaliteit en
uitvoerbaarheid van (gemeentelijke)
vergunningsystemen.
Opzet: Onderzoek van schriftelijke
bronnen (met name gemeentelijke
verordeningen) en interviews.
Einddatum: Najaar 2003.

116
Programma-evaluatie Leerstraffen
Projectleider: 0.1. Slump.
Instelling: DSP-groep.
Doel: Doel van het onderzoek is het
leveren van een programma-evaluatie
(met name met betrekldng tot de
beginselen van effectief ingrijpen) van
twee leerstraffen (SOVA en
Seksualiteit). Dit impliceert dat in dit
onderzoek niet de effectiviteit van de
leerstraffen wordt onderzocht, maar
dat aandacht is voor de aanwezigheid
van ingrediënten waarvan bekend is
dat ze een relatie hebben met de
effectiviteit van de interventie.

Opzet: Interviews met trainers,
coördinatoren en raadsonderzoekers,
documentanalyse, registratiemate
riaal.
Einddatum: Begin 2004.

117
The Quasi-compulsory treatment of
drug dependant offendera in Europe
(QCT Europe)
A. Stevens, W Werdenich, W Heckmann,
P Turnbull, N. Hun, M. Soulet T Oeuvray
0. Waidner T. Steffan, D. Berto,
A. Uchtenhagen, M. van Ooyen-Houben,
M. Toeter en T McSweeney
Instelling: o.a. University of Kent,
WODC, South Bank Universiij
University ofVienna, Zürich
University.
Doel: Drugsgerelateerde problemen
samen aanpakken en oplossen;
onderscheid drang en dwang.
EU-project waaraan zes landen
(Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Italië, VK en Nederland) deelnemen.
Opzet: Opstellen van gezamenlijke
literatuuroverzichten, beschrijving
van QCT-projecten in de deelne
mende landen (voor Nederland de
SOV), zoeken naar afstemming van
instrumentarium en opzet, leveren
van publicaties over resultaten, het
houden van partnermeetings
Einddatum: 2005.

118
Evaluatie nieuwe beroepaprocedure
studiefinanciering
1 Soethout en R. Oude Ophuis
Instelling: Regioplan Beleidsonder
zoek.
Doel: Doel van het onderzoek is de
nieuwe werkwijze bij de behandeling
van geschillen over studiefinanciering
en vergoeding van studiekosten,
welke sinds januari 2001 van kracht is,
te evalueren, teneinde in de praktijk
gesignaleerde knelpunten op te
kunnen lossen en te kunnen bepalen
of de formatie voor de behandeling
van studiefinancieringszaken op
andere wijze verdeeld moet worden.
Opzet: Interviews, dossieronderzoek.
Einddatum: Eind 2003.
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179
Formele rechtsingang minderjarigen
Mi. Steketee, A.M. Overgaag
en KD. Lünnemann
Instelling: Verwey-Jonker Instituut.
Doet: Kan de huidige rechtsingang
voor minderjarigen in Nederland
adequaat worden geacht, mede in het
licht van internationale verdragen
waaronder het te ratificeren Europees
Verdrag inzake de uitoefening van de
Rechten van het Kind?
Opzet: Dossieronderzoek, interviews,
internationale vergelijkende scan,
paneldiscussie.
Einddaturn: Najaar 2003.

120
Strafmaat in EU verband (minima)
Pit? Tak en A.M. van Kaimthout
lustettiugen: KU Nijmegen, KU
Brabant.
Doet: Ter uitvoering van een toe
zegging van de Minister aan de
Tweede Kamer nagaan of in een
aantal ons omringende landen
wettelijke stelsels van specifieke
strafminima voorkomen en, zo ja,
deze onderzoeken.
Opzet: Internationaal vergelijkend
onderzoek aan de hand van
documentstudie en eventueel inter
views van sleutelpersonen.
Einddatttrn: Najaar 2003.

121
Adoptiekinderen als volwassenen
EC. Verhuist
Instetting: Rotterdam, EUR/Sophia
Kinderziekenhuis.
Doet: Op basis van de onderzoeks
bevindingen kunnen aanbevelingen
worden gedaan die als doel hebben
de risico’s voor buitenlandse adoptie-
kinderen op disfunctioneren te
verminderen en om de kwaliteit van
het leven van deze kinderen te bevor
deren. Dit onderzoek wordt uitge
voerd met een subsidie van het
ministerie van Justitie, WODC,
afdeling EWB.
Opzet: Interviews.
Einddatuin: 2003.

722
Gevolgen formeel buitenlandse
vennootschappen
iR. Wezeman en M.H.A. van Houtum
Instelling: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Doet: Empirisch/juridisch onderzoek
naar aard en verschijningsvormen van
buitenlandse rechtspersonen in
Nederland, in het bijzonder inven
tarisatie van het voorkomen van
vennootschappen als bedoeld in de
Wet op de Formeel buitenlandse
vennootschappen (WFBV) van
17 december 1997, Sib. 697.
Onderzocht zal worden hoeveel
buitenlandse vennootschappen thans
staan ingeschreven in het Neder
landse handelsregister (excl. neven
vestigingen), wat de rechtsvorm van
deze vennootschappen is, of een
zogenoemde WFBV-indicator is
afgegeven (‘formeel buitenlandse
status’) en zo ja, uit welke landen deze
laatste vennootschappen met name
afkomstig zijn. Ten slotte zal worden
onderzocht of sinds de inwerkingtre
ding van de WFBV een toe- of afname
van deze rechtsvormen valt waar te
nemen.
Opzet: Documentstudie.
Einddaturn: Najaar 2003.

123
Evaluatie project justitieel
verslavingsbeleid gevangeniswezen
J.W Winkels
Instetting: ITS, Nijmegen.
Doet: Het in kaart brengen van
resultaten van de proeven met de
toepassing van een nieuw justitieel
verslavingsbeleid in het gevangenis
wezen, als basis voor verdere vorm
geving van de uitvoeringspraktijk van
dit beleid.
Opzet: Documentstudie voor het
vaststellen van indicatoren, inter
views.
Einddatuin: Najaar 2004.

124
Fundamentele herbezinning
burgerlijk procesrecht
iBM. Vranken, WD.H. Asser
en H.A. Groen
litstetting: Universiteit Leiden.
Doet: Bekijken welke vraagstukken en
eventuele knelpunten er aan de orde
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komen bij een herbezinning van
het burgerlijk procesrecht naar
aanleiding van een eventuele wets
wijziging.
Opzet: Rechtsvergelijkend onderzoek,
(publieke) discussie, zelfde aanpak als
bij het project Straft’ordering 2001).
Einddatum: 2004.

125
Transportknooppunten
georganiseerde misdaad
D. Zaitch
Instelling: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Doel: Bekijken was de zwakke plekken
in het vervoers- en controlesysseem
zijn in de Rotterdamse haven vanuit
het perspectief van Colombiaanse
drugshandelaren en tevens op welke
wijze hiervan gebruik wordt gemaakt.
Opzet: Uteratuuronderzoek en open
diepte-interviews met Colombianen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met
een subsidie van het ministerie van
Justitie, WDDC, afdeling EWB.
Eioddatorn: Najaar 2003.
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Nederlands Studiecentrum

Criminaliteit en Rechtshandhaving

(NSCR)

Afgesloten onderzoek

126
Bejegening op maat; de behan
deling van getuigen in strafzaken
18.1 van der Leij
Deventer, Kluwer, 2002 (diss.)
Zie W7, 2002, nr. 135

Lopend onderzoek

Thema 1:
Mobiliteit en spreiding
van criminaliteit

127
Buurtkenmerken en
het voorkomen van misdaad
dr W Bernasco en drs. 1E Loykx
Doel: Met behulp van de Haaglanden
dataset worden patronen van crimi
naliteit overplaatsen over tijd
beschreven en verklaard met behulp
van sociale, fysieke en economische
huurtkenmerken op basis van situa
tionele en sociale desorganisatie
theorieën uit de geografische crimino
logie. Vervolgens wordt op basis van
de routine-activititeitentheorie het
verklaringsmodel uitgebreid met
kenmerken van daders en slachtof
fers, waaronder woonbuurten. In het
kader van dit project zijn inmiddels
verscheidene artikelen gepubliceerd
of aangeboden waarin de spreiding
van woninginbraak in Haaglanden
wordt geanalyseerd in termen van de
aantrekkelijkheid van doelen, de
aanwezigheid van ‘guardianship’
(sociale cohesie), bekendheid voor de
daders (afstand tot woning dader)
afstand tot stadscentrum). Hierbij
wordt stapsgewijs het analytisch
kader uitgebreid, waarbij naast
kenmerken van de pleeglocatie ook
kenmerken van de herkomstlocatie

van de dader worden opgenomen.
Voor een goed begrip van locatie-
keuze is inmiddels een criminolo
gische variant van het random ut(lity
keuze model ontwikkeld.
Einddarnvc 2005.
Publicatievorm: Rapport.

126
Spreiding en verplaatsing
van criminaliteit
dc W Bernasco, drs. 1E Loyks
en dr H. Eiffers
Samenwerkingsverband: Regiopolitie
Haaglanden (drs. PVersteegh).
Deelonderzoeken: De relatie tussen
criminaliteit en woonbuurt van
daders en slachtoffers (voor geplande
versus ongeplande delicten en voor
bewegende en stilstaande doelwitten);
Het effect van grootschalige ingrepen
(stadsvernieuwing, herstructurering)
op criminaliteit in de betreffende
wijken; Spreiding en verplaatsing
van slachtofferloze delicten (drugs
handel).
Doel: Beschrijven en verklaren van
(verandering in) de ruimtelijke
spreiding van criminaliteit.
Opzet: Als onderzoeksmethode wordt
gebruikt secundaire data-analyse van
politiedatabestanden (HKS-systeem,
bedrijfsprocessensysteem, politie
monitor( en databestanden op
wijk- en buurtniveau (CBS, data van
verschillende gemeentelijke
diensten). Hierbij wordt vooral ook
ingegaan op sociaal-geografische
analysemethoden om ruimtelijke
processen in beeld te krijgen en te
verklaren.
Einddotinn: Het onderzoek zal data
gedurende een tienjarige periode
(t995-2004) analyseren. Tussen
resultaten worden jaarlijks verwacht.
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Publicatievorm: Artikelen, ‘factsheets’
ten behoeve van de politie, m000-

grafie.

129
Reactie van potentiële daders op
verminderde politieaandacht
prof dr GJN. Bruinsma,
dr. H. Elffers en drs. tE Luykx
Doel: Leidt verminderde politieaan
dacht tot groei van de criminaliteit?
Random experimenten — de ultieme
methode — zijn uiteraard niet
haalbaar. Soms beschikken we echter
over ‘natuurlijke experimenten’, dat
wil zeggen gevallen waarbij op
bepaalde plaatsen of bepaalde tijden
door uitwendige redenen minder
politieaaodacht voor de ‘gewone’
criminaliteit is, zoals hij de klimaat-
conferentie in Den Haag (veel
beveiligingstaken voor de politie), of
na de vuunverkramp in Enschede.
Zorgvuldige analyse kan helpen hij
het beantwoorden van de vraag of dit
tot stijging en of verplaatsing van
bepaalde vormen van criminaliteit
leidt.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

130
Ruimtelijke effecten
van samenpleging
drs. 11W Colenbrandet
prof dr GJN. Bruinsma, dr. H. Elifers
en rit EM. Weerman
Samenwerkingseerband: Politie
Haaglanden.
Doel: Doel van het onderzoek is meer
inxicht te krijgen in de rol die crimi
nele samenwerkingsverbanden en
samengepleegde criminaliteit
(co-offendiog) spelen bij de keuzes
van doelwitten en daarmee de loca
ties van misdrijven en de hiermee
samenhangende actieradius. Door
voornamelijk empirisch onderzoek
wordt getracht (meer) inzicht te
verkrijgen in de manier waarop infor
matieoverdracht betreffende nieuwe
doelwitten plaatsvindt tussen samen
werkende en samenplegeode 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 aan
getroffen. 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 plaat
sen waar zij hun delicten plegen en
daarmee impliciet de actieradius.
Hierbij staat de vraag centraal of
samenplegeode daders een grotere
actieradius hebben dan solereode
daders. Kiezen daders wanneer ze
gezamenlijk een delict plegen bijvoor
beeld voor andersoortige doelwitten
dan wanneer ze alleen op het crimi
nele pad gaan en zo ja, waarmee
hangt dat samen? In dit onderzoek
wordt uitgegaan van de veronderstel
ling 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, enzovoort. Deze routines
zijn van invloed op de kennis die
wordt ontwikkeld over de omgeving
(steden, wijken, straten, enzovourt)
en de daarmee samenhangende
geheugenrepresentatie (de
zogenaamde meotal map of cogni
tieve kaart) over die omgeving. Het
is de vraag of in het proces van infor
matieoverdracht tussen daders
relevante individuele kennis wordt
samengevoegd tot een grotere
‘keonispool’ over mogelijke doelwit
ten 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 actie
radius.
Opzet: De onderzoeksvragen kunnen
voor het overgrote deel alleen beant
woord worden via gesprekken met
daders die (in het verleden) samen
met anderen delicten hebben
gepleegd. De half-gestructureerde,
kxvalitatieve interviewmethode heeft
daarbij de voorkeur. Daarnaast wordt
gebruikgemaakt van de HKS-registra
tie van de politie Haaglanden
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(verdachten- en detictenregistratie)
om vragen van meer kwantitatieve
aard beantwoord te krijgen zoals de
aard, omvang en spreiding van
samengepleegde criminaliteit.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen.

137
Verslechterende buurten
dr f1. E/ffers, dc W Bernasco
en prof dr. R. Loeber
Doet: Dit project beoogt de mogelijk
heden van enerzijds de
Haaglandendata en anderzijds die
van de longitudinale Pittsburgh Youth
Study (Loeber) aan te wenden voor
secundaire analyse naar verslech
terende buurten. De probleemstelling
luidt: ‘Welke theorie kan beter ver
klaren dat buurten met een hoog
niveau aan criminaliteit door de tijd
verder verslechteren, de vertrek
hypothese’ dat wetsgetrouwe burgers
hun criminele wijken trachten te
ontvluchten of de ‘besmettingshypo
these’ die aanneemt dat voorheen
wetsgetrouwe burgers onder invloed
van hun criminele omgeving een
grote kans lopen ook zelf over te gaan
tot het plegen van misdrijven. De
l-laaglandendata zijn geografisch rijk,
maar psychologisch arm, terwijl dat
voor de Pittsburgh-data juist het
omgekeerde geval is.
Einddatunt: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

732
Verplaatsingseffecten
van straatroofinterventie
dr f1. Elifers en prof dr. RJ. van Koppen
Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam en Openbaar
Ministerie Rotterdam.
Doet: Bestaand werk op het gebied
van straatroof 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 aller
eerst een beeld te schetsen van de
Rotterdamse straatroofproblematiek,
en de handhavinginspanningen 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.
Einddattun: Ultimo 2003.
Pubticatievorm: Onderzoeksrapport,
artikel.

733
Lokale media, lokale criminaliteit
en interventies van de lokale
overheid
drs. B. van Geste, prof dr G.IN.
Bruinsma, prof dr KLK Brants (UL,
UvA) en dr f1. Eiffers
Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden, Universiteit van Leiden,
Universiteit van Amsterdam en
Amsterdam Schoot of Communi
cations Research (ASC0R).
Doet: Het gaat in dit onderzoek om
de wisselwerking tussen lokale crimi
naliteit, lokale nieuwsmedia en het
lokale beleid van politie en gemeente.
Centraal hierbij staat de vraag welke
rol de media Spelen fl de alledaagse
beleidspraktijk van criminaliteits
bestrijding. Subvragen die aan de
orde zijn: Hoe verhouden beleids
maatregelen, media-aandacht en
de ‘feitelijke’ criminaliteit zich tijds
volgordelijk tot elkaar? Welke actoren
en factoren zijn van invloed op de
beleidspraktijk van lokale crimina
liteitsbestrijders? Welke actoren en
factoren oefenen invloed uit op de
berichtgeving in de lokale media over
lokale criminaliteit?
Opzet: Het onderzoek is longitudinaal
van karakter om de tijdvolgordelijk
heid 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,
documentenanalyse (van media-
berichtgeving en beleidsnota’s), inter
views en observaties.
Einddatum: 2004.
Pubticatievor,n: Dissertatie, artikelen.
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134
Differentiële validiteit van
dataverzamelingsmethoden voor
gevoelige data
drs. A. Harteveld en dr. H. Elifers
Samenwerkingsverband:
Onderzoekschool Maatschappelijke
Veiligheid.
Doet: Het verkrijgen van inzicht in
welke kenmerken van methoden en
van respondenten samenhangen met
de validiteit van dataverzamelings
methoden voor gevoelige data.
Opzet: Door middel van multi
trait-multi-method analyse van data
die met verschillende methoden
worden verzameld (zelfrapportage,
dossieranalyse, observatie), deels in
een panelopzet zal de geldigheid van
het Weigel-Hessing-Elffers-model
voor het verklaren van variatie in
gevoelige data worden bestudeerd.
Einddatum: 2005.
Pubticatievorm: Dissertatie, artikelen.

135
Geografische profilering; onderzoek
naar de achtergronden van
verplaatsingsgedrag van daders
drs. ii van der Kemp, prof dr. RJ. van
Koppen, dr. H. Elifers en prof dr GJ.N.
Bruinsma
Samenwerkingsverband: Politie
Haaglanden.
Doet: 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 pleegplaatsen 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.
Pubticatievorm: Dissertatie, artikelen.

136
Verplaatsingstheorie
dr. Ci. de Poot
Doel: Binnen de ruimtelijke crimi
nologie 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, pleeg-
plaatsen, slachtoffers) begrijpen als
functie van veranderende houdingen,
gelegenheid, en handhaving? Bij
verplaatsing wordt zowel gedacht aan
ruimtelijke relocatie, als aan veran
dering van tijdstip, modus operandi,
of substitutie van het ene soort delict
door het andere soort. Het project
mikt op theorieontwikkeling en
een empirische toetsing van de
ontwikkelde theorie aan bestaande
- Haaglanden - en nieuw te verzame
len data. Speciaal zal daarbij aandacht
worden besteed aan verplaatsings
effecten van cameratoezicht.
Binnen het rationele keuzeparadigma
wordt een analyse gemaakt van
delicten, daders en omstandigheden
waarbij cameratoezicht enig effect
zou kunnen sorteren. Er wordt onder
scheid gemaakt naar preventieve
effecten, intensivering van opsporing
en verplaatsingseffecten. Het project
behelst in eerste instantie een theo
retische terreinverkenning, die wordt
uitgevoerd binnen de ‘rationele
keuzeclub’ van de Onderzoekschool
Maatschappelijke Veiligheid COMV).
De relatie met de theorie van de
routineactiviteiten krijgt veel
aandacht. Toetsing aan de Haaglan
dendata en interviews met potentiële
daders wordt in een later stadium
voorzien.
Opzet: Het project mikt op theorie
ontwikkeling en een empirische
toetsing van de ontwikkelde theorie
aan bestaande en nieuw te verzame
len data.
Einddatum: 2005.
Pitbticatievorm: Monografie,
artikelen.
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137
Mensensmokkel van Chinezen
en de Chinese criminaliteit in
Nederland
drs. M. Soudijn, prof dr. fiJN. Bruinsma,
prof dr CC.JH. Bifleveld en dr. EB.
Vermeer (UUFac. der Letteren)
Samenwerkingsverband: In dit onder
zoek 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 confronteren. 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 mensensmokkel van Chinezen
naar Nederland is georganiseerd en
de hierbij optredende organisatie-
structuren. Het onderzoek kent een
onderverdeling in een startfase in
China, een tussenfase in doorreis
landen en een eindfase als het
doelland is bereikt. Tevens zal aan
dacht besteed worden aan het
perspectief van de gesmokkelde
mensen zelf.
Opzet: Het onderzoek wordt door
middel van literatuurstudie en
gesprekken met betrokkenen vormge
geven.
Einddatum: 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

138
Interface theory
and transnational crime
tot drs E fijhuis, pmf dr fiJN. Bminsms,
prof dr N. Passas ifemple University USA)
en dr H. Elifers
Sanzenwerkingseerband: Temple
University Philadelphia, politiekorp
sen van Den Haag en Philadelphia.
Doel: Transnationale misdaad heeft
veelal een noodzaak om zich op
vreemde bodem te bedienen van
relaties met officiële instanties of
legale partners om criminele activi
teiten goed te organiseren en de
ruimtelijke afstand te overbruggen.

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 verschil
lende voorbeelden van transnationale
misdaad: de handel in illegale kunst
(r000cunst, verboden export, verval
singen), 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 bestudeerde
veld en aan de politiedossiers. Dit
gebeurt zowel in de Verenigde Staten
als in Nededand, zowel voor de
handel in illegale kunst als voor
mensenhandel en -smokkel.
Einddatum: 2005.
Publicatievor,n: Dissertatie en
artikelen.

139
Decriminalisering in theorie en
praktijk; de onbedoelde gevolgen
van de opheffing van het
bordeelverbod
dr H. Wagenssr
Samenwerkingsverband: Raad van
Hoofdcommissarissen en Politie
Haaglanden.
Doel: In dit onderzoek zal worden
nagegaan in hoeverre er na de legali
sering verschuivingen en verplaat
singen 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
bezighouden. Het onderzoek beoogt
een bijdrage te leveren aan de theorie
over decriminalisering en bestuurs
kundige theorieën over beleids
implementatie en de onbedoelde
gevolgen van beleid.
Opzet: Er worden verschillende
methoden gebruikt in dit onderzoek.
Op basis van een longitudinaal
design, waarbij alle politiedossiers
van enkele jaren voor tot enkele jaren
na de opheffing van het bordeel-
verbod worden bestudeerd, wordt
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inzicht verkregen in aard en omvang
van de vrouwenhandel en de samen
stelling van bij vrouwenhandel
betrokken criminele groepen.
Daarnaast vindt etnografisch
veidwerk plaats hij prostituees,
exploitanten, gemeenteambtenaren,
hulpverleners, rechercheurs, en
belangenvertegenwoordigers van
prostituees en exploitanten. Via
politieonderzoeken en naptuizen van
advertenties in dagbladen, lokale
zenders en dergelijke zal worden
nagegaan in hoeverre er verschui
vingen in de prostitutie plaatsvinden.
Hiervoor zullen ook prostituees
worden geïnterviewd, hulpverleners,
gebiedsgebonden politiefunctio
narissen en gemeenteambtenaren in
enkele steden tstedensteekproef).
Einddatum: 2004.
Pubticatievorm: Boeken en artikelen.

Thema 2:
Burger en strafrechtelijk systeem

140
Aangiftegedrag van slachtoffers
drs. H. Goudriaan, prof dr GJN.
Bruinsma en dr PNieuwbeerta
Doet: 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
luerbij in ieder geval deels gebruik
zal worden gemaakt van data die ver
kregen zijn met behulp van bestaande
slachtofferenquêtes (zoals de Interna
tional Crime Victims Survey (ICVS) en
er nog weinig onderzoek is gedaan
naar de betrouwbaarheid en validiteit
van aangiftepercentages, zoals gevon
den met behulp van die enquêtes, zal
ook dit methodologische aspect in
kaart worden gebracht.
Einddatum: 2005.
Pubticatievorm: Dissertatie en
artikelen.

141
De doorloop van verkrachtings
zaken door de strafrechtsketen
drs. VT Haket prof Ur. GJ.N. Bruinsma,
prof dr PJ van Koppen
en dr H. Wagenaar
Samenwerkingsverband:
Departement Bestuurskunde van de
Universiteit Leiden.
Doet: In verkrachtingszaken is het
voor politie, Openbaar Ministerie en
rechters vaak bijzonder moeilijk om
tot een beslisshg te komen. Aan de
ene kant is erven kans dat de
verdachte schuldig is, maar ontkent;
tegelijkertijd is het mogelijk dat een
valse aangifte gedaan wordt. De
bestuitvormers in het slrafproces
weten dat deze twee mogelijkheden
zich kunnen voordoen en toch
moeten ze, in een werkomgeving die
wordt gekenmerkt door fundamen
tele complexiteit en onvoorspelbaar
heid, een beslissing nemen over de
juiste versie’. Dit onderzoek gaat
over de vraag hoe besluitvormers in
het strafrechtsproces tot beslissingen
komen over de vervolging van
verkrachtingszaken. De dynamiek
tussen de betrokken actoren, en die
tussen de actoren en de organisatori
sche, juridische en maatschappelijke
omgeving waarin het werk zich
afspeelt, staat daarbij centraal.
Opzet: Door het ‘volgen’ van
verkrachtingszaken door het straf
rechtsproces, aan de hand van
meldingen en aangiftes van ver
krachtingen gedurende een halfjaar,
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 informatievoorziening
en op interactie tussen de betrokke
nen. In open en gestructureerde
interviews wordt vervolgens gepro
beerd meer inzicht te verkrijgen in
denkprocessen en praktijken van
betrokken actoren.
Einddatum: 2004.
Pubticatievorm: Dissertatie,
artikelen.
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142
Het maatschappelijk oordeel
van de rechter
dr. 1W de Keijset de H. Elifers,
prof me RAM. Mevis fEUR.)
en prof de H.G. van de Bont (FUR, 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 strafrecht-
spraak zeer beperkt. Televisie in de
rechtszaal is niet toegestaan, er is
geen lekenrechtspraak, laat staan dat
rechters worden gekozen of verant
woording moeten afleggen aan lokale
of landelijke organen, die demo
cratisch gekozen zijn. Afwezigheid van
publieke inspraak en verantwoording
wordt beschouwd als de beste waar
borg voor het behoud van de
onafhankelijkheid en deskundigheid
van het rechterlijk oordeel. Maar in
het benadrukken van deze distantie
schuilt tegelijkertijd een zekere een
zijdigheid. Is, naast behoud van
onafhankelijkheid en deskundigheid,
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 groepsdis
cussies met leden van de rechterlijke
macht Istrafrechtera) wordt getracht
een kwalitatief beeld te verkrijgen van
de opvattingen binnen de rechtedijke
macht over de noodzaak en vorm van
de maatschappelijke responsMteit
van rechters in Nederland.
Einddatnm: 2003.
Pnblicatieeornt: Onderzoeksrapport
en artikelen.

143
De strafrechtsketen bezien vanuit
de verdachte
de 1W de Keijset prof de PJ. van
Koppen en me de M.M. Maisch
Samenwerkingsverband: University
of Portsmouth, UK en Göteborg
University, Zweden.
Doel: Wanneer een persoon als

verdachte van een misdrijf wordt
aangemerkt, volgt ervoor de betrok
kene een al dan niet lange weg langs
verschillende instanties en functio
narissen. In verschillende stadia van
deze doorloop door de strafrechtske
ten worden beslissingen genomen die
van invloed zijn op de aard en duur
van het verdere verloop. In het onder
havige onderzoek wordt de doorloop
van de verdachte door de atrafrechts
keten in een breed en dynamisch
perspectief geplaatst. Bij het volgen
van verdachten door de strafrechta
keten staan de volgende vragen
centraal. Waarom en wanneer wordt
een zaak niet op een openbare zitting
bereclst 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 svat zijn de redenen voor
die svachttijden? 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 straf
rechtssysteem 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 proredurol justice leert
ons dat het voor deelnemers in een
procedure van groot belang is om
inbreng in deze procedure te hebben;
dit kan hun medesverkingsbereidheid
in de toekomst verhogen. Theorieën
voor organisaties leren ons hoe
opeenvolgende beslissingen in de
strafrechtsketen genomen worden.
Deze theorieën vormen de achter
grond voor dit project. In de loop van
200t zijnde plannen voor dit project
uitgewerkt en is een begin gemaakt
met de uitvoering. In 2002 werd in
Nederland alsook in andere landen
een voorstudie jpilot) uitgevoerd,
waartoe in het jaar 2000 contacten
zijn gelegd met de University of
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Portsmouth, UK en Göteborg
University, Zweden.
Einddatum: 2004.
Pubhcatievorm:Artikelen en boek.

744
Het rechercheproces
prof dr PJ. van Koppen en dr Ci. de
Poot (NSCR), prof mc dc ER. Muller
fCOfl en mr RJ. Rokhorst (ministerie van
Justitie!WODC)
Samenwerkingsverband: WODC,
COT & NSCR.
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 opsporings-
methoden gekozen worden en te
onderzoeken in welke omstandig
heden welke opsporingsmethode
effectief is voor de opsporing en voor
het bewijs. Er zijn drie deelprojecten.
Het doel van dit onderzoek is analy
tisch inzicht te verschaffen in de wijze
waarop rechercheprocessen zich
voltrekken.
Opzet: Op basis van deze inzichten
worden theoretisch gefundeerde en
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 vervolgonderzoek, dat in 2002 van
start zal gaan, zullen de effecten van
de voorgestelde aanpak in een veld-
experiment worden getoetst. Dit
project bevindt zich in de afrondings
fase.
Einddatum: 2003.

145
Relatiecriminaliteit
mc dr. MM. Malsch, dr. E. Blaauw (VU)
en mc £M. Visscher
Samenwerkingsverband: Vakgroep
Klinische Psychologie, VU.
Doet: Relatiecriminaliteit is die crimi
naliteit 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 relatie-
netwerk (familie, gezin, samen-

woningsrelatie) bevinden. Voorbeel
den ervan zijn mishandeling,
doodslag, zedenmisdrijven en
belaging, maar ook meet ‘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 onder
zoek is om vast te stellen wat de
omvang, kenmerken en achter
gronden zijn van deze vorm van
criminaliteit, door welk type daders
het wordt gepleegd en war de ken
merken zijn van slachtoffers en van
relaties tussen daders en slachtoffers.
In nauw verband daarmee worden de
gevolgen van verschillende vormen
van ingrijpen op de relatiecrimi
naliteit onderzocht. De effecten van
zowel juridische (strafbaarstelling,
straatverboden, ingrijpen door de
politie) als niet-juridische (alarm
systemen, therapieën, bemiddeling)
vormen van handhaving worden
onderzocht. Centraal daarbij staat de
rol die de overheid (politie, justitie en
hulpverlening) bij dit type crimina
liteit, 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 ver
schillende interventies zijn door
tretrospectief) laten invullen van
vragenlijsten door slachtoffers die
straatverboden hebben aangevraagd.
Einddattun: 2002-2004.
Pubticadevonn: Artikelen en boek.

146
Eigenrichting
mr. dr M. Ma/ach, dc J. de Keijser,
prof dr. Pl van Koppen en prof mr 7h.
A. de Roos (UL)
Doel: Terwijl men het er doorgaans
over eens is dat het voorkömen van
eigenrichting één van de pijlers van
ons strafrecht is, bestaat er weinig
duidelijkheid over wat eigenrichting
precies inhoudt en betekent. Is eigen-
richting hetzelfde als wraak? Waar ligt
de grens tussen noodweer en eigen-
richting? Hoe vaak komt eigenrichting
voor? Is het criminaliseren van
bepaalde handelingen effectief ter
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preventie van cigenrichting? Zijn er
door de tijd heen trends aantoonbaar
in het véörkomen van verschillende
vormen van eigenrichting? Wordt de
beeldvorming vertekend door bericht
geving in de media? Welke 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 straf
recht.
Einddatum: 2008.
P,tbticatiez’orm: Dissertatie en
artikelen.

147
Openbaarheid van de stratrechts
pleging; theorie en praktijk
me de MM. Malsch, de. J. W de Keijse?
prof me dr. JE Nijboer en prof me 1h. de
Roos (UL)
Samenwerkingsverband: DL,
Departement Strafrecht &
Criminotogie.
Doel: De openbaarheid van de straf-
rechtspleging 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 noodzake
lijk 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 Neder
landse strafrechtspraktijk wordt
gerealiseerd. Daarbij wordt aandacht
geschonken aan de begrijpelijkheid
van zittingen en uitspraken voor de
juridische leek, het toenemend aantal
afdoeningen vöér de zitting, de
overheersende rol van het dossier, de
verkrijgbaarheid van uitspraken (ook
via databanken) en de cliëntvrien
delijkheid van het systeem en de

effecten daarvan op verdachten,
slachtoffers en getuigen. Er zal een
vergelijking worden verricht met het
Belgische en het Duitse strafrechts
systeem.
Opzet: In drie landen zal een vragen
lijstonderzoek worden afgezet en
zullen interviews worden afgenomen
bij bezoekers van publieke tribunes.
Verder analyses van mediaverslagen,
experimenteel onderzoek over de
begrijpelijkheid van behandeling
zaken ter zitting, inventarisatie afdoe
ningen buiten de zitting om en inter
views svaarbij percepties van betrok
kenen over verschillende vormen van
afdoening worden vastgesteld.
Einddatu,n: 2002-2005.
Pubticatievorm: Artikelen en boek.

148
De relatie tussen accuratesse
en subjectieve zekerheid van
episodische herinneringen van
getuigen
drs. G. Odinot, prof de Pl van Koppen,
prof de WA. Wagenaar (Uij en de G.
Wolters (UL.)
Samenwerkingsverband:
Departement 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 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 herin
neringen 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 onder
zoek en door veldstudies nagaan wat
de relatie is tussen accuratesse en
zekerheid van herinneringen en welke
factoren invloed hebben op die
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relatie.
Einddatum: 2005.
Pubticatieuorm: Dissertatie en
artikelen.

Thema 3:
Levensloop, criminaliteit
en interventies

149
Jeugdige zedendelinquenten
prof dr C.C.J.H. Bijle veld en mr. drs.
A.AJ Blok/and
Sanzenu’erkingsverband: drs. 1. Hen
driks (FORAIdeWaag).
Doet: Voorspellers en onderschei
dende factoren identificeren die
samenhangen met zedendelinquentie
op jeugdige leeftijd. Voorspellers en
onderscheidende factoren hebben
zowel betrekking op onderschei
dingen binnen de groep jeugdige
zedendelinquenten als tussen
jeugdige zedendelinquenten en
jeugdige niet-zedendelinquenten.
Jeugdige zedendelinquenten zijn een
onderbelichte groep. Tegelijkertijd
zijn er aanwijzingen dat vokvassen
zedendelinquenten vaak al op jonge
leeftijd begonnen zijn met het plegen
van seksuele delicten. Onderzoek
binnen de groep jeugdige zedendelin
quenten wordt bemoeilijkt omdat de
groep zeer heterogeen is: er bevinden
zich allerlei soorten daders binnen
de hele groep die eigensoortige
zedendelicten plegen (bijvoorbeeld
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 delin
quenten te doen. In het onderzoek
wordt geprobeerd door opeenvol
gende 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
substudies gedaan naar bepaalde
typen zedendaders. De bevindingen
voor zedendaders worden gecontras
teerd met bevindingen voor vergelijk-

bare 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 persoonlijkheids
kenmerken onderwerp van onderzoek
zijn. De criminele carrière wordt
(retrospectief) in het onderzoek
betrokken; daarbij is informatie aan
wezig zowel over door de politie
opgehelderde delicten als over door
de verdachte zelf gemeld delinquent
gedrag. De kennis die in het onder
zoek vergaard wordt, is van belang,
niet alleen voor theorievorming, maar
ook voor vroegtijdige risico-inschat
ting en behandeling.
Opzet: Het onderzoek betreft een
sequentie van dossierstudies. In
iedere studie worden op dezelfde
manier demografische kenmerken,
sociale factoren en persoonlijkheids
kenmerken geanalyseerd. In de
praktijk blijkt iedere studie ongeveer
honderd jeugdige (zeden)delinquen
ten te behelzen. Per studie wordt
separaat gerapporteerd.
Publicatiedatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen, congres-
bijdragen.

150
Criminele carriëres en het
criminele leven van volwassenen
mr. drs. A.A.i Blok/and, prof dc G.J.N.
Bruinsma, prof dc Cc.J.H. Bij/eveld en dr.
P Nieuwbeerta
Sainenwerk-ingsverband: WODC en
Centraal Justitieel Documentatie
register.
Doel: Centrale vraag binnen dit
project: hoe ontwikkelen criminele
carrières zich gedurende de levens-
loop van mensen en waarom? Uit de
internationale literatuur zijn drie
perspectieven te herleiden — het
criminele carrière-perspectief, het
levensloopperspectief, het ontwik
kelingsperspectief — van waaruit deze
en hieraan gerelateerde vragen
worden beantwoord. Binnen het
project wordt gebruikgemaakt van
een 4% steekproef van alle zaken die
in 1977 onherroepelijk zijn afgedaan.
Gebruikmakend van gegevens uit het
Justitiële Documentatie Register
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wordt de complete criminele carrière
van alle personen in de steekproef
nagegaan. Tevens zal gebruik worden
gemaakt van gegevens uit de
Gemeentelijke Basis Administratie
zodat tevens ontwikkelingen op
andere levensloopterreinen kunnen
worden meegenomen in de analyses.
Door de lange periode waarover
prospectief data wordt verzameld
(1977-2002) is deze dataset bij uitstek
geschikt om, naast recidive, ook
ontwikkelingen die samenhangen met
het stoppen met criminaliteit te
analyseren. Binnen het project zullen
de drie bovengenoemde perspec
tieven worden gehanteerd bij het
analyseren van de criminele loop-
banen van de personen in de steek
proef. Belangrijke onderzoeksvragen
binnen het project zijn: voor hoe lang
en op welke leeftijd is men crimineel
actief, wat is de frequentie waarmee
men eenmaal actief delicten pleegt,
worden verschillende aspecten van
het criminele gedrag door verschil
lende variabelen beïnvloed, waarin
verschillen veelplegers van inciden
tele plegers, welke delicten plegen zij
en is er sprake van ontwikkeling in
aard en ernst binnen hun criminele
carrière, in hoeverre beïnvloeden
gebeurtenissen op andere levensloop
terreinen de ontwikkeling van het
criminele gedrag, is die invloed voor
alle dadertypen hetzelfde, kunnen
verschillende ontwikkelingspaden
worden onderscheiden, en is er
sprake van specialisatie en/of escala
tie van het criminele gedrag
gedurende het leven?
Opzet: Kwantitatieve analyse van data
uit de Nederlandse Survey Criminali
teit en Rechtshandhaving en gegevens
uit HKS, Compas, Tulp enzovoort.
Aangevuld met dossieronderzoek en
interviews waarbij gegevens zijn
verzameld over sociale kenmerken
van daders, criminele loopbanen,
(justitiële) interventies.
Eindda tuin: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie,
monografie, artikelen.

151
Sociaal-emotionele ontwikkeling
en delinquent gedrag
drs. L den Dijker (promovendus), dr EM.
Weerman, prof dr. mr c.c.JH. Bijteveld
en prot dr. M. Westenberg
Doel: Doel van dit onderzoek is het
verkrijgen van inzicht in het verband
tussen sociaal-emotionele persoon
lijkheidsontwikkeling van adoles
centen en de ontwikkeling van
delinquent gedrag. Psychologische
benaderingen van de ontwikkeling die
kinderen en adolescenten doormaken
in hun persoonlijkheid lijken van
groot belang voor de verklaring van
delinquent gedrag. Tot nu toe is
echter nog weinig onderzoek verricht
naar de mogelijkheden van psycho
logische ontwikkelingstheorieën om
crimineel gedrag te verklaren en zelfs
helemaal niet in samenhang met
andere bekende criminogene factoren
(zoals de invloed van leeftijdsgeno
ten). Dit onderzoek vormt daarom
een belangrijke mogelijkheid om dit
terrein te verkennen, In het onder
zoek wordt nagegaan welke mogelijk
heden Loevinger’s model van sociaal-
emotionele ontwikkeling biedt om
verschillen en veranderingen in delin
quent gedrag te verklaren. Dit model
lijkt veelbelovend, onder andere
omdat reeds eerder is vastgesteld dat
probleemgedrag samenhangt met
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Opzet: Het project omvat longitu
dinaal empirisch onderzoek waarbij
gebruikgemaakt wordt van twee
vragenlijsten. Een algemene vragen
lijst met daarin vragen over delin
quent gedrag en een specifieke
vragenlijst voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de Zinnen Aanvul Lijst
Curium (ZALC). Het onderzoek maakt
deel uit van het overkoepelende
onderzoeksprogramma ‘Probleem
gedrag, netwerkvorming van jongeren
en interventies op school’. Het maakt
gebruik van de steekproef van dit
onderzoeksprogramma, die bestaat
uit leerlingen van middelbare scholen
op VMBO-niveau. Bij hen is in 2002 de
ZALC afgenomen. Dit wordt herhaald
in 2004, zodat door de tussenruimte
van twee jaar veranderingen in de
persoonlijkheid kunnen worden
waargenomen. In het overkoepelende
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project wordt in 2002, 2003 en 2004 de
algemene vragenlijst afgenomen.
Deze gegevens zullen eveneens
worden gebruikt in dit project.
Einddatum: 2007.
Pubticatievorm: Dissertatie.

752
Delinquent gedrag van
jongvolwassenen; begin en verloop
drs. A.G. Donker; dr PH. van der Laan,
dr W Smeenk, prof dr EC Verhuist
(EUR) en prof dr G.1N. Bruinsma (UL)
(beiden promotoren)
Samenwerkingsverband: EUR.
Doet: Uitgangspunt bij dit onderzoek
is de hypothese dat vroege agressieve
en hyperactieve gedragsstoornissen
wel geassocieerd zijn met Moffitt’s
‘life-course-persistent offenders’,
maar niet met ‘adolescence-limited
offenders’. Getoetst zal worden of
Moffit’s dichotome model bruikbaar is
bij onderzoek naar ontwikkelingspa
den van antisociaal gedrag. Daarnaast
biedt dit onderzoek de mogelijkheid
meer inzictst te krijgen in delinquentie
onder jongvolwassenen.
Opzet: Gebruik wordt gemaakt van
een al bestaande longitudinale steek
proef behorende bij het Bevolkings
onderzoek Zuid-Holland van het
Instituut Kinder-Jeugd Psychiatrie van
het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. De oorspronkelijke steek
proef, in 1983, bestond uit 2600
kinderen van vier tot en met zestien
jaar. In 1998 heeft de zesde meting
plaatsgevonden, waarbij onder andere
de vragenlijst van de International
Selfreport Delinquency Study is
afgenomen. Zelfrapportagegegevens
zullen onder andere gekoppeld wor
den aan gedraggegevens uit eerdere
metingen.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen,
congresbijdragen.

753
Eerder probleemgedrag en
latere delinquentie in relatie tot
opvoedingskenmerken en
gezinsinuloeden
drs. M. Hoeve, dr PH. van der Laan, prof
dr. JAM. Gerris (KUN) en dr W Smeenk
Samenwerkingsverband: KUN,
afdeling Gezinspedagogiek.
Doet: Dit onderzoek bouwt voort op
de bevinding dat probleemgedrag op
jongere leeftijd een voorspellende
factor is voor delinquentie in de
(jong)volwassenheid. In de criminolo
gische theorievorming wordt deze
bevinding vaak gezien als een onder
steuning van (ontwikkelings)psycho
logische geïnspireerde theorieën die
het belang van strikt individuele
persoons- en gedragskenmerken
benadrukken. Het is echter de vraag
in hoeverre deze voorspellende relatie
blijft bestaan als rekening wordt
gehouden met de gezinsomgeving
waarin betrokkenen opgroeit tot
volwassenheid: zijn deze zogeheten
‘individuele’ kenmerken niet deels
ook gezins- of omgevingskenmerken?
Binnen de criminologie wordt
aandacht geschonken aan de sociale
inbedding van ‘ontwikkelingspaden’
(de zogenoemde risk factor ap
proach), maar dit biedt weinig inzicht
in de mate waarin en de wijze waarop
dergelijke factoren de individuele
ontwikkeling beïnvloeden noch hoe
deze onderling samenhangen. Voor
zover het gaat om de familial risk
factors is dergelijke kennis wel
beschikbaar in de pedagogiek.
Integratie van criminologische en
pedagogische inzichten kunnen
daarom een meerwaarde hebben als
het gaat om het beantwoorden van
bovenstaande vragen. De overkoe
pelende probleemstelling van dit
onderzoeksproject luidt als volgt: Wat
is de relatie tussen gezinsinvloeden en
de individuele ontwikkeling van
gedragsproblemen en delinquentie op
latere leeftijd?
Opzet: Het project maakt gebruik van
data van het Nijmeegs Gezins-
onderzoek, een longitudinaal onder
zoek naar gezinsfunctioneren (Gerris,
van Boxtel, Vermulst, Janssens, Van
Zutphen en felling, ï992; Gerris,
Houtmans, Kwaaitaal-Roosen, De
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Schipper, Vermulst en Janssens, 1998).
Dit longitudinale onderzoek betreft
een nationaal representatieve steek
proef van 788 gezinnen met in ieder
geval één kind tussen de 9 en 17 jaar.
De ouders en een van de kinderen in
het gezin is een groot aantal meetin
strumenten voorgetegd over individu
ele kenmerken en percepties van
gezinsfunctioneren. Het onderzoek is
gestart in 1990. Een tweede meting
vond plaats in 1995 (484 gezinnen) en
een derde in 2000 (388 ouders, 301
jongvolwassen kinderen en 138
siblings van het kind). Bij de derde
meting waren de jongeren inmiddels
tussen de 19 en 27 jaar oud. Voor de
analyses zal van zowel longitudinale
technieken (lineair structurele model
len zoals Lisrel) als cross-sectionele
technieken gebruik worden gemaakt.
In dit onderzoek worden ook vergelij
kingen gemaakt met de Pittsburg
Youth Study (Loeber en Loeber
Stouthamer).
Einddattun: 2006.
Pubticatieuorm: Rapporten, disser
tatie(s), artikelen.

154
Versnelde voorgeleiding
de P.H. van der Laan
Doet: In het arrondissement Almelo
streeft het Openbaar Ministerie
samen met de andere partners in de
strafrechtelijke keten (rechtbank,
politie, advocatuur, Raad voor de
kinderbescherming, (jeugd)reclas
sering, gezinsvoogdij) een beleid
na van zo snel mogelijk adequaat
ingrijpen ten aanzien van jeugdige
delinquenten (versnelde voorgelei
ding). Dit beleid is ingegeven door
twee noties: snel reageren en waar
mogelijk en nodig hulpverlening in
plaats van straf. Op die manier kan
wellicht de ontwikkeling van crimi
nele carrières voorkomen. Dit kan
worden bewerkstelligd door jongeren
snel voor te geleiden en zo via
persoonlijkheidsonderzoek een
hutpverleningstraject te entameren.
In dit onderzoek wordt dit beleid van
versnelde voorgeleiding, dat op te
vatten is als een specifieke invulling
van het beleid van Minimale
Interventie, nader onderzocht op
basis van (dossier)gegevens rond de

procesgang, delict en persoonlijke
gegevens en door middel van toetsing
aan informatie uit het Algemeen
Documentatieregister over mogelijk
nieuwe politie- en justitiecontacten.
Daarnaast wordt de situatie in Almelo
vergeleken met die in het arrondisse
ment Alkmaar, alwaar geen versnelde
voorgeleiding wordt nagestreefd. In
dit project krijgt het aspect van verge
lijking speciale aandacht. Dat gebeurt
enerzijds door te trachten matchings
procedures te optimaliseren - onder
meer door middel van de Ernstscore
(Cozijn e.a., 2000) - en anderzijds
door in overleg met betrokkenen in de
arrondissementen de mogelijkheid
van een randomized control trial te
onderzoeken. Een dergelijke onder
zoeksopzet is in Nederland in crimi
nologisch en penologisch onderzoek
nog niet toegepast, maar gezien de
(internationale) evaluatiestandaarden
zeer gewenst (Van der Laan, 2001).
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Rapport.

155
Moord en doodslag in Nederland
de P Nieuwbeerta
enprof dr. C.C.JJI. Bij/eveld
Sameizwerkingsverba ,zd: In dit onder
zoek wordt onder meer samengewerkt
met Programma Moord en Zeden van
de divisie Centrale Recherche Infor
matie (CR1) van het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD), de afdeling
Rechtsbescherming en Veiligheid van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
en het weekblad Elsevier.
Doet:Vreemd genoeg is er in Neder
land 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 risicofacto
ren relevant zijn voor het verklaren en
voorspellen van daderschap en
slachtofferschap van moord en



NSCR 41

doodslag in Nederland.
Opzet: Analyses zullen worden ver
richt met behulp van een te creëren
databestand waarin informatie is
opgenomen over alle 2.500 moord- en
doodslagzaken die in de periode
1992—2001 hebben plaatsgevonden. Er
is informatie over de incidenten, de
slachtoffer(s), en dader(s). De infor
matie wordt verzameld uit diverse
elkaar aanvullende bronnen, waar
onder gegevens 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.
Einddatum: Doorlopend.
Pubtkatievorm: Boeken, artikelen.
G. Leistra en P Nieuwbeerta, Moord
en doodslag in Nederland,
Amsterdam, Prometheus, 2003.

156
Levensloop en criminele
carrières van moordenaars en
hun slachtoffers
dr P Nieuwbeerta, prof Ur. mr C.C.J.H.
Bij/eveld en dr. PH. van der Laan
Samenwerkingsverband: In dit onder
zoek wordt samengewerkt met onder
meer het Programma Moord en Zeden
van de Divisie Centrale tnformatie
(CR1) van het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD), de afdeling
Rechtsbescherming en Veiligheid van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en het WODC van het ministe
rie van Justitie.
Doet: Dit project onderzoekt in
hoeverre iemands levensloop en
criminele carrière van invloed zijn op
de kans om dader en/of slachtoffer
van een moord te worden. Daarnaast
wordt onderzocht in hoeverre en op
welke wijze opgelegde interventies
(detentie, tbs, PIJ enzovoort) van
invloed zijn op de verdere levensloop
en criminele carrières van moor
denaars. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden zijn gegevens nodig
over daders en slachtoffers van
moorden. Opmerkelijk genoeg is er in
Nederland relatief weinig bekend over
de achtergronden van deze meest
ernstige vorm van geweld. Daarnaast
ontbreken ook systematische over-

zichten. In dit project wordt daarom
allereerst een overzicht samengesteld
van alle moorden gepleegd in de
afgelopen jaren in Nederland. Dit
overzicht betreft ontwikkelingen in
aantallen en kenmerken van moorden
en de slachtoffers en daders ervan.
Het overzicht is gebaseerd op de
inmiddels geconstrueerde Moord en
Doodslag Monitor, waarin informatie
is opgenomen over alle ongeveer
2.500 moord- en doodslagzaken die
sinds 1992 hebben plaatsgevonden.
Er is informatie over de incidenten,
de slachtoffers en de daders. De
informatie is verzameld uit diverse,
elkaar aanvullende bronnen (politie,
Openbaar Ministerie, ANP enzovoort).
Voorts wordt in het project aandacht
besteed aan risicofactoren die dader-
schap en slachtofferschap van moord
zouden kunnen verklaren en aan
determinanten van de effecten van
interventies. Hierbij zal bijzondere
aandacht worden besteed aan de
effecten van levenslopen en criminele
carrières. De te analyseren informatie
over de relevante ontwikkelingen zal
aficomstig zijn uit bestanden van het
Openbaar Ministerie, het Algemeen
Documentatieregister en politie- en
strafdossiers. Voor de prospectieve
deelstudie wordt gebruikgemaakt van
gegevens van personen die in 1977
zijn veroordeeld voor moord dan wel
doodslag. De opzet van dit project
wordt de komende tijd nader uitge
werkt. Op dit moment zijn er in
plannen voor drie deelprojecten. Een
eerste deelproject, dat retrospectief
van opzet is, zal betrekking hebben op
de criminele carrières van moorde
naars. Het gaat daarbij om de
volgende vragen: in hoeverre verschilt
de levensloop en criminele achter
grond van moordenaars van de van
andere typen delinquenten? In
hoeverre verschilt de levensloop en
criminele achtergrond van daders al
naar gelang het type moord? Bij typen
moord kan gedacht worden aan
ouderdoding, partnerdoding, roof
moord enzovoort. De tweede deel
studie zal prospectief van opzet zijn.
De volgende vragen zulten worden
gesteld: hoe zien de levensloop en
criminele carrières eruit van personen
die in 1977 zijn veroordeeld voor
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moord en doodslag? In hoeverre zijn
bepaalde risico- of beschermende
factoren (in de sfeer van persoonlijke
achtergrond, eerdere criminele car
rière, type en dour van de opgelegde
straf) van invloed op latere ontwik
kelingen? Een derde deelproject richt
zich op minderjarige daders van
moorden. De afgelopen tien jaar zijn
ongeveer honderd moorden gepleegd
door jongeren in de leeftijd van 12 tlm
17 jaar. Onderzocht wordt hoe hun
voorgeschiedenis eruit ziet en welke
risicofactoren mogelijk hebben
bijgedragen aan het feit dat zij een
moord hebben gepleegd. Ook wordt
onderzocht op welke wijze hun zaak
door justitie is afgehandeld en waar
dit toe geleid heeft.
Einddatu,o: 2006.
Pubticatievorm: Rapport.

157
Politie, jeugd en minimale

interventie
drs. M. van de Riet (promovendus),
dr. PH. van der Laan, dr. W &rnasco
en prof dr. GJ.N. Bruinsma
Doet: In Nederland zijn politie en justi
tie van oudsher terughoudend in de
aanpak van jeugdige delinquenten.
l-liervoor zijn verschillende redenen.
Jongeren kunnen, zeker als zij nog erg
jong zijn, niet volledig verantwoordelijk
worden gehotiden voor hun gedrag
gezien htin nog niet voltooide onrtvik
keling naar volwassenheid, levens
hangt delinquent gedrag van veel jon
geren veelal samen met de specifieke
levensfase waarin zij zich bevinden; dat
gedrag is van tijdelijke aard en houdt
na verloop van tijd in de meeste geval
len op (vergelijk Moffitt’s adolescence
limited offenders). Omdat het risico
klein is dat delinquent gedrag zich
langdurig zal herhalen, past een terug
houdende reactie vanuit justitie. De
terughoudende aanpak van politie en
justitie die door deze factoren wordt
ingegeven, is op te vatten als een beleid
van Minimale Interventie. Alhoewel het
verbaliserings- en sepotbeleid steeds
strikter wordt en er daardoor minder
ruimte is voor informele afdoeningen,
valt niet uit te sluiten dat agenten
nieuwe manieren hebben gevonden
om het beleid van minimale interventie
voort te zetten. Dit past binnen

theorieën over street level bureaucrac
waarin gesteld wordt dat agenten in het
nemen van hun beslissingen gecon
fronteerd worden met veel, soms
tegenstrijdige, belangen en waarden.
Hierdoor hebben zij een rol als street
level leader.
Opzet: Dit onderzoek kent een kwan
titatieve fase, waarin aard en omvang
van het afdoeningsbeleid door de
politie (sepot, verwijzing naar Halt of
opmaken van proces-verbaal) wordt
onderzocht. Over een periode van vijf
jaar wordt onderzocht in hoeverre
nieuwe politiecontacten volgen op een
eerste (of eerder) politiecontact,
waarbij aard en inhoud van de eerdere
afdoening in verband wordt gebracht
met factoren als crimineel gedrag en
persoonlijke omstandigheden. De
tweede, meer kwalitatieve fase — inter
views en participerende observatie —

van het onderzoek heeft tot doel de
beslissingsmodellen van agenten te
onderzoeken, die zij hanteren bij de
afdoening van jeugdzaken. Daarbij
wordt ook bestudeerd in hoeverre deze
zijn ingegeven door het officiële beleid
enerzijds en de inzichten uit ver
klarende theorieën anderzijds. Wat
doen agenten en welke doelen hebben
zij daarbij voor ogen? Dit wordt tevens
getoetst aan de beleving van de betrok
ken jongeren. De vraag hierbij is of
het doel dat door de agent nagestreefd
wordt, ook daadwerkelijk wordt
behaald in zowel de ogen van de
agenten als die van de jongeren. Dit
project is in het najaar van 2002 als
promotieonderzoek gestart en maakt
deel uit van een samenwerkingsver
band tussen het NSCR en de Politie
Haaglanden (Den Haag).
Einddatuni: 2006.
Pubticatievomi: Dissertatie.

158
Consequenties van interventie

strategieën van scholen voor

individuele leerlingen met

probleemgedrag

dr. WH. Smeenk, dr A.M. Slotboom,
dr. EM. Weerman, rit PH. van der Laan
en prof dr mr CC 1H. Bijleveld
Doet: Het doel van dit onderzoek is het
verkrijgen van inzicht in de concrete
uitwerking van interventiestrategieën
voor individuele probleemleerlingen’.
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Voor een kleine steekproef van zulke
leerlingen wordt nagegaan welke
acties (overleg, maatregelen, sancties)
schoolmedewerkers gedurende een
schooljaar ondernemen en welke
consequenties (attitudes, sociale
bindingen, gedrag) deze acties
hebben voor de leerlingen. Vanuit de
What Works-benadering (onder
anderen McGuire, 1995; Sherman e.a.,
1998) wordt verondersteld dat de
manier waarop interventies worden
uitgevoerd van belang is voor de
gevolgen daarvan, In dit onderzoek
wordt nagegaan of de uit deze traditie
bekende voorwaarden voor effectieve
interventies, zoals inbedding in de
eigen sociale omgeving en gerichtheid
op het aanleren van cognitÎeve en
gedragsvaardigheden, ook in de
context van scholen van belang zijn.
In onder andere de social control
theorv (Hirschi, 1969) wordt veron
dersteld dat sterke sociale bindingen
met ouders en school probleem-
gedrag tegen kunnen gaan. Vanuit
deze veronderstelling gaan wij na wat
de consequenties zijn van interventies
op school voor sociale bindingen van
individuele leerlingen.
Opzet: Op de twee scholen die zijn
geselecteerd voor dieptestudie (zie
vorige projectomschrijving) zullen
ongeveer twintig leerlingen worden
benaderd die te maken hebben
gekregen met meer dan gemiddelde
sancties of maatregelen of die van
wege hun gedrag het onderwerp
zijn van overleg binnen school.
Gedurende een schooljaar wordt
bijgehouden welke interventies bij
hen plaatsvinden en hoe deze worden
uitgevoerd door gesprekken met
sleutelpersonen en bestudering van
relevante administratie. De leerlingen
zelf zullen gedurende het schooljaar
meerdere keren worden geïnterviewd
(na de eerste concrete interventie,
rond de kerst en in het voorjaar).
Tijdens deze semi-gestructureerde
interviews wordt gevraagd naar hun
ervaringen en naar concrete veran
deringen in hun situatie, attitudes en
gedrag. Deze informatie wordt aange
vuld met informatie uit de herhaalde
survey. Dit onderzoek maakt deel uit
van het onderzoeksprogramma
‘Probleemgedrag, netwerkvormîng

van jongeren en interventies op school
Einddatum: 2006.
Publicatievorm: Rapport.

759
Netwerkvorming van jongeren,
probleemgedrag en interventies
op school
dr. EM. Weerman, dr WH. Smeenk,
dr A. Slotboom, dr PH. van der Laan
en prof dr mr CC. 1H. Bijleveld
Doet: Vergroten van inzicht in de
invloeden op probleemgedrag gedu
rende de levensloop, met name op en
rond school. Rvee soorten invloeden
staan centraal: aan de ene kant contac
ten met leeftijdgenoten die zich reeds
problematisch en/of crimineel gedra
gen; aan de andere kant de reacties en
interventies vanuit volwassenen op
school. Het onderzoek is onderverdeeld
in meerdere deelprojecten.
Opzet: Dataverzameling via herhaalde
survev en interviews met leerlingen uit
het middelbaar onderwijs, aangevuld
met informatie uit leerlingdossiers en
gesprekken met sleutelpersonen. Bij
een omvangrijke steekproef van leer
lingen in verschillende cohorten bin
nen 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 regelovertredingen.
Daarmee wordt een beeld verkregen
van dadernetwerken en interventies
vanuit school, en kunnen verbanden
en interacties tussen variabelen wor
den geanalyseerd. Bij een kleine steek
proef van ‘probleemleerlingen’ zullen
via interviews nauwkeuriger de gevol
gen van verschillende reactiewijzen en
intetwentiestrategiebn worden gevolgd.
Einddatttm: 2005.
Pubticatieuorrn: Artikelen, congres-
bijdragen, boek.

760
Schoolse interventies
dr EM Weerman, dr. WH. Smeenk,
dr A.M. Slotboom, dr RK van der Laan
en prof dr. mr C.CJ.H. Bijleveld
Doet: Doel van dit onderzoek is het
krijgen van inzicht in de strategieën die
scholen hanteren hij hun dagelijkse
omgaig met probleemgedrag van
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leerlingen. Er bestaat veel onderzoek
naar de relatie tussen schoolkenmer
ken en probleemgedrag en naar
de effecten van concrete preventie-
programma’s op scholen, maar tot nu
toe is er nauwelijks aandacht besteed
aan de manier waarop scholen in hun
dagelijkse praktijk omgaan met
probleemgedrag van leerlingen. In dit
onderzoek wordt bij de deelnemende
scholen geïnventariseerd welk
schoolbeleid wordt gehanteerd en op
welke dimensies daarbij verschillen
zijn te constateren. Vervolgens wordt
in een dieptestudie nagegaan hoe dit
schoolbeleid in de praktijk wordt
vormgegeven en welke praktische
problemen zich daarbij voordoen.
Verondersteld wordt dat schoolbeleid
is gebaseerd op frames, dat wil zeg
gen samenhangende ideeën over
probleemdeflnitie, oorzaken en
maatregelen (Dunn, 1994). Door
reconstructie van deze frames wordt
duidelijk op welke manier scholen
van elkaar verschillen. Met betrekking
tot de concrete uitvoering wordt
verwacht dat medewerkers op klas-
niveau een eigen invulling geven aan
het schoolbeleid, via processen die
vergelijkbaar zijn met de vertaling
van overheidsbeleid in street level
bureaucracy (Lipsky, 1980). Voor de
inventarisatie van interventiestra
tegieën wordt primair gebruikge
maakt van semi-gestructureerde
interviews met sleutelpersonen op
de deelnemende schoollocaties
(directieleden en leerjaarcoördina
toren, leerlingbegeleiders en
vertrouwenspersonen). Daarnaast
worden schriftelijke stukken ver
zameld en bestudeerd. Voor de
dieptestudie worden twee scholen
geselecteerd die maximaal verschillen
in hun schoolbeleid met betrekking
tot probleemgedrag (zoveel mogelijk
onderscheid op zoveel mogelijk
dimensies). Op deze scholen worden
semi-gestructureerde interviews
gehouden met schoolmedewerkers
op uitvoerend niveau (leraren,
mentoren, conciërges). Ook worden
aanvullende observaties verricht
op school en tijdens lesuren. Dit
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma ‘Probleem
gedrag, netwerkvorming van jonge-

ren en interventies op school’.
Einddatunt: 2006.
Publicatievorm: Rapport.

167
Effecten van formele sancties
Uit het (jeugd)strafrecht
vacature, de RH. van der Laan
en prof de mr. c.CJ.H. Bijleveld
Samenwerkingsverband: Arrondis
sement Mmelo, 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, risiro-assessment,
criminogene factoren, programma-
uitvoeringen 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
volwassenen. Wat brengen aanhou
ding, verhoor en inverzekeringstelling
teweeg bij de verdachte?
Einddatum: Afhankelijk van vacature-
vervulling.
Pubticatievor,n: Boek, dissertatie,
rapporten, artikelen.

Thema 4:
Internationaal
vergelijkend onderzoek

762
Internationale vergelijking
van criminaliteitscijfers
prof de c.c.JH. Bifteveld
Samenwerkingsverband: ministerie
van Justitie, prof. 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. P. Langan, Bureau of
Justice Statistics, dr. 1. Lynch,
American University School of Justice,
Law and Society, prof. D. Smith,
University of Edinburgh, dr. B. Welsh,
University of Massachusetts )Lowell),
prof. EO. Wikström, Cambridge
University, prof. A. Blumstein,
Carnegie Mellon University,
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drs. P Smit, WODC.
Doel: Mogelijk maken om voor een
aantal westerse landen, voor een
beperkt aantal delicten, over een
tijdspanne van twintig jaar, inter
nationale vergelijkingen te maken in
slachtofferschap, daderschap, regi
stratiekans, strafkans, kans op vrij
heidsstraf en lengte van de vrijheids
straf. Per land verklaringen geven voor
ontwikkelingen in de afhankelijke
variabelen, in termen van definitie- en
registratieartefacten, in termen van
demografische ontwikkelingen, en in
termen van andere criminologisch
relevante verklarende factoren.
Internationale vergelijldngen van het
niveau van de diverse afhankelijke
variabelen, en verklaringen daarvoor.
Internationale vergelijkingen van
verschillen in trend op de diverse
afhankelijke variabelen, en verkla
ringen daarvoor.
Opzet In deze studie worden per
deelnemend land gegevens verzameld
voor de volgende delicten: inbraak,
diefstal van motorvoertuigen, diefstal
met geweld, mishandeling, verkrach
ting en moord en doodslag. Per delict
worden definitieverschillen en meet-
problemen zoveel mogelijk geanaly
seerd en metingen door aanpassingen
gesynchroniseerd. De bedoeling is dat
vervolgens in de internationale ver
gelijking zoveel mogelijk materieel
dezelfde delinquente gedragingen
worden vergeleken en dat materieel
dezelfde sanctie wordt vergeleken.
Hoewel doorgaans officiële statistieken
kunnen worden gebruikt, moeten in
een aantal gevallen apart gegevens ver
zameld worden om tot de juiste inter
nationaal 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 gevange
nisstraf. In principe is zo een ver
tvachte waarde te geven van het aantal
dagen insluiting per delict per land per
jaar.

Pubhicatiedau:m: 2004.
Pubhicaüevorm: Publicatie Bureau of
lostice Statistics reeks (najaar 2002),
special issue Crime & Justice (voorjaar
2003). Diverse lezingen op (interna
tionale) congressen.

163
International Crime Viotimization
Survey (ICVS)
prof dr fiJN. Broinsma, dr P
N/sowbeena en drs. H. Goodriaan
Sanzenwerkiogsverband: Het NSCR
is als lid van de ICVS — International
Working Group betrokken bij de
Organisatie van ICVS in de geïndus
trialiseerde landen. Bij het internatio
nale project zijn verder in alle deelne
mende landen diverse coBrdinatoren
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 veilig
heidsbeleid te beoordelen. Daarnaast
biedt de 10/5 accurate en betrouw
bare informatie waarmee de houd
baarheid van criminologische
theorieën onderzocht kan worden.
Opzet De ICVS is een grootschalige
internationale slachtofferenquête
onder representatieve steekproeven
van de bevolking in diverse landen.
Er wordt respondenten gevraagd naar
hun ervaringen met diverse delicten,
aangiftegedrag bij politie en houding
ten opzichte van criminaliteit en
politie. De gegevens worden verza
meld door middel van gestandaar
diseerde 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 respon
denten in zestig landen meegedaan
aan de survey.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Begin 2001 is een
rapport met de Keyflndings von de
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ICVS 2000 gepubliceerd, waarin een
eerste inzicht in recente verschillen
tussen landen in de aard en omvang
van het slachtofferschap van crimi
naliteit wordt geboden. In mei 2001 is
mede onder redactie van P. Nieuw
beerta een themanummer over ICVS
van het Tijdschrtjt voor crirninologie
verschenen met daarin verschillende
bijdragen van NSCR-onderzoekers. tn
juni 2001 is door het NSCR een work
shop georganiseerd waarbij een
dertigtal onderzoekers uit diverse
landen papers hebben gepresenteerd.
Tijdens deze svorkshop stond de
crossnationaal vergelijkende analyse
van de ICVS centraal. De gepresen
teerde papers zijn in herziene versie
opgenomen ineen boek dat
inmiddels in de NSCR-boekenreeks
hij Boom Juridische uitgevers is
verschenen: P Nieuwbeerta, Crirne
victi?nization in cornparati ve perspec
tive, Den Haag, Boom Juridische
uitgevers, 2002. Voorts: boek en
artikelen in (inter)nationale weten
schappelijke tijdschriften.

164
Beginselen van fair trial en
vergelijking met buitenlandse
systemen
prof dc PJ. van Koppen en prof £
Penrod PhD (Uniuersity of Nebraska)
Santenu’erkingsverbaud: University
of Nebraska.
Doet: Art. 6 EVRM is gebaseerd op de
Amerikaanse idee van fair trial. Met
de voortgaande invloed van beslis
singen van het El-IBM op het Neder
landse 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 Angel
saksische systemen met her Neder
landse systeem vergeleken worden.
Naast een ksvalitatief rechtsver
gelijkend perspectief, zal een aantal
fundamentele ‘dimensies’ die
bepalend zijn voor de kwaliteit van
een strafrechtssysteem (zoals rechter
lijke dwalingen, bejegening,

vermeende rechtvaardigheid van
beslissingen, en tevredenheid bij
justitiabelen) worden geoperationali
seerd waardoor de vergelijking van
beide systemen ook in kwantitatieve
termen zal plaatsvinden.
Opzet: In samenwerking met onder
zoekers uit Angelsaksische rechts-
systemen uitvoeren van internatio
nale expertstudie; dossieronderzoek;
ontwikkeling en toepassing van
meetinstrument aan de hand van
interviews en vragenlijstonderzoek
bij functionarissen en justitiabelen.
Einddaturn: 2004.
Pubticatievorm: Artikelen en boek:
EI. van Koppen en S.D. Penrod (red.),
Adversarial versus inquisitorialjttstice;
psychologicat perspectives on criminat
jzistice systeins, New York, Plenum,
2003.

165
Politiereactie op huiselijk geweld

mc. dc. M. Ma/ach en dc WH. Smeenk
Doet: De belangstelling voor de straf
rechtelijke aanpak van huiselijk
geweld is de laatste jaren sterk
gegroeid, zowel bij onderzoekers als
bij politici, beleidsmakers en uitvoer
ders binnen betrokken organisaties.
Tegelijkertijd is nog veel onbekend
over de omvang en achtergronden
van geweld binnenshuis, en bestaat er
geen consensus over de vraag welk
soort ingrijpen het beste werkt; de
strafrechtelijke weg met inzet van
politie en justitie, of een aanpak
gericht op hulpverlening. Onderzoek
naar omvang, aard en achtergronden
van huiselijk geweld heeft, meer dan
onderzoek naar ‘straat’criminaliteit,
te lijden onder het ‘dark number’
probleem in de politiestatistieken.
Slachtoffers stappen maar in een
beperkt aantal van de incidenten naar
de politie, zo weten we uit zelfrap
portageonderzoeken. Het is daarmee
de vraag wat het effect zal zijn een
nieuwe aanpak; zal bijvoorbeeld een
grotere nadruk op het strafrechterlijk
ingrijpen bij dit soort geweld tot
hogere of juist lagere aangiftecijfers
leiden? Deze vraag vormde de aanlei
ding om te komen tot een vergelijking
van de aanpak van huiselijk geweld in
verschillende Europese landen. Deze
vergelijking kreeg vorm in een inter-
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nationale workshop, met onder
steooing vao de Eoropean Science
Foondation (ESF), die plaatsvond op
het NSCR in oktober 2002. Onder
zoekers uit twaalf verschillende
landen bogen zich over de vraag: wat
zijn de verschillen en overeenkomsten
tussen de Europese landen in de
(strafrechtelijke) aanpak van huiselijk
geweld en de uitvoering hiervan, en
welke hiervan zijn relevant voor de
melding en afwikkeling van inciden
ten van huiselijk geweld bij de politie
en justitie? Als resultaat van de
workshop wordt inmiddels gewerkt
aan een systematische inventarisatie
van de landenverschillen, en schrijven
de organisatoren van de workshop
samen met de deelnemers van de
workshop een publicatie waarin aan
de hand van de gemaakte inventari
satie antwoord gezocht wordt op
bovenstaande vragen.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Rapport.

166
EuroGang
dr. EM. Weerman
Doel: Onder de naam EuroGang
hebben zich wetenschappers ver
zameld uit zestien verschillende
Europese landen en de Verenigde
Staten. 1-let doel is het stimuleren en
ontwikkelen van internationaal verge
lijkend onderzoek naar problemati
sche groepen jongeren in Europa die
vergelijkbaar zijn met de groepen die
in de Verenigde Staten worden aan
geduid als ‘gang’. Het gaat daarbij
onder meer om het inventariseren
van prevalentie en spreiding; het
beschrijven van de kenmerken van
groepen en hun leden; het analyseren
van verschillen en overeenkomsten
tussen verschillende Europese landen
en tussen Europa en de Verenigde
Staten; en het begrijpen van de rele
vante maatschappelijke en indivi
duele factoren bij het ontstaan van
gangs en problematische jeugdgroe
pen. Het onderzoek naar
gangs/jeugdbendes en aanverwante
jeugdgroepen wordt door het
Euroflang-programma op verschil
lende manieren gestimuleerd. Om te
beginnen is bestaand en lopend
onderzoek bij elkaar gebracht zodat

het huidige kennisniveau is vastge
steld. Daarnaast is conceptuele
consensus bereikt over een gemeen
schappelijke definitie; een belangrijke
venvorvenheid gezien de verhitte
debatten die hierover in het verleden
zijn gevoerd. Het EuroGang-program
ma verstaat onder een problemati
sche jeugdgroep (die ook kan worden
aangeduid als ‘gang’, ‘jeugdbende’ of
aanverwante termen) een duurzame
groep jongeren, die op straat
roodhangt en voor wie betrokkenheid
bij illegale activiteiten onderdeel is van
de groepsidentiteit. Verder worden
gemeenschappelijke designs en
onderzoeksinstrumenten ontwikkeld
op verschillende terreinen (multi
method): surveys onder jongeren;
surveys onder experts en sleutelperso
nen; ethnografisch onderzoek;
preventie- en interventieonderzoek;
besclsrijviog van de stedelijke context.
Enkele van deze instrumenten zijn
inmiddels uitgetest en/of gebruikt.
Het informele netwerk van onderzoe
kers die verbonden zijn aan de
Euroflang bestaat uit meer
dan honderd personen van verschil
lende universiteiten en instituten.
Een kleinere groep van ongeveer
25 personen is actief bij het ontwik
kelen van de gemeenschappelijke
desigos en instrumenten. Onder
zoekers die betrokken zijn bij het
EuroGang-programma zijn inmiddels
vijf keer in wisselende samenstelling
bijeengekomen (waaronder een door
het NSCR ondersteunde bijeenkomst
te Egmond in 2000).
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Boeken en artikelen.
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Universiteiten

Universiteit van Amsterdam
Criminologisch instituut Bonger

Afgesloten onderzoek

167
GHB: tussen extase en narcose
Di Kor4 T Nabben, E Leenders
en A. Benschop
Amsterdam, Rozenberg Publishers,
2002
Zie JV7, 2002, nr. 150

Lopend onderzoek

168
Overheid en slachtoffers; verschui
ving in de machtsverhouding tussen
het Openbaar Ministerie als houder
van het vervolgingsmonopolie en
slachtoffers van delicten in vemn
derende (multi)culturele contexten
mr DR van Dijk
Promotor: prof. dr. E. Lissenberg.
Doel: Doel van het onderzoek is
inzicht te geven in het proces waarin
het monopolie np vervolging van
delicten ten dele is aangetast nu
slachtoffers van delicten meer rechten
hebben gekregen om op te treden in
het strafgeding. t) 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 behoef
ten van slachtoffers met verschillende
culturele achtergronden? Van oudsher
kwamen slachtoffers in het straf-
proces in Nederland nauwelijks aan
bod. to 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 wijzi
ging ondergaan. De achtereenvol
gende 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 slacht
offer zou daarin slechts een (ver)sto
rend element zijn. Deze opvatting is
kennelijk veranderd. De discussies
in strafrechtelijke en politieke kring
voorafgaand aan de invoering op
23 december 1992 van de Wetende
Richtlijn Tenvee wijzen daarop. Die
wet en richtlijn hebben tot doel om
slachtoffers van delicten meer moge
lijkheden te geven schadevergoeding
te verkrijgen. De discussie over de
rechten van slachtoffers begon toen
de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt
had bereikt en er in Nededand werd
geredeneerd als was er slechts één
dominante cultuur. De formele rech
ten 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 samenle
ving is geworden. Er ontwikkelt zich,
in ieder geval retorisch, een toene
mende gevoeligheid voor belangen en
opvattingen van minderheidsgroepen:
vrouwen, etnische minderheden en
ouderen.
Opzet: Uteratuuronderzoek, dossier
onderzoek, interviews.
Einddotum: 2005.
Publicatievorm: Artikelen en proef
schrift.



Universiteiten 49

169
Monitoringsonderzoek
Amusementscentra
dr. Di. Korten 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 kans
spelautomaten).
Opzet: Longitudinaal onderzoek.
Jaarlijks wordt een steekproef van
zeshonderd bezoekers van amuse
mentscentra geïnterviewd met behulp
van laptops (CAPI). 0e bezoekers
worden vervolgens jaarlijks opnieuw
geïnterviewd. Het betreft een deel-
onderzoek. Het hoofdonderzoek
wordt uitgevoerd door het CVO, dat
onder andere middels etnograftsche
methoden ontwikkelingen in de
amusementscentra en in het bezoe
kersprofiel onderzoekt.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatievorm: Rapporten en
artikelen.

170
Harde kern jongeren
dr Di. Kort en drs. M. Hanstede
Doel: De definitie van ‘harde kern
jongeren’ wordt sterk bepaald door
getalsmatige criteria (aantal delicten
in een bepaalde periode). Maar welke
jongeren behoren vanuit een meer
kwalitatief perspectief tot de harde
kern en welke groepsprocessen zijn
kenmerkend? Wat onderscheidt harde
kern jongeren no wezenlijk van
bijvoorbeeld risicojongeren — de
groep die net iets lager staat in de
piramide? Als we uitgaan van de
indeling op basis van antecedenten, is
het onderscheid wellicht vooral toe
vallig. Is er sprake van een wezenlijk
verschil tussen jongeren die binnen
de huidige praktijk worden gerekend
tot de harde kern en de jongeren
waarvoor dit (nog, net) niet geldt?
Doel van het onderzoek is een
antwoord te krijgen op vragen als: Is
er bij harde kern jongeren sprake van

een glijdende schaal, of is er een
kwalitatief verschil? Zo ja, wat maakt
het verschil dan uit? Wat zijn de ken
merken van harde kern jongeren? Op
welke punten onderscheiden zij zich
van risicojongeren? Zijn er factoren
die kunnen voorspellen of en zo ja
welke (groepen) jongeren tot de harde
kern gaan behoren? In hoeverre en op
welke wijze geeft criminaliteit status
binnen de groep? Zijn er factoren die
een rol kunnen spelen bij het voor
komen dat iemand tot de harde kern
gaat behoren? Welke rol speelt etni
citeit bij groepsvorming? Welke
groepsprocessen bevorderen de
ontwikkeling tot harde kern jongere?
En welke factoren en groepsprocessen
verkleinen de kans op zo’n ontwik
keling?
Opzet: Participerende observatie,
interviews met sleutelfiguren en met
jongeren die gelden als harde kern
dan wel als behorend tot de risico-
groep in Amsterdam.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Rapport, artikel.

171
Antenne
dr. Di. Kort drs. T Nsbbeo en drs. /1.
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 drug
gebruikers. Daarnaast wordt jaarlijks
een (kwantitatieve) sorvey uitgevoerd,
afwisselend onder oudere scholieren
en ‘risicogroepen’, zoals uitgaanders
en coffeeshopbezoekers. Tevens wor
den gegevens geanalyseerd afkomstig
uit de registratie van de telefonische
hulp- en adv)esdienst en van de zoge
naamde pillentest-service van Jellinek
Preventie, waarbij de kwaliteit en
zuiverheid van XTC wordt onderzocht
in het laboratorium. In ï999 en 2000
is specifieke aandacht besteed aan de
relatie tussen alcohol, drugs en
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geweld. In 2001 is een survey gehou
den onder coffeeshopbezoekers en in
2002 weer onder scholieren, waarbij
specifieke aandacht zal worden
besteed aan de relatie tussen etniciteit
en middelengebruik.
Eiuddatztm: Doorlopend.
Pubticatievorm: Reeds gepubliceerd:
D.J. Korf, ‘Substance careers; winners
and losers on the market of ‘new”
drugs’, in: A. Springer, A. UhI fred.),
Illicit drugs; patterns of use — patterns
of response, Innsbruck, Studien Verlag,
2000, p. 123-141; Dl. Korf, U.E.
Kemmesies, T. Nabben, ‘Trendstudie
Drogen; em Instrument zur verbesser
ten Analyse neuer Drogenumgangs
formen’, Sucht, 44e jrg., nr. 4, t998,
p. 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. Korf, T. Nabben, S. Diemel en H.
Bouma, Antenne 1999; trends in alco
hol, drugs en gokken bij jonge
Amsterdam mers, Amsterdam,
Thelathesis, 2000; Dl. Korf, T.
Nabben, en A. Benschop, Antenne
2000; trends in alcohol, drugs en
gokken bij jonge Amsterdammers,
Amsterdam, Rozenberg Publishers,
2001; D.J. Korf, T. Nabben, en
A. Benschop, Antenne 2001; trends in
alcohol, drugs en gokken bij jonge
Amsterdammers, Amsterdam,
Rozenberg Publishers, 2002;
T. Nabben en D.J. Korf, ‘Cocaine and
crack in Amsterdam; diverging
subcultures’, Journal on clrug issues,
29ejrg., nr. 3, 1999, p. 627-652.

772
Drugs and violence
dc Di Kod drs. G. Rots en drs. A.
Benschop
Samenwerkingsverbaad: University
of Delaware f VS), AMSC, Toronto
(Canada), en Montreal (Canada).
Doet: tnternationale 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:
psychofarmacologisch, economisch

compulsief, en systemisch. Het
psychofarmacologisch model
veronderstelt dat geweld meer voor
komt bij het ene middel dan het
ander (bijvoorbeeld alcohol leidt
vaker tot geweld). Het economisch
compulsieve model heeft betrekking
op de aanname dat geweld voortvloeit
uit de gedrang om geld voor drugs te
verkrijgen. Het systemisch model
veronderstelt dat geweld inherent is
aan de illegale markt en zich vooral
voordoet bi) degenen die direct
betrokken zijn bij drugshandel. Er
worden tweehonderd jongeren
(14-17) in detentie-inrichtingen en
tweehonderd )ongeren (14-17) die niet
meer naar school gaan geïnterviewd
in Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland. Soortgelijk onderzoek met
dezelfde instrumenten vindt plaats in
Philadelphia (VS), Toronto (Canada)
en Montreal (Canada).
Einddatuni: December 2003.
Pubticatievor,n: Rapport en artikelen.

173
Sterkte van cannabis en
gebruikspatronen
dc Di. Korl drs. M. Wouters en drs. P
van Ginkel
Doet: De afgelopen jaren is er een
duidelijke stijging in de sterkte
(THC-gehalte) van nederwiet te
constateren. Er is echter nauwelijks
iets bekend over de invloed die dit
heeft op het koop- en gebruiksgedrag
van consumenten. Wetenschappelijk
onderzoek naar tabak laat zien dat
rokers die overstappen op lichtere
sigaretten hiervan doorgaans meer
gaan roken en de rook dieper inhale
ren. Gespiegeld geredeneerd zou ster
kere cannabis moeten leiden
tot vermindering van de cannabis
consumptie (minder joints, kleinere
joints, minder cannabis in joints)
en/of minder diep inhaleren. Doel
van het onderzoek is inzicht te krijgen
in koop- en gebruiksgedrag van
consumenten in relatie tot de sterkte
van cannabis.
Opzet: Er worden ongeveer vierhon
derd coffeeshopbezoekers aan de
hand van een vragenlijst ondervraagd
in verschillende gemeenten, in cof
feeshops waar zowel hasjiesj als
marihuana (in meerdere varianten)
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worden verkocht. Respondenten van
verschillende soorten cannabis
worden geïnterviewd. Onderzocht
wordt in hoeverre de sterkte van
cannabis een rol speelt in het koop-
gedrag en in (de ontwikkeling van)
het gebruik. Ter validering van zelf-
rapportage wordt van circa veertig
respondenten de gebruikte cannabis
in het laboratorium onderzocht op
THC-gehalte. Tevens worden obser
vaties gedaan in coffeeshops.
Einddatum: Augustus 2003.
Publicatievorm: Rapport, artikel.

174

Mannen, vrouwen, misdaad en
moraal
pro! de E. Lissenherg
Doel: Mannen worden eerder geas
socieerd 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. 0e 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 rech
ten. Aan deze ethische visies liggen
twee verschillende mensbeelden ten
grondslag die Elias aanduidde als het
beeld van de ‘homo claususÇ de auto
nome 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,
Touwen, misdaad en moraal worden
besproken.
Opzet Literatuurstudie, bronnen-
studie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Reeds gepubliceerd:
E. Lissenberg, ‘Vrouwen, mannen en
moraal’ in: Justitiële verkenningen,
t9ejrg., 1993, p. 103-119: E. Lissen
berg, ‘Overspel, de wetgever en de
politiek’, in: JA. Nijboer e.a. (red.),
Criminaliteit ols politiek probleem,
Arnhem, Gouda Quint, 1993,

p. 2 19-232; E. Lissenberg, ‘Vrouwen-
criminaliteit en feminisme in de
Criminologie’, in: Nemesis, september
1995, p. 6-19; E. Lissenberg, ‘Geweld
en liefde’, in: C. Mans e.a. (red.), Recht
en liefde, Nijmegen, Ars Aequi Libri,
1996, p. 35-46; E. Lissenberg,
‘Spiegeldelicten; nieuwe vormen van
vrouwencriminaliteit’, in: Proces,
Tijdschrift voor berechting en reclasse
ring, 1998, p. 103-106; E. Lissenberg,
‘Vrouwen en hun criminaliteit;
honderd jaar mistroostigheid’, in:
Eeuwige kwesties: honderd jaar vrou
wen en recht in Nederland, Deventer,
WE.f.Tweelink, 1999, p. 81-89; E.
Lissenberg, ‘Intieme relaties en het
strafrecht; over thuisgeweld en de
strafhaarstelling van belagen’, in:
Justitiële verkenningen, 1999, p. 36-44.

175
Nalaten in criminologisch
perspectief
prat de E. Ltssenberg
Opzet Onderzoek wnrdt verricht naar
‘omissies’ of ‘daden die zijn nagelaten’.
Het past in de hedendaagse maat
schappelijke discussie over het
gedongbeleid en de gednngcultuur die
zich heeft ontwikkeld. Tevens is het
van belang in de discussie over de
eventuele strafbaarstelling van de
overheid en de veranderende inter
pretatie van strafrechtelijke aan
sprakelijkheid.
Doel: De vraag is welke sociale en
individuele nmstandigheden in
verband staan met het negeren,
terzijde leggen of niet uitvoeren van
taken die kunnen worden venvacht.
Criminolngische theorieën en onder
zoek bieden vooral verklaringen voor
handelen en niet voor stilzitten, ter
wijl zich in het dagelijks leven steeds
meer ernstige problemen, met collec
tieve of individuele schade, voordoen
als gevolg van nalaten, Het onderzoek
richt zich op stilzitten of nalaten in
ambtelijke werksituaties. Er zijn over
eenkomsten tussen deze ambtelijke
vormen van aftvijkend of misdadig
gedrag en witteboordencriminaliteit
of organisatiecriminaliteit. De ver
schillen, zo is de verwachting, zullen
vooral verband houden met de
verschillen in doelstellingen van
ambtelijke organisaties enerzijds
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en op winst gerichte organisaties
anderzijds.
Einddatiun: 2005.
Pubticatievorni: Artiketen.

776
Jeugdcriminaliteit in
achterstandswijken van Paramaribo
drs. R. ljoen Tak Seu-Waalring
Promotor: prof. dr. E. Lissenberg.
Samenwerkiitgwerband: Anton de
Kom Universiteit, Paramaribo.
Doet: Oppervlakkige waarnemingen
maken reeds duidelijk dat in achter
standswijken 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. Onder
zoek zal worden gedaan naar de vraag
wat de verschillen zijn tussen delin
quenten en niet-delinquenten in hun
relaties tot familie, buurtorganisaties,
bedrijven en overheidsinstellingen op
wijkniveau.
Opzet: Longitudinaal onderzoek aan
de hand van het ontwikkelingsmodel
van Hawkins en Catalona (Seattle
Social Development Project) onder
jongeren van 10-t6 jaar. Methoden
van onderzoek zijn: individuele inter
views, participerende observatie,
focusgroep-gesprekken.
Ei,zddattun: 2007.
Pubticatievorm: Artikelen en disser
tatie.

777
Gedragsaspecten, sociale
context en risicoperceptie van
ecstasygebruik
drs. H. Ven’aeke en dr D.i Korf
Samenwerkingsverband: Universiteit
van Amsterdam (AMC) en Universiteit
Utrecht (UMCU).
Doel: Inzicht verkrijgen in persoons
en omgevingsfactoren die van invloed
zijn op het al dan niet gaan gebruiken
van ecstasy, in reguleringsmecha
nismen die worden toegepast door
ecstasygebruikers en in gevolgen van
langdurig ecstasygebruik.
Opzet: Het onderzoek vormt onder
deel van een interuniversitair, sociaal-
wetenschappelijk en medisch onder
zoek naar de schadelijkheid van
ecstasy. In dit deel van het onderzoek

ligt de nadruk op het gedrag. In een
longitudinaal onderzoek worden
t50 personen die (bij de nulmeting)
nog nooit ecstasy hebben gebruikt
en 150 personen die wel ecstasy heb
ben gebruikt gedurende een periode
anderhalf jaar meermaals onder
vraagd. Tevens worden diepte-inter
views gehouden met ongeveer
25 personen die langdurig en intensief
ecstasy hebben gebruikt.
Einddatum: Juni 2006.
Publicatievorm: Artikelen en disser
tatie.

Universiteit van Amsterdam
Seminarium voor strafrecht en
strafrechtspleging Van Hamel

Lopend onderzoek

778
Overmacht in het stelsel van
strafuitsluitingsgronden
mr drs. MM. Dolman
Promotor: prof. mr. S.A.M. Stolwijk.
Doet: Doel van het onderzoek is een
dogmatische plaatsbepaling van de
straftiitsluitingsgrond overmacht.
Daartoe zal in de eerste plaats de
rechtspraak terzake worden onder
zocht en een tvpologie van de casus
worden opgesteld. Vervolgens zal
worden onderzocht in hoeverre de
zogenaamde subjectieve overmacht
zich verhoudt tot de overige strafuit
sluitingsgronden en anderzijds de
objectieve overmacht tot de andere
rechtvaardigingsgronden. Centrale
vraag is: is overmacht een eigen-
aardige strafuitsluitingsgrond?
Einddatunz: 2004.
Publicadevorm: Dissertatie.

779
De onverjaarbaarheid
van internationale misdrijven
mw mr R.A. Kok
Promotor: prof. mr. A.H.J. Swart.
Doet/probleemstelling: Het onderzoek
behandelt, mede door middel van
een studie van de Staten-praktijk, de
vraag of en zo ja in hoeverre de onver
jaarbaarheid van internationale
misdrijven is geworden tot een regel
van volkenrechtelijk gewoonterecht.
Pimbticatievorm: Dissertatie.
Ebtddatum: 2005.
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180
Noords internationaal strafrecht
mr. drs. CE Mulder
Promotor: prof. mr. A.H.J. Swart.
Doel: Het promotieonderzoek betreft
een beschrijving en een analyse van
het Noordse internationale strafrecht.
De nadruk ligt daarbij op het inter
nationale strafrecht van Denemarken,
Noorwegen en Ijsland. In het onder
zoek komen zowel rechtsmacht
problemen als internationale
rechtshulprelaties aan bod. Wat de
internationale rechtshulp betreft,
komen zowel de relaties tussen de
Noordse landen ondeding als de rela
ties met derde staten aan de orde. Het
onderzoek moet een antwoord trach
ten te vinden op de vragen hoede
regelingen van de betrokken landen
eruit 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 prak
tijk 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, parlemen
taire stukken, overheidsnota’s en
ander overheidsmateriaal. Het tweede
deel bestaat uit een bespreking van
het feitelijk functioneren van de
regelingen. Het materiaal uit het
eerste deel wordt daartoe aangevuld
met materiaal dat verzameld is door
middel van gesprekken met functio
narissen die in de regelingen aan
gewezen zijn om deze uit te voeren,
zoals de politie, het Openbaar
Ministerie en het ministerie van
Justitie.
Einddatum: 2004.
Publicatieuorm: Dissertatie.

181
Justiz und NS-Verbrechen,
Sammiung deutscher Strafurteile
wegen nationalsozialistischer
Tötungsverbrechen 1945-...

CE Rüter en dr D.W de Mijdt
Doel: Het verschaffen van inzicht in
het wezen en de mogelijkheden van
strafrechtelijke reacties op
oodogscriminaliteit en op van staats

wege georganiseerde misdrijven
(misdrijven tegen de menselijkheid).
Opzet: Bronnenpublicatie; databank;
artikelen en website www.jur.uva.nl.
Eioddetum: 2005.
Publicatieuorm: Volledige, geanno
teerde en van registers voorziene
uitgave in boekvorm van de ter zake
van nationaal-ancialistische levens-
delicten door West- en Oostduitse
rechters sinds 1945 gewezen vonnis
sen. Tot op heden zijn de tot 1969
door West-Duitse rechtbanken
gewezen vonnissen in boekvorm
verschenen (29 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 Oost-Duitse vonnissen vanaf
2002 gepubliceerd. Daarvan zijn tot
op heden 3 delen (de vonnissen uit
de jaren 1955 tot en met 1990) ver
schenen; totale omvang elf delen. Zie
ook: svwwlljur.uva.nlljunsv.

182
Medeplichtigheid; een onderzoek
naar de achtergrond en toepassing
van art. 48 van het Wetboek van
Strafrecht
mr. WJ Spek
Promotor: prof. mr. SAM. Stolwijk.
Doel: In de strafrechtelijke literatuur
wordt ervan uitgegaan dat de grens
tussen medeplichtigheid als zelfstan
dige deelnemingsvorm en andere
vormen van deelneming niet scherp
is. Voor zover te traceren is zijn die
grenzen ook in de loop van de tijd
gaan verschuiven. Daarmee zou de
reikwijdte van de medeplichtigheid
inmiddels een geheel andere zijn dan
de wetgever io oorsprong voor ogen
had. Deze en andere veronder
stellingen rond medeplichtigheid op
hun werkelijkheidsgehalte toetsen is
doel van het onderzoek.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
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183
Positie van de verdediging bij
de strafrechtspleging door
internationale tribunalen
mw me JAW Temmiock Tuinstra
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 verdediging wordt gecon
frooteerd in het optreden voor het
loegoslavië, Ewanda 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 rechtscolleges, maar ook om de
complicaties die samenhangen met
het feit dat de tribonalen eigen regels
eoor de procesvoering kennen, die
afwijken van wat vanuit de continen
tale rechtspleging gebruikelijk is.
Einddatuin: 2006.
Publicotievor,o: Dissertatie.

Vrije UniversiLeit Amsterdam
Afdeling strafrecht en criminologie

Afgesloten onderzoek

to opdracht van het WODC (afdeling
EWB( werd uitgevoerd en afgesloten
het onderzoek ‘XTC over de grens; een
studie naar XTC-koeriers en kleine
smokkelaars (zie nr. 42). Eveneens
sverden afgesloten;

184
Geen abc; analyse van
rijksrechercheonderzoeken naar
ambtelijke en bestuurlijke corruptie
de al. Neleo eo me. A. Nieoweodijk
Den Haag, Boom luridische uitgevers,
2003
Zie W7, 2002, nr. 166

185
Op deugdelijke grondslag
een explorerende studie naar de
private forensische accountancy
me 1 vao Wijk, de W Hoismao,
me T Feoth eo prof de HO. vao de Boot
Amsterdam, Vrije Universiteit, 2002
Zie jV7, 2002, nr. t73

Lopend onderzoek

186
Mensensmokkel en georganiseerde
criminaliteit
prof de C. Bijleveld eo me 1. cao 14%k
Doel: De afgelopen jaren is er een
verhoogde aandacht gekomen ten
aanzien van de bestrijding van
mensensmokkel. De minister van
Justitie heeft aangestuurd op een
capaciteitsverhoging bij de op
sporende instanties en deze moet
ertoe leiden dat op termijn gekomen
wordt tot een verhoging van het
aantal mensensmokkelzaken dat bij
de meervoudige kamer van de recht
banken wordt aangebracht. Hoewel
door het beleid en de politiek dus nog
immer stevig wordt ingezet op de
repressieee bestrijding van criminele
organisaties die op grote schaal en uit
winstbejag mensen naar het westen
smokkelen, is het de vraag of de
smokkel van migranten wel voor zo’n
groot deel in georganiseerd verband
plaatsvindt. Dp basis van signalen en
waarnemingen uit het veld en op
basis van een weliswaar gedng aantal
wetenschappelijke publicaties moet
namelijk ten minste ernstig rekening
gehouden worden met de mogelijk
heid dat naast een relatief klein aantal
‘grote jongens’ in de smokkelbusiness,
eveneens een contingent ‘kleine
jongens’ opereert dat op min of meer
ad hoc basis individuen ‘assisteert’
dan svel zelf actief naar Europa brengt
of haalt. Deze verschijningsvorm van
mensensmokkel wordt nok wel geduld
met de term ‘geboden hulp’. In het
onderzoek zal centraal staan wat de
aard van illegale migratie naar Neder
land is, in welke mate er daarbij
sprake van ‘georganiseerde crimina
liteit’ en welke varianten van ‘geboden
hulp’. Eveneens zal ingegaan worden
op de vraag in hoeverre deze vormen
van geboden hulp onder de strafbaar-
stelling van artikel 197a Sf1 gebracht
kunnen worden.
Opzet Het onderzoek zal zich hoofd
zakelijk richten op migranten afleom
stig uit West-Afrika, met een speciale
aandacht voor migratie vanuit Angola.
Een deel van het onderzoek zal
bestaan uit het analyseren van politie
dossiers, IND-gehoren en het
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spreken met deskundigen uit het veld.
Bovengenoemde bronnen voor onder
zoek geven vrijwel per definitie een
onvolledig beeld. Alleen als het moge
lijk is om in een vertrouwelijke sfeer te
verkeren, waarbij gesprekken plaats
vinden tussen onderzoekers en
bekenden lof tussen onderzoekers en
bekenden van bekenden) die elkaar
over en weer vertrouwen, is een
zekere garantie te bieden op betrouw
bare en valide informatie. Daarom is
ervoor gekozen een aanzienlijk
gedeelte van de informatievergaring
plaats te laten vinden door middel
van diepte-interviews binnen één
migrantengemeenschap in
Nederland, namelijk de Angolese.
Benadrukt dient daarbij te worden dat
het onderzoek er niet om draait
recente, particuliere ontwikkelingen
vanuit een specifiek migratieland te
beschrijven, maar door de diep
gaande studie van een voorheeldland
algemene structuren en mechanis
men bloot te leggen die bredere
gelding hebben dan alleen het desbe
treffende land en alleen het desbetref
fende tijdstip. Deze structuren en
mechanismen zullen getoetst worden
aan de gangbare criminologische
definiëring van georganiseerde crimi
naliteit en het bestaande strafrechte
lijke kader.
Einddatum: Najaar 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

187
Financieel-economische aspecten
van criminaliteit
prof dc HO. van de Bont en dr. IM.
Helen
Doel: Actuele maatschappelijke
ontwikkelingen en vraagstukken
hebbende financieel-economische
aspecten van criminaliteit op de
onderzoeksagenda gezet. Zo is dankzij
de padementaire enquêtecommissie
Opsporingsmethoden duidelijk
geworden dat door het plegen van
georganiseerde criminaliteit enorme
winsten worden behaald, die een
ontsvrichtende werking hebben op
legale sectoren van onze economie.
Daarnaast is het besef gegroeid dat
zich ook binnen lwettige) branches
grootschalige vormen van cdmina
liteit 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 crimina
liteit Ifinancieel rechercheren) is er
nog maar weinig bekend over de
vraag hoe en waar deze ‘misdaad
gelden’ worden besteed. Evenmin is
duidelijk wat de mogelijke rol is van
financiële dienstverleners en profes
sionele beroepsbeoefenaars bij het
ontwerpen van witwascoostmcties en
het wegsluizen van geld in de legale
economie. Doel van het onderzoek is
het nader inzichtelijk maken van de
wijze waarop hij georganiseerde
criminaliteit en organisatiecrimina
liteit grote financiële opbrengsten
worden gegenereerd en besteed.
Opzet: Bovenstaande omschrijving
van het doel van het onderzoek leidt
tot de volgende onderzoeksvragen:
Hoe worden hij georganiseerde crinsi
naliteit en organisatiecdminaliteit 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 onder
zoek naar de modus operandf De
beantwoording van de tweede vraag
betekent onderzoek naar onder
andere het witwassen van misdaad-
geld en de investering van deze
gelden. Deze vragen zullen worden
beantwoord aan de hand van
doasierstudie, literatuuronderzoek,
interviews en expertmeetings.
Einddotum: Lopend project, geen
einddatum.
Publicatievorrn: Diverse rapporten en
artikelen.

188
De bestuurlijke aanpak
van georganiseerde criminaliteit
dc W Huisman, mc M. Huikeshoven,
dc. J.M, Helen en mc 1 Struiksma
Doel: Naar aanleiding van de bevin
dingen van de padementaire eoquëte
commissie over de machtsposities van
cdminele organisaties in met name
het zogenaamd Wallengebied in
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Amsterdam, is de gemeente Amster
dam gestart met de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde crimina
liteit. Doel van dit zogenaamde
‘Wallenproject’ was de criminaliteit
op de Wallen effectiever te bestrijden,
alsmede het ontwikkelen van een
methodiek voor de bestuurlijke
aanpak van de georganiseerde crimi
naliteit. Per 1 januari 2000 wordt 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 onder
zoek luidt: Wat zijn de effecten van de
in het kader van het Wallenproject
c.q. het project Van Traa gehanteerde
werkwijze ter bestrijding van georga
niseerde criminaliteit? Deze vraag
wint aan belang nu met de invoering
van de wet Bibob ook op landelijk
niveau is gekozen voor een bestuur
lijke aanpak van georganiseerde
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 ontwik
kelde methodiek voor de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde crimina
liteit. Hier gaat het om de interne
effecten van het project voor de werk
wijze 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
Waltengebied en de overige geselec
teerde gebieden en branches daad
werkelijk 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 criminaliteits
beeld te registeren die een indicatie
kunnen zijn van de effectiviteit van de
bestuurlijke aanpak. Om beide effec
ten 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 met betrokken en zullen de
activiteiten van het projectteam door
middel van participerende informatie
worden gevolgd. Verschillende in het
kader van het project uitgevoerde
gebiedsgebonden en branchegerichte
deelprojecten zullen bij wijze van
casestudie worden bestudeerd.
Einddatunt: 2003.
Publicatievorm: Diverse rapporten en
artikelen. Het onderzoek wordt uitge
voerd in opdracht van en gefinancierd
door het ministerie van Justitie,
WODC, Afdeling EWB.

189
Integriteitsdilemma’s van advocaten
en notarissen in hun professionele
vertrouwensrelatie met criminele
cliënten
mr. 1? Lankhorat
Promotoren: prof. dr. l-l.G. van de
Bunt en prof. dr. J. Naeyé.
Doet: Inzicht verkrijgen in integriteits
dilemma’s die zich voordoen in de
praktijk van de advocatuur en het
notariaat en inzicht geven in de
manier waarop notarissen en advoca
ten zich beter kunnen venveren tegen
venvijtbare betrokkenheid bij georga
niseerde 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 beroepsgeheim
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 ongebraike
lijke transacties de dilemma’s en
problemen die zich in de praktijk
voordoen worden onderzocht.
Einddattt,n: Maart 2004.
Pubticatieuorrn: Dissertatie.

190
Verwijtbare betrokkenheid vrije
beroepsbeoefenaren
mw mc tE Lankhorst en dr. IM. Nelen
Doel: Dit onderzoek richt zich primair
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op het in kaart brengen van de finan
ciële dienstverleners waar criminele
nrganisaties gebruik van maken, de
activiteiten die deze intermediairs
verrichten, de regelgeving waaraan ze
gebonden zijn en de dilemma’a waar
ze tegen aan lopen. Het project is een
samenwerkingsverband tussen de VU,
de Universiteit van Trento (Italië), de
Universiteit van Cardiff (UK) en de
Universiteit van Poitiers (Frankrijk).
De Europese Commissie subsidieert
het onderzoek. De sectie criminologie
van de Vrije universiteit Amsterdam is
in dat verband hoofdaannemer. Voor
het veldwerk dat in Nederland wordt
verricht, is een aanvullende subsidie
verstrekt door de Commissie Politie
en Wetenschap.
Einddatum: Najaar 2003.
Publicatievorm: Eindrapport en vier
landenrapportages.

191
Integriteit in publieke functies;
criminaliteitsbeeldanalyse en
evaluatie van het integriteitsbeleid
van de gemeente Amsterdam
de J.M. Ne/en
Doel: In opdracht van de gemeente
Amsterdam doet de sectie crimino
logie onderzoek naar de typen van
integriteitschendingen waarmee deze
gemeente wordt geconfronteerd en
naar de effecten die het gemeentelijke
integriteitsbeleid sorteert. Een
inventarisatie 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 effect-
meting op de langere termijn. Daartoe
zal nog wel dit jaar een referenfiepunt
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 ver
wachtingen 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.

192
Criminaliteit in de diamanlensector;
de casus van Antwerpen
de. D. Siege/
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.
Ooderzoekmethodeo: Participerende
observatie onder diamantairs en
winkeliers in de diamantenbuurt van
Antwerpen, interviews met vertegen
woordigers van organisaties van
diamantairs en de Antwerpse politie.
Einddatom: Lopend project, geen
einddatum.
Publicatievorm: Diverse artikelen.

193
Politieel tuchtrecht in theorie
en praktijk
me. M. van der Steeg
Promotoren: prof. dr. J. Naeyé en prof.
drs. EC.M.A. Michiels.
Doel: Het politieel tuchtrecht is geba
seerd op het Besluit algemene rechts
positie politie (Barp). Op grond van
deze regeling kan het bevoegd gezag
disciplinaire sancties opleggen aan een
pohtieambtenaar die zich schuldig heeft
gemaakt aan plichtsverzuim. De meest
ingrijpende sanctie is onvoonvaardelijk
ontslag. Niet alleen gedragingen gedu
rende 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. Daamaast 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 norm-
afwijkend gedrag van politieambte
naren te beïnvloeden.
Opzet: Het onderzoek behelst theo
retisch en empirisch onderzoek Ter
beantwoording van de onderzoekswa
gen zal zowel informatie worden betrok
ken uit recht, rechtspraak en literatuur
als uit de empirie, de werkelijkheid.
Einddatuns: Eind 2003.
Poblicatievorm: Dissertatie.
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194
De vrijheidsbenemende maatregel
in het jeugdstrafrecht en de aanpak
van ernstige criminaliteit
me LM.Z Volf
Promotoren: prof. mr. JE. Doek en
prof. dr. HIJ. van de Runt.
Doel: Een op empirisch onderzoek
gebaseerd inzicht krijgen in de aard
en omvang van de vrijheidsbene
mende behandelmaatregel (PIJ-maat
regel) als een jeugdstrafrechtelijke
aanpak van emstigel chronische
jeugddelinquentie.
Probleemstellinw In welke gevallen en
aan welke delinquenten svordt een
PIJ-maatregel opgelegd; hoe verhoudt
de feitelijke tenuitvoedegging zich ten
opzichte van de wettelijke regelingen?
Welke verklaringen kunnen worden
gegeven voor de opzienbarende
stijging (sinds 1990) van het aantal
nieuwe behandelmaatregelen dat
jaarlijks wordt opgelegd? Zijn er
verschillen in oplegging tussen de
(vroegere) tbrlPibb en de (huidige)
PIJ-maatregel; zo ja, welke?
Einddotum: 2004.
Pnblicatiet’orm: Dissertatie.

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Klinische Psychologie

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWE) werd uitgevoerd en afgesloten
het onderzoek ‘Psychisch welbevin
den van gedetineerden in de EBI’ (zie
nr. 95). Eveneens werden afgesloten:

195
Discrimination and implicit mcism
on the basis of religion and
ethnicity; effects of the events of
September lith on live religlous
and seven ethnic groups
LP Sheridan, E Blaauw, 1?. Gillett
en EW Winkel
Journal of applied psychology
(aangeboden)
Zie JV7, 2002, nr. 176

196
Characterislics of false
stalking allegations
L.P Sheridan, E Blaauw en EW Winkel
Criminal justice and behavior
(aangeboden)
Zie W7, 2002, nr. 175

Lopend onderzoek

197
Onderzoek naar Piekeren
in Detentie
prof dr Al EM. Kerkhof
Samenwerkingsverband: In samen
sverking met psychologen in peni
tentiaire inrichtingen.
Doel: Na te gaan hoe vaak, waarover
en met welke intensiteit gedetineer
den piekeren, en welke hehandel
methoden psychologen toepassen
bi) overmatig piekeren. Piekeren is
geassocieerd met angst en depressie
en andere vormen van psychopatho
logie. Overmatig of pathologisch
piekeren kan opgevat worden als een
vroegtijdige marker van hopeloosheid
en suïcidaliteit. Doel van het onder
havige onderzoek is na te gaan of er
behoefte bestaat aan een verdere
deskundigheidsbevordering voor
penitentiair psychologen op dit
terrein en naar de onrxvikkeling van
makkelijk toepasbare technieken die
psychologen kunnen hanteren in de
behandeling van overmatig piekeren.
Opzet cii onderzoeksmethoden:
Psychologen uit penitentiaire inrich
tingen werd verzocht ieder met
zes gedetineerden korte interviews te
houden over hun gepieker en door
hen enige vragenlijsten naar emotio
nele Wachten in te laten vullen.
Daarbij werd gevraagd drie gedeti
neerden te selecteren die op eigen
initiatief contact zochten met de
psycholoog (de spreekuurgroep) en
drie gematchte gedetineerden die
geen contact zochten met de psycho-
long (de controlegroep).
Einddattim: Oktober 2003.
Publicatievorm: Rapport aan het
ministerie van Justitie.
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Vrije Universiteit Amsterdam Daarom zijo onder meer ook de
Centrum voor Politiewetenschappen archieven van de arrondiasementa

parketten, klachtencommissies, van
kopend onderzoek de rijkarecherche en de rapporten van

de Nationale ombudsman in het
198 onderzoek betrokken. Het onderzoek
Politiële integriteit wordt gefinancierd door het
T Lamboo Programma Politie en Wetenschap
Prornotoren: prof. dr. L.WJ.C. Huberts van het LSOP Politie Onderwijs en
en prof. dr. J. Naeyé. Keoniscentrum.
Doel: Kennisverwerving over politiële Einddatum: 2003.
integriteit en de daarvoor relevante Publicatievorm: Rapport.
instituties en de inbedding van die
kennis in theorievorming over (de 200
integdteit van) het openbaar bestuur. Onderzoek naar de normatieve
Probleematelling: Wat houdt in de keuzen van de Wet toetsing
hedendaagse samenleving politiële levensbeëindiging op verzoek en
integdteit in en welke institutionele hulp bij zelfdoding aan de hand
arrangementen kunnen die integriteit van de rechtspraak, literatuur en
schragen en waarborgen? wetsgeschiedenis omtrent
Opzet: De inhoud van de integriteit euthanasie en hulp bij zelfdoding
van het politiehandelen en de integri- mw mc E. Pans
teitsinstituties in Nederland wordt Prornotoren: prof. mr. T.M. Schalken
gereconstrueerd door: een analyse (VU) en prof. mr. E.Ph.R. Sutorius
van de dominante waarden en oor- (UvA). Co-promotor: dr. N. Rozemond
men binnen de Nederlandse politie (VU).
door bestudering van literatuur en Vraagatelliog: Wat zijn de impliciete
documenten; documentstudies en en expliciete normatieve keuzen van
interviews met betrekking tot de de wetgever geweest ten aanzien van
instituties in Nederland ter bescher- de Wet toetsing levensbeëindiging op
ming van politiële integriteit (met verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL)?
aandacht voor alle korpsen). Daar- Welke beginselen en aannamen liggen
naast zal case study-onderzoek ten grondslag aan deze keuzen en hoe
plaatsvinden naar de instituties ter verhouden deze zich tot: de algemene
bescherming van politiële integriteit uitgangspunten van het strafrecht, de
in Duitsland en Engeland. in de jurisprudentie waar te nemen
Einddatum: 2003. ontwikkeling van 188fl tot heden, de
Publicatievorm: Dissertatie. parlementaire geschiedenis van de

WTL, de medisch-ethische grond-
199 slagen van euthanasie en hulp bij
Politieel geweidgebruik 2000 zelfdoding code benadering van deze
prof dc 1 Naeyé materie in het buitenland (voorals
Doel: Inventariseren van alle geweld- nog: Relgië en Frankrijk)?
gebruik gemeld door politieambte- Doel: Een nadere studie naar proble
naren in Nederland in het jaar 2000. madache begrippen in de WTL en een
Het onderzoek kan dienen als ijkpunt poging deze te concretiseren, zoals:
voor toekomstig vervolgonderzoek, lijden, uitzichtloosheid, ondraaglijk-
Opzet Deze ‘nulmeting’ heeft betrek- heid, reëel behandelingsperspectief,
king op de 25 politieregio’s, het Korps kwaliteit van leven, weloverwogen
landelijke politiediensten en de verzoek, zelffieschikidng, barmhartig
Koninklijke marechaussee. Het onder- heid, vrijwilligheid en beslisvaardig
zoek richt zich niet alleen op de gege- heid. Voorts een inventarisatie van de
vens uit de meldingsformulieren, fundamentele keuzen in de wet, zoals
maar ook op de interne beoordeling de rol van het strafrecht bij euthana
door de korpsbeheerder en de korps- sie, het conflict van plichten tussen
leiding en de externe beoordeling de beschermwaardigheid van het
door de hoofdofficier van Justitie, een leven en de plicht tot het verlichten
Hachteninstantie of de (strafirechter. van ernstig lijden, de inrichting en
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werkwijze van de toetsingscommissies
en hun verhouding tot het Openbaar
Ministerie, het onderscheid tussen
euthanasie en hulp bij zelfdoding, de
rol van de consulent, de verhouding
tussen maatschappelijke controle en
zelfleschikking, de rol van de familie
en de grenzen van het medisch
domein’. Mogelijk aangevuld met een
rechtsvergelijkend gedeelte, gericht
op het begrip waardigheid in de
Franse eutbanasiediscussie en op de
inrichting van de nieuwe Belgische
euthanasiewet.
Einddatttm: Oktober 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

207
Politiegeweld in vergelijkend
perspectief
drs. iS. Timmer
Samenwerkingsverband:
Interfacultair Centrum voor
Politiewetenschappen (CPW) Vrije
Universiteit Amsterdam; Onderzoek-
school Maatschappelijke Veiligheid.
Doet: l-loofddoel van dit onderzoek
is de uitvoeringspraktijk van het
politieel geweldsgebruik op politiek
bestuurlijk, beleidsmatig en uit
voerend niveau in een aantal Euro
pese 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 Geteeldsmeldingen
1996-1997. Politieel vuurwapen-
gebruik en letselza ken gerapporteerd
door de Nederlandse politie in de
periode 1996- 1997(CPW, 1998) is een
belangrijk deel van het Nederlandse
politieel geweldsgebruik geïnventari
seerd en geanalyseerd. Logisch, maar
gezien de Europese eenwording en de
toenemende politiële samenwerking
ook noodzakelijk vervolg op deze
studies is een vergelijking met poli
tieel geweldsgebruik in andere
landen. ‘Politiegeweld in vergelijkend
perspectief’ richt zich op de juridisch
normatieve kaders en de uitvoerings
praktijk van het politieel gewelds
gebruik en de politiek-bestuurlijke
en strafrechtelijke toetsing daarvan.
Het onderzoek bestaat uit de volgende
onderdelen: ontwikkeling van een
instrument om kerndata met betrek

king tot het politieel geweldsgebruik
binnen enkele nader te selecteren
landen van de Europese Unie te ver
zamelen en onderling te vergelijken;
uitvoering van een vergelijkende
analyse van de uitvoeringspraktijk
van het politieel geweldsgebruik op
politiek-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.
Einddatuni: 2004.
Pitbticatievorm: Artikelen en boek.

202
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: Interfacultair
Centrum voor Potitiewetenschappen
(CPW) Vrije Universiteit Amsterdam;
Onderzoekschool Maatschappelijke
Veiligheid.
Doet: 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 maatschap
pelijke en politiek-bestuurlijke veran
deringen. De leidende vraag daarbij is
welke betekenis het geweldsmonopolie
van overheid en politie heeft en kan
hebben in relatie tot de ontwikkeling
van riskant politiewerk.
Opzet: Met de studies Onder schot.
Vuurwapengebruik van de politie in
Nederland (1978-1995) (Gouda Quint,
1996) en Geweldsmeldingen 1996-199 7.
Politieel vuurwapengebruik en letselza
ken gerapporteerd door de Nederlandse
politie in de periode 1996-199 7 (CPW,
1998) is een belangrijk deel van het
politieel geweldsgebruik geïnventari
seerd en geanalyseerd. Het onderzoek
Politiewerk in gevaarsituaties (CPW,
september 1999) verbreedt het per
spectief door daarbij ook het gewelds
gebruik tegen de politie te betrekken.
De genoemde onderzoeken zijn uitge
voerd in opdracht van de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties en van Justitie. Deze onder
zoeken, op enkele punten geactuali
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seerd met recente gegevens, dienen als
empirische basis vnnr dit onderzoek.
Het onderzoek bestaat uit de volgende
onderdelen: 1 literatuuronderzoek met
betrekking tot ontwikkeling en positie
van het geweldsmonopolie van de
overheid; 2 analyse van empiriscb
materiaal met betrekldng tot het
geweldsgebruik van de politie — vooral
politieel vuunvapengebruik — (1978-
2000) en tegen de politie (1996-1997),
waaronder meldingen politieel
geweldsgebruik, rapportages gewelds
gebruik van en tegen politie en
dossiers rijksrecherche met betrekking
tot politieel geweldsgebruik met letsel
tot gevolg; 3 analyse van de ontwikke
lingen in de politiek-bestuurlijke
doelen en venvachtingen ten aanzien
van de beheersing van gevaar door de
politie; 4 theorievorming met betrek
king tot riskant politiewerk in de basis
politiezorg.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

Universiteit Groningen
Vakgroep strafrecht en criminologie

Afgesloten onderzoek

203
Inflation von Gewalt? Strafrecht
liche und kriminologische Analysen
von Qualifikationsentscheidungen
in den Niederlânden und Deutsch
land
MM. Egelkamp
Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, 2002 (diss.)
Zie 1V7, 2002, nr. 188

204
Effectiviteit en aansprakelijkheid in
het economisch ordeningsrecht
E Gritter
Boom Juridische uitgevers, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 191

205
Vreemd en verdacht; een verken
nend onderzoek naar criminaliteit
in en om asielzoekerscentra
prof de WiM. de Haan en M Althoff
Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen, vakgroep strafrecht en
criminologie, 2002
Zie fl77, 2002, nr. 193

206
Research based on case studies
of victims of trafficking in 3 EU
Member States, i.e. Belgium, Italy
and The Netherlands. Dutch
Research and Report
R. Hopkins en JA. Nijboer
Hippocrates program
JAI/20011H1P1023, European
Commission, DG Justice and Home
Affairs, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 206

207
Strafbare voorbereiding
1? Smith
Den Haag, Boom Juridische uitgevers,
2003
Zie jV7, 2002, nr. 210

Lopend onderzoek

208
Het recht op straat; eigenrichting
en de sociale en juridische
grondslagen van burgerlijke
rechtshandhaving
A. Bosch, Dip?. Krim.
Promotor: WJ.M. de Haan.
Begeleider: M. Althoff, l.A. Nijboer.
DoeUprobleemstelling: Een eerste
vraag in het onderzoek is welke moge
lijkheden er zijn om juridische invul
ling te geven aan eigeorichting als een
vorm van burgerlijke rechtshand
having naast de huidige strafrechts
pleging. Vervolgens zal worden onder
zocht welke mogelijkheden er zijn om
sociaal invulling te geven aan eigen-
richting als een (aanvullende) vorm
van burgerlijke rechtshandhaving. En
ten slotte zal worden ingegaan op de
vraag wat mogelijke effecten zijn van
een toegeeflijker houding tegenover
eigenrichting. Zal een verruiming van
het recht op noodweer resulteren in
een toename van onderling geweld
tussen burgers op het publieke
domein?
Opzet: Met betrekking tot de vraag
naar juridische mogelijkheden om
invulling te geven aan eigenrichting
als een (aanvullende) vorm van
burgerlijke rechtshandhaving, wordt
rechtsvergelijkend (literatuur) onder
zoek uitgevoerd, in eerste instantie
in Duitsland en Nederland. Met
betrekking tot de vraag naar sociale
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mogelijkheden om invulling te
geven aan eigenrichting als een
(aanvullende) vorm van borgerlijke
rechtshandhaving, wordt kwalitatief
onderzoek naar ‘beleving’ van eigen-
richting onder borgers gedaan. Als
minimum wordt uitgegaan van veertig
respondenten.
Einddatum: 2007.
Publicatievorm: Dissertatie.

209
Opzet en schuld in het verkeer
mr. All. van Dijk
Promotor(es): prof. dr. mr. M. Otte en
prof. dr. J.A. Rothengatter.
Samenwerkingseerband: Centrum
voor Dmgevings- en Verkeerspsycho
logie (COV), Faculteit der Psycholo
gische, Pedagogische en Sociologische
Wetenschappen, Rijksuniversiteit
Groningen.
Doel: Het onderzoeken van strafrech
telijke aansprakelijkheid voor dood of
letsel in het verkeer.
Opzet: 1-let onderzoek gaat over opzet
en schuld in het verkeer. Het onder
zoek is inlerdisciplinair: de proble
matiek wordt vanuit strafrechtelijk en
psychologisch perspectief bekeken.
De volgende onderzoeksvragen
komen aan de orde: Vormt de culpa
een psychisch of een normatief
begrip? Voldoende voorzienbaar
heidsopvattingen 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?
Einddo tom: 2004.
Publicotieeonn: Dissertatie.

210
Suhjective aspects of the imple
mentation of treaty obligation to
criminalise within the framework of
the European Union: Spain, United
Kingdom and The Netherlands
mr. Mi. Franc/sco Franc/sco
Promotor: prof. mr. G.A.M. Strijards.
Doel: The United Nations Coovention
against illicit traffic in narcotic drugs
and psychtropic substaoces of t988,
the Council of Europe Conveotion 00

Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from
Crime of (990 and the Council direc
tive 91/308/EEC 199t 00 Prevention

of the Use of the Financial System for
the Purpose of Money Laundering
have qualified, among other things,
the activity of mooey launderiog as a
criminal activity. Indeed, they establi
shed 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 King-
dom and The Nethedands have
implemented these international legal
texts into their domestic criminal
laws. 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.
Ebzddatunz: 2003.
Publicatieeorm: Dissertatie.

211
De beveiligingsgedachte in het
Nederlandse strafstelsel
mr R.S.T Gaanhuis
Promotor: prof. mr. G. Knigge.
Doel: Het onderzoek beoogt een
beschrijving en analyse te geven van
de vigerende beveiligingsgedachte
binnen het huidige nationale sanctie
stelsel. Gekeken wordt naar de gevol
gen van veranderende beveiligings
strategieën in het spanningsveld
tussen wetgevende macht, rechterlijke
macht en uitvoerende macht. Het
accent van het onderzoek zal liggen
op de rechtsvergelijking met de
theorie en praktijk in Engeland en
Wales.
Opzet: Er is gekozen voor een drie
dimensionale onderzoeksopzet (histo
risch, actueel en rechtsverkennend).
Einddatwn: 2005.
Publicatieeorm: Dissertatie.

212
Comparing the dynamics of
violence within European Countries
pro! dr WiM. de Haan
Samenwerkingsverband: Concerted
Research Action (AtB) of the
European Commission.
Probleenistelling: Doel van het project
is om door uitwisseling
van kennis meer inzicht te krijgen in
de verschillende vormen
van geweld in de deelnemende
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landen en betere verklaringen
daarvoor te ontwikkelen.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Boek.

213
Criminaliteit in en
om asielzoekerscentm
WIM. de Haan, M. A/thoff en £ Mie
dema
Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam (G. Engber
sen). In opdracht van de Stichting
Politie en Wetenschap.
Doel/probleemstelling: De centrale
vraag in het onderzoek is in hoeverre
een langdorig verblijf in de centrale
opvang bij een deel van de asiel
zoekers aanleiding geeft tot crimineel
gedrag in en om het asielzoekers
centrom (AZC). Meer specifiek is de
vraag welke institutionele aspecten
een belangrijke rol spelen bij een
goed begrip van criminaliteit van
asielzoekers. Is deze vooral toe te
schrijven aan heterogene en
veranderlijke groepen asielzoekers of
aan de omstandigheden in en rond
de centra, zoals de gelegenheids
structuur die behalve mogelijkheden
tot integratie ook mogelijkheden
biedt om op ‘innovatieve’ — al dan
niet gecriminaliseerde — wijze te
voorzien in elementaire behoeften
als consumptie, recreatie, communi
catie en mobiliteit?
Opzet: In eerste instantie wordt
nagegaan waarvoor personen die in
een AZC verblijven en met de politie
in aanraking zijn gekomen, werden
aangehouden en waarvan zij werden
verdacht. Verder wordt nagegaan
welke ontwikkelingen zich in aard en
omvang van de aanhoudingen van
asielzoekers hebben voorgedaan en
in hoeverre AZC’s verschillen in aard
en (relatieve) omvang van het aantal
aanhoudingen van bewoners.
Vervolgens wordt aan de hand van
gedetailleerde beschrijvingen van
incidenten onderzocht wat de aard
en achtergrond is van de geregi
streerde misddjven in en om AZC’s
waarvan asielzoekers worden
verdacht
Einddatuni: 2005.
Poblicatieeonn: Rapport.

214
Endemisch geweld
prof dr WIM. de Heen 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 rand
voorwaarden, zoals kenmerken van de
omgeving (wijze van bebouwing),
kenmerken van de bevolkingsstmc
tuur (percentage achtergestelden
en/of etnische minderheden),
kenmerken van de economische
structuur (aanwezigheid illegale
markten). De oorzaak van het geweld
wordt derhalve niet in eerste instantie
in de persoon gezocht maar in de
omgeving. Centraal zal staan de vraag
of verschillen in ontwikkelingen van
geweld verklaard kunnen worden
door omgevingsfactoren. Er zal daar
bij echter speciale aandacht worden
besteed aan de wijze waarop die
factoren op persoonlijk en groeps
niveau 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.

215
Dwangmiddelen
mc. A.E Herteve/d en mc H.G.M. Krebbe
Doel: In het onderzoek staan een
positiefrechtelijke analyse van de
bevoegdheden tot staande houden,
aanhouden, inverzekeringstelling,
voorlopige hechtenis, inbeslagne
ming, huiszoeking en het betreden
van plaatsen centraal. Daarnaast
wordt aandacht geschonken aan het
ldachtrecht tegen de inbeslagneming
en de bewarings- c.q. vernietigings
voorschriften, alsmede aan de rol van
de rechter-commissaris.
Einddatum: 2002.
Publicadeeonn: A.E. Harteveld,
‘Commentaar op de artikelen 170-
24tc’, in: C.PM. Cleiren, J.E Nijboer
(red.), Tekst en commentaar straf
vordering, Deventer, Kluwer, 1999,
p. 553-640; E Vellinga-Schootstra,
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‘Het daderschap van de natuurlijke
persoon’, in: J.L. van der Neut fred.),
Daderschap en deelneming, Arnhem,
Gouda Quint, 1999; F. Vellinga
Schootstra, W.H. Vellinga, W.H. van
Strien, ‘Het daderschap van de rechts
persoon’, in: J.L. van der Neut fred.),
Daderschap en deelneming, Arnhem,
Gouda Quint, 1999; F. Vellinga
Schootstra, ‘Het betreden van plaat
sen’ in: EVellinga-Schootstra fred.),
Vademecuin strafzaken (Losbladige
uitgave), supplement nr. 65, hoofd
stuk t3, jaarlijkse aanpassing,
Arnhem, Gouda Quint, 1999;
F. Vellinga-Schootstra, ‘Huiszoeking’
in: EVellinga-Schootstra fred.),
Vademecum strafzaken fLosbladige
uitgave), suppiement nr. 110, hoofd
stuk 13, Gouda Quint 2000; EVellinga
Schootstra, ‘Huiszoeking’ in:
EVellinga-Schootstra tred.), Vade
mecum strafzaken fLosbladige
uitgave), stipplement 110, hoofdstuk
13, Arnhem, Gouda Quint, 2000,
Voor overige publicaties zie 1V7, 1999
fnr. 131).

216
Ne bis in idem in Europees verband
mr. WE van Hattum
Promotor: prof. mr. G.A.M. Strijards.
Doet: Aanknopingspunten te vinden
voor de uitleg van het feitsbegrip in
het ne bis in idem-beginsel zoals dat
bijvoorbeeld is verwoord in verschil
lende Europese rechtshulpverdragen,
artikel 54 Uitvoeringsovereenkomst
Schengen tSchengen,1990) en artikel
1 EG-Ne bis in idem-verdrag (Brussel,
1987).
Opzet: Beschrijving van het feits
begrip 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-begin
sel en onderzoek naar de betekenis
van het feitsbegrip daarin.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

277
De morele economie van geweld
in groepsverband
drs. 1D.A. de Jong
Promotor: prof. dr. W.J.M. de Haan;
Begeleider: dr. S. Miedema.
Probleemstelling: Wat is de invloed
van peer groups in de ontwikkeling
naar meer en ernstiger vormen van
delinquentie, waaronder geweld? In
het onderzoek naar geweld in groeps
verband 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
ontstaansvoorwaarden, regulerings
mechanismen en functies zijn van
geweld, zowel binnen groepen zelf als
gericht op anderen. Socinlogische
antwoorden op vragen naar geweld in
groepsverband moeten duidelijk
maken hoe individuele en/of collec
tieve keuzes om geweld toe te passen,
sporen met strafrechtelijke aanspra
kelijkheid van individuele groeps
leden als deelnemers aan geweld in
groepen.
Opzet: Individuele- en groepsinter
views, aangevuld met observatie-
gegevens, kwantitatieve informatie
over feitelijk groepsgeweld. 1-let ligt in
de bedoeling om minimaal vijftig
episodes van geweld in groeps
verband vanuit verschillende actor
perspectieven uitvoerig te analyseren.
Einddatu,n: 2004.
Publicatievor,n: Dissertatie, artikelen
en congresbijdragen.

278
De juridische inrichting van de
handhaving van het belastingrecht
in de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen
mc M. Kessler
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Recht, Bestuur en Samenleving
fRuG) en het Schoordijkinstituut.
fKUB) onder het programma ‘Naar
nieuwe rechtsarrangementen’.
Doel: Het in kaart brengen van de
verschillende manieren waarop het
belastingrecht is en wordt gehand
haafd en van de keuzen die in het
handhavingsrechtsarrangement zijn
en worden gemaakt. Verschillende
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thema’s worden onderzocht, zoals de
vraag door wie het helastingrecht
werd en wordt gehandhaafd, en welke
tendensen zijn waar te nemen in het
handhavingsrechtsarrangement.
Opzet: De verschillende rechtsbron
nen — vooral de wet- en regelgeving en
de rechtspraak — zullen worden bestu
deerd en op bescheiden schaal zal
informatie worden ingewonnen bij
verschillende met de handhaving
belaste instanties.
Einddatum: 2003.
Publicatieuorm: Boek, tijdschrift-
artikel(en).

219
Actuele strafrechtelijke
ontwikkelingen
prof mr. G. Knigge, prof mr. D.H. de
Jong, mr. AF. Hsfleveld en mc. H.G.M.
Krabbe
Doel: Het onderzoek is tweeledig. In
de eerste plaats worden rechterlijke
uitspraken door middel van annota
ties becommentarieerd. In de tweede
plaats worden regelmatig belangrijke
ontwikkelingen in wetgeving en recht
spraak becommentarieerd.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen, annotaties.

220
Algemene leerstukken materieel
strafrecht
prof mr. 6. Knigge en pmf mr. D.H. de
Jong
Doel: Het onderzoek is gericht op
verdere ontwikkeling en modernise
ring van de materieelrechtelijke
dogmatiek, enerzijds vanuit een
historisch en (wets)systematisch
perspectief en anderzijds met het oog
op een drietal belangrijke actuele ont
wikkelingen: a. De steeds belangrijker
rol die organisaties in de maatschap
pij en in het recht spelen heeft gevol
gen voor centrale leerstukken als
handelingsbegrip, corporatief dader-
schap en subjectieve bestanddelen.
b. Er wordt nog steeds bijzondere
strafwetgeving gecreëerd die naar
inhoud en naar systematiek op ver
schillende punten afwijkt van het
Wetboek van Strafrecht. Dat roept de
vraag op of er hetzij een wisselwer
king plaatsvindt, hetzij zich een pro
ces van uiteengroeien voltrekt. c. Op

het niveau van afzonderlijke wette
lijke delictsomschrjvingen mani
festeert 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 meffiode van onder
zoek binnen dit aandachtsveld
kenmerkt zich onder meer door:
een fundamentele, diepgaande
bestudering op hoofdlijnen van
materieelrechteljke dogmatiek en
interpretatie, waarbij de functiona
liteit van het positieve recht een
belangrijke plaats inneemt; een
rechtsvergeljkende benadering op
drie niveaus: vergelijking met straf
rechtsstelsels van andere staten, met
andere deelgebieden van Nederlands
recht, zoals privaat- en bestuurs
recht, en tussen algemeen en bijzon
der strafrecht.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Boek, dissertatie.
Reeds verschenen: M. Kessler, ‘Het
daderschap van de rechtspersoon;
een pleidooi voor afschaffing van
het aanvaardingscriterium’, Delikr en
delinkwenr, 1997, p. 230-246;
G. Knigge, ‘Dat deed mijn handje;
enige opmerkingen over het dader-
schap van de rechtspersoon’, in:
Ondernemingen strafrecht; loarrom
bundel Nico Muller 1966-1996,
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1997,
p. 11-19; OH. de Jong en J.L van der
Neut, ‘Lust, onmacht en verkrach
ting’, Nederlands jorisreoblad, 1997,
p. 1067-1073; OH. de long,
‘Zedendelicten; legaliteit, wetshisto
rie en Actualiteit Delikr en delin
kwenr, 1997, p. 625-630;WWedzinga,
‘Voorwaardelijk opzet is geen smeer
middel’, Advocatenblad, 1997, p. 497-
501; H.D. Wolswijk, ‘Functioneel
daderschap en tJzerdraadcriteria’,
Delikr en delinkwenr, december 2001.
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221
Fundamenteel onderzoek op het
terrein van de strafvordering;
Strafvordering 2001
prof mr. G. Knigge, mr. N. Kwakman,
pro! mr UH. de Jong, mr AL Hadeveld,
mr. EE Stamhuis (RUG); pro! mc M.S.
Groenhuijsen en mr. JB.H.M. Simmelink
(KUQ)
Samenwerkingsverband: Het onder
zoek wordt oitgevoerd door een
samenwerkingsverband, gevormd
door de Vakgroep strafrecht en crimi
nologie van de Rijksuniversiteit
Groningen en de Vakgroep
strafrechtswetenschappen van de
Katholieke Universiteit Brabant.
liet 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 Strafvordering centraal:
is het mogelijk een wettelijk stelsel
van strafvordering tot stand te bren
gen dat recht doet aan eigentijdse
inzichten en behoeften? Het gaat om
fundamenteel juridisch onderzoek
met een strategisch karakter. Het
onderzoek dchl zich op de keuze van
de uitgangspunten, en het zichtbaar
maken van de consequenties van die
keuze voor de structuur en de syste
matiek van een nieuw wetboek. Het
accent ligt op de ontwikkeling van
nieuwe begrippen en eigentijdse
concepten. Het onderzoek is in zover
re 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 rechts-
middelen. Deze ondenverpen zullen
in hun onderlinge samenhang worden
bezien. Daarnaast zal worden onder
zocht hoe bijzondere procedures zich
verhouden tot de kern van de straf-
vordering 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 aftvij
kende en aanvullende regelingen in
bijzondere wetten.
Opzet: Het onderzoek vindt zijn
vertrekpunt in het geldende Neder

landse 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 onder
zoek Richtioggevend voor het onder
zoek is de zich ontwikkelende Euro
pese rechtapraktijk. Het gaat daarbij
deels om de Europese standaard voor
behoodijk 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 een
wording, het strafprocesrecht van de
(toonaangevende) afzondedijke
lidstaten van betekenis. Het onder
zoek heeft daarom een sterke rechts-
vergelijkende component.
Einddatum: 2003.
Publicatieeorm: Verslagen en rappor
ten, artikelen, boek. Reeds versche
nen: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge
(red.), Het onderzoek ter zitting; eerste
ioterimrapport ooderzoeksproject
strafi’ordering 2001, Groningen;
M.S. Groenhuysen en G. Knigge (red.),
Tweede interim rapport ooderzoeks
project strafeordering 2001; het
vooronderzoek in srrafzaken;
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge,
Dwaogmiddelen en rechtsmiddelen;
derde interimropporr onderzoeks
project Strafvordering 2001, Deventer,
Kluwer, 2002.

222
Schadecompensatie in
het stmfprocesrecht
mc NJM. Kwakman
Promotor: prof. mr. G. Knigge.
Doel: Studie naar de grondslagen voor
schadecompensatie in verband met
de toepassing van strafvorderlijke
dwangmiddelen, tegen de achter
grond van civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke schadevergoe
dingsmodaliteiten.
Opzet: Literatuurstudie.
Einddaflim: Mei 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
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223
De effecten van politie
en justitiecontacten op jeugdige
delinquenten met een
weerspannigheidssyndmom
drs. A.M. van der Laan
Prmootor: prof. dr. WJ.M. de Haan.
Begeleider: dr. J.A. Nijboer.
Doel: De doelstelling van het onder
zoek is meer inzicht te krijgen in de
onbedoelde en ongewenste effecten
van (strafrechtelijke) rechtshand
having om zodoende nieuwe aangrij
pingspunten te vinden voor de spe
ciale preventie van delinquent gedrag.
Het is daarbij van belang meer duide
lijkheid te krijgen over de verschillen
in reactieformatie van jongeren naar
aanleiding van ervaringen met auto
riteiten als gevolg van strafrechtelijke
sancties, corrigerende maatregelen of
andere contacten. Door deze ervarin
gen, 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
belemmering in contacten met politie
en justitie. Onderzoek naar sanclie
effecten is sterk gericht geweest op de
afschrikwekkende en de stigmati
serende 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 aan
gedragen waaronder de studie van
Sherman (1993) naar ‘defianc&.
Volgens deze theorie leiden straffen
en maatregelen die als onterecht of
onrechtvaardig worden ervaren
tot individuele en collectieve weer
spannigheid 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 meetmomenten
waarbij zowel kwantitatief al kwalita
tief 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 Massikale enquête
ingevuld. Daarin wordt tevens ge
vraagd om medewerking voor het
vervolgonderzoek. Uit deze steekproef
wordt op basis van relevante ken
merken een onderzoeksgroep van
150 jongeren gekozen, die in de
volgende meetmomenten uitgebreid
worden geïnterviewd.
Eioddatu,o: 2004.
Publicatieeomz: Dissertatie en
artikelen.

224
Strafbare aanwending van dwang
mr 1< Lindenberg
Promotor: prof. mr. D.H. de Jong.
Doel:Verkennen van de aansprakelijk
heid voor dwang. Beschrijven en eva
loeren van de ontwikkeling van dwang-
delicten in het Nederlandse Wetboek
van Strafrecht, in het bijzonder de
art. 282, 284, 285b, 242 en 317 Sr.
Opzet: Het onderzoek zal door middel
van vier onderzoeksmethoden worden
uitgevoerd. Ten eerste zal op basis van
svetshistodsch onderzoek worden
onderzocht op welke wijze in Neder
land de persoonlijke vrijheid wordt
beschermd, hoe deze bescherming tot
stand is gekomen en op welke grond
slagen zij berust. Daarnaast zal door
middel van jurisprudentie- en litera
sooronderzoek worden nagegaan wat
de reikwijdte is van de strafbaarstel
lingen van dwang. De derde methode
omvat rechtsvergelijkend onderzoek
met betrekking tot de landen Duits
land en Engeland. Ter verdieping en
verificatie van het inzicht in het func
tioneren van de strafbaarstellingen
van dwang zal ten slotte een praktijk-
onderzoek plaatsvinden. Dit zal
gestalte krijgen in de vorm van
twee onderzoeksstages: een bij het
Openbaar Ministerie en een in de
advocatuur.
Eioddatum: 2005.
Publicotievorm: Dissertatie.



68 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 7, 2003

225
Meewerken door financiële en
andere dienstverleners aan
strafvordering
mc E. Mac Gilavry
Promotor: prof. mr. G. Knigge.
Samentverkiitgsverband: Het onder
zoek wordt uitgevoerd in opdracht
van en (mede) gefinancierd door het
ministerie van Justitie, WODC,
Afdeling EWB.
Doet: 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 erva
ren dwangmiddelen (huiszoeking) te
voorkomen. Onderzocht wordt of
deze vrijwillige medewerking op een
voldoende grondslag berust, met
name gelet op eventuele geheim
houdingsverplichtingen (bankge
heim). Nagegaan wordt of nadere
wettelijke regeling gewenst is en zo ja,
hoe deze eruit 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, litera
tuur en jurisprudentie, praktijkonder
zoek door middel van interviews,
rechtsvergelijking.
Einddati,,u: 2003.
Pubticatievorm: Deelrapporten,
dissertatie. Reeds verschenen: E.C.
Mac Gillavry, Meewerken aan straftior
dering door bookeo en Inrerner service
providers; een onderzoek naar wetge
ving en praktijk, Deventer, Gouda
Quint, 2000.

226
Frequent cannabisgebruik en de
ontwikkeling van adolescenten
dr JA. Nijboer en Ur P H. van der Laan
Samenwerkingsverband: NSCR,
Leiden.
Doet: Het gebruik van cannabis wordt
over het algemeen niet erg sterk
geproblematiseerd. Het is echter de
vraag welke effecten frequent (exces

sief) gebruik van cannabis heeft op
de ontwikkeling van adolescenten en
in hoeverre frequent gebruik van can
nabis tot problemen leidt. Samen
hang 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 rich
ting 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 verwervingscriminaliteit
of anderszins. Van een andere orde
maar evenmin inzichtelijk is de vraag
in hoeverre het gedoogbeleid ten
aanzien van coffeeshops de beoogde
scheiding van gebruik en criminaliteit
daadwerkelijk heeft bewerkstelligd
voor deze jongere leeftijdsgroep die
(formeel) niet toegelaten mag worden
in coffeeshops en/of aan wie niet ver
kocht mag worden. Signalen vanuit
de hulpverlening suggereren een
rechtstreeks verband tussen een en
ander, maar welke waarde daaraan
gehecht dient te worden is niet dui
delijk. Zoals ook de hulpverlenings
(ervaringen) met aan cannabis
verslaafde jongeren in ieder geval
wetenschappelijk een onontgonnen
gebied vormen.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Rapport, artikel.

227
Bestuurlijke boete, toezicht
en effectenverkeer
mc 1. Peçi
Promotor: prof. mr. G. Knigge.
Doet: Het onderzoek ricbt zich op de
wijze waarop opsporing en controle
in de verschillende landen van Euro
pa regeling hebben gevonden. Daar
bij 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
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een (dogmatische) bezinning op de
Nederlandse wetgeving.
Opzet: Het onderzoek is in de eerste
plaats beperkt tot handhavingstoe
zicht op het terrein van het effecten-
verkeer. Hierbij moet met name
svorden gedacht aan het gebruik van
voonvetenschap. Voorts is het aantal
te onderzoeken landen beperkt tot
Engeland en Duitsland. Door middel
van bestudering van literatuur, wetge
ving en jurisprudentie zal een
beschrijving en analyse van de hand
having van het effectenrecht in
Nederland, Duitsland en Engeland
worden gegeven. Dit moet leiden tot
een oordeel over het (wenselijk)
Nederlandse recht.
Einddatmn: 2005.
Publicotievonn: Dissertatie.

228
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
van ambtenaren
E Sikkema
Promotor: prof. mr. D.H. de Jong.
Doel: Onderzoek naar de wijze
waarop en de mate waarin de straf
rechtelijke aansprakelijkheid van
ambtenaren is geregeld en de wijze
waarop in het stelsel van toezicht,
verantwoordelijkheid en aansprake
lijkheid wijzigingen moeten worden
aangebracht. Beoogd wordt om in
eerste instantie een inventarisatie te
geven van de effecten die politieke
verannvoordelijkheid, strafrechtelijke
aansprakelijkheid en toezicht hebben
op de positie van ambtenaren. Ver
volgens wordt nagegaan of de verhou
ding tussen deze drie elementen nog
wel de juiste is, mede in het licht van
actuele onnvikkelingen, zoals de
toenemende corruptie in de ambte
lijke dienst, de Pikmeer-problematiek
enzovoort.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2004.
Publicatievor,o: Dissertatie.

229
Internationaal strafrecht/Europees
Verdrag voor de rechten van de
Mens (EVRM)
prof mr G.A.M Stnjards, mr A den
Haflog, mr. WE van Hattum en
mc EE Stamhuis en mc. AS Hafleveld
Doel: Het onderzoek is in de eerste
plaats gericht op materieel en formeel
rechtsbulprecht. In de tweede plaats is
het gericht op supranationaal straf
recht, op Europees en op mondiaal
niveau. Daarbij wordt de ontwikkeling
van een Europees ius commune op
strafrechtelijk gebied nauwlettend
gevolgd en bevorderd.
Eioddatom: 2003.
Publicodevorm: Artikelen, boek. Reeds
verschenen: G.A.M. Strijards, Een
universeel strnfltofi chimère of realiteit?,
Deventer, Gouda Quint, 1997 (oratie);
G.A.M. Strijards, ‘Exequatur-perikelen;
over specialiteit, teruglevering en
Wots-lacunes’, Delikt en delinkwent,
1997, p. 660-673; WE van Hattum,
‘Toepassing van het Lex mitiorbegin
sel; het kiezen van de juiste strafmaat
in de exequaturprocedure’, Delikt en
delinkwent, 1996, p. 750-767; WE van
Hattum, ‘Ne bis in idem in de Neder
landse uitleveringsprocedure; een
verhaal over twee Grieken en een
loden monster Delikt en delinkwe,tt,
1999, p. 941-960; H.G.M. Krabbe en
WE van Hattum, ‘De ne bis in idem-
regel in de rechtspraak van het EHRM’,
Delikt en delinktvent, 2000, p. 6-20;
DAM. Strijards, ‘Een internationaal
straffiof; strafvorderlijke aspecten’,
Delikt en delinkwent, 1999, p. 524-537.

230
Waarborgen en rechtsbescherrning
in het nieuwe Arubaanse/
Nederlands-Antilliaanse Wetboek
van Strafvordering
mc GAS Thodé
Promotor: prof. mr. D.H. de Jong.
Samenwerkingsverband: Universiteit
van Aruba.
Doel: In de nieuwe Wetboeken van
Strafrordering van de Nederlandse
Antillen en Aruba zijn een aantal
onderwerpen op het terrein van waar
borgen en rechtsbescherming geregeld
op een svijze die afwijkt van het
geldende Nededandse procesrecht.
Door middel van interregionale
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rechtsvergelijking worden de diverge
rende onderwerpen geïnventariseerd,
geanalyseerd en becommentarieerd.
Er zal worden nagegaan hoe deze
regelingen precies in elkaar steken,
of zij in de nieuwe wetboeken aan
passingen 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
aftvijkende 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: 2004.
Publicatievor,,r: Dissertatie.

237
Gemandateerde bevoegdheden
in het stralproces
mr. V Wolting
Promotor: prof. mr. G. Knigge.
Doet: Beantwoording van de centrale
vraag of en in hoeverre mandatering
van bevoegdheden van het OM. naar
komend recht acceptabel moeten
worden geacht en of het mogelijk is
de mandaatsfiguur op systematisch
verantwoorde 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: 2003.
Pt,blicatievorm: Dissertatie.

232
Mannelijkheid en publiek geweld
drs. M Zwaan
Promotoreit: prof. dr. WIM. de Haan
en dr. K.E. Davis.
Doet: 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
onderzoeksvraag is: welke betekenis
sen geven mannen aan geweld, in

hoeverre worden deze betekenissen
ontleend aan discoursen over man
nelijkheid, en in hoeverre kan publiek
geweld worden verklaard als een
fysieke expressie van ‘gewone’ manne
lijkheid?
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 transcrip
ties van de interviews wordt een
discoursanalyse (een vorm van tekst-
analyse) toegepast.
Einddatunt: 2004.
Publicatievorm: Artikel, dissertatie.

Universiteit Leiden
Departement strafrecht
en criminologie

Afgesloten onderzoek

233
Focus; illegal immigrants
in the Netherlands
prof dr. G. Engbersen, dr. iR van der
Leun en de R. Staring
In: Immigrants and poticy in the
Netherlands; reportfor the conrinuous
reporting System on inigration, Sopemi
of tite OECD, Rotterdam, Risbo, 2002,
p. 65-80
Zie fl 2002, nr. 233

234
Illegale vreemdelingen in
Nederland; omvang, overkomst,
verblijf en uitzetting
prof dr. G. Engbersen, de R. Staring,
de J. P van der Leen, drs. J. de Boom,
prof dr. P van der Heijden en drs.
M. Cruijif
Rotterdam, Risbo Contractresearch
BV/Erasmus Universiteit, 2002
Zie IV, 2002, nr. 233

235
Looking for loopholes; processes of
incorporation of illegal immigrants
in the Netherlands
de J.P van der Leun
Rotterdam, Erasmus Universiteit,
Rotterdam (diss.; handelseditie bij
Amsterdam Universitv Press(
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
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236
Nieuwe vangnetten in de
samenleving; over problemen
en dilemma’s in de opvang van
kwetsbare groepen
dr J.R van der Leun, K Rusinovi ea.
Rotterdam, Risbo, 2002
Zie JV, 2002, nr. 235

237
Voorwaardelijke invrijheidsstelling
onder voorwaarden?
prof mr JE Nijboer fred.), mr M.H.M. van
Asten, mr K Boonen, mr CM Breut
mr C.EM. Mars prof mr 1h. A. de Roos,
mr J.R.M. Wolters en mr S.M. Wurser
Leenhouts
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2002
Zie W 2002, nr. 218

Lopend onderzoek

238
Strafbaarstelling van en beleid
aangaande exploitatie van
prostitutie
mr. K Boonen
Promotor: prof. mr. A.C. ‘t Hart en prof.
mr. C.PM. Cleiren.
Doel: In dit crimineel-politieke onder
zoek 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) Over
heid zich kan dan wel zou moeten
uitstrekken. De constatering dat
prostitutie een maatschappelijk gege
ven 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
stratbejegening, de strafwaardigheid
en de detictsomschrijving van exploi
tatie van prostitutie.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek.
Einddatum: 2005.
Pubticatievorm: Dissertatie.

239
Surviving the business’; illegal
Latin American prostitutes in the
Netherlands
drs. £C Brants
Promotor: prof. dr. mr. M. Moerings.
Doet: Sinds harder overheidsoptreden

ten aanzien van illegalen in de jaren
negentig van de vorige eeuw en de
legalisering van prostitutie in 2000,
worden vrouwen zonder een geldige
verblijfsvergunning steeds meer
geweerd uit de legale prostitutie
sector. Dit onderzoek gaat over de
consequenties daarvan voor één
specifieke groep migrantenprosti
tuees. Flet doel is inzicht te geven in
het leven en de overlevingsstrategieën
van (illegale) Latijns-Amerikaanse
prostituees in Nederland.
Opzet: Criminologisch onderzoek.
Etnografisch veldwerk, observatie,
diepte-interviews.
Einddatum: 2008.
Pitblicatievorm: Dissertatie.

240
Grondproblemen van
de criminalistiek
drs. A.P.A. Broeders
Promotor: prof. mr. J.E Nijboer.
Doet: Het project draait om de
introductie van nieuwe forensische
onderzoeksmethoden en de grond
slagenkwesties die dit oproept, ook
met betrekking tot reeds gevestigde
methoden.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

241

De rechterlijke toetsing van het
vervolgingsbeleid van het O.M. bij
het beklag ex art. 12 Sv. over het
niet (verder) vervolgen
mr. £M. de Bruijn
Promotoren: prof. mr. A.C. ‘t Hart,
prof. mr. Th.A. de Roos en mr. ALT.
van Strien.
Doet: Is de huidige beklagregeling
een adequaat correctief op het vervol
gingsmonopolie van het OM. en het
opportuniteitsbeginsel? Dit probleem
wordt zowel vanuit de invalshoek van
het OM. als vanuit die van het slacht
offer bestudeerd.
Opzet: Rechtshistorisch onderzoek,
rechtsvergelijking (onder meer Duits
land en België), analyse wetgeving,
rechtspraak en literatuur.
Einddatiim: 2003.
Pttbticatievorm: Dissertatie.



72 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 7, 2003

242
DNA-nulmeting
mr. L Buiter, mr. M. Dubelaar
mr. R. Malewicz e.a
Zie nr. 107

243
Onderzoek naar de beginselen
van behoorlijke politiezorg
prof mr Y Buruma, prof mr G.PM.
Cleiren, mr M.i Dubelaat prof mr
PA.M Mevis en prof mr. FR. Muller
(projectleider)
Samenwerkingverband: Universiteit
Leiden, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Katholieke Universiteit
Nijmegen en de Nederlandse Politie
Academie. Het onderzoek wordt
gefinancierd door de Commissie
Politie en Wetenschap.
Doet: Doel van dit onderzoek is het
formuleren van algemene beginselen
van politiezorg die als basis kunnen
dienen voor het dagelijks functio
neren van de politie.
Opzet: De analyse van publiekrech
telijke wetten, regelingen en juris
prudentie, waaronder de uitspraken
van de Nationale Ombudsman en
klachtencommissies in de afzonder
lijke politieregio’s.
Einddatum: Voorjaar 2004.
Pubticatieuorrn: Studiepocket.

244
De ontwikkeling van het
strafprocesrecht in Suriname,
rechtsvergelijkend bezien
mr D. Changoer
Begeleider: prof. mr. J.F. Nijboer.
Samenwerkingsverband: Seminarium
voor Bewijsrecht.
Doet: In 1869 kregen Suriname en
Curaçao algemene wetboeken. Daar
bij gold dat de daarin op te nemen
regelingen zoveel mogelijk moesten
overeenkomen met de in Nederland
geldende wetten. Dit principe van
receptie van recht uit het moederland,
ook wel het concordantiebeginsel,
heeft tot aan de onafhankelijkheid
van Suriname in 1975 gegolden. In het
onderzoek staat de betekenis van dit
beginsel voor het Surinaamse straf-
(proces) recht centraal. Met Nederland
en de Nederlandse Antillen vindt een
vergelijking van wetgeving vanaf 1869
plaats om belangrijke overeenkom

sten en verschillen aan het licht te
brengen. Deze worden vervolgens bij
de analyse van (meer recente) Suri
naamse rechterlijke uitspraken zoveel
mogelijk verder uitgewerkt. Bij die
analyse komen bijvoorbeeld bewijs-
en motiveringsaspecten en de door-
werking van rechtspraak van de Hoge
Raad aan bod. Het onderzoek moet
antwoord geven op de vraag in
hoeverre het Surinaamse straf(pro
ces) recht een eigen karakter heeft en
wat de kenmerken daarvan zijn.
Opzet: Rechtshistorisch onderzoek,
rechtsvergelijking (Nederland en
Nederlandse Antillen), analyse wetge
ving en rechtspraak.
Einddatum: 2007.
Pubticatievorm: Dissertatie.

245
Contracteren met
het Openbaar Ministerie
mr J.H. Crjns
Promotoren: prof. mr. C.PM. Cleiren
en prof. mr. Jac. Hijma.
Doet: In het strafrecht wordt op steeds
grotere schaal gebruikgemaakt van
consensuele wijzen van afdoening als
transactie, voorwaardelijk sep01,
schikking, voeging ad informandum
en alternatieve geschillenbeslechting.
Voorts is gebleken dat het Openbaar
Ministerie sinds het begin van de
jaren negentig in diverse gevallen van
georganiseerde criminaliteit toezeg
gingen heeft gedaan aan verdachten
teneinde hen als getuige te laten
verklaren in een andere strafzaak.
Kenmerkend voor de genoemde
figuren is dat er in een of andere vorm
sprake is van een overeenkomst
tussen het Openbaar Ministerie
enerzijds en een (veelal verdachte)
burger anderzijds. Door dit gebruik
van overeenkomsten binnen de straf
rechtelijke context raken privaat- en
publiekrecht in zekere zin met elkaar
vervlochten. Het onderzoek zal zich
dan ook richten op de verhouding
tussen de civielrechtelijke kenmerken,
beginselen en vereisten van verbinte
nissenrecht en de genoemde straf
rechtelijke overeenkomsten. Naast de
voor de hand liggende aansluiting bij
het civiele recht, zal voorts gekeken
worden of en in hoeverre vergelijkbare
ontwikkelingen binnen het bestuurs
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recht (zoals onderhandelend bestuur)
aanknopingspunten kunnen bieden.
Uitgaande van de veronderstelling dat
er thans sprake is van een situatie van
ondernormering, heeft het onderzoek
— naast het in kaart brengen van de
verschillende strafrechtelijke overeen
komsten en hun juridische aard — tot
doel om (een stelsel van) regels te
formuleren die het toenemende
gebruik van strafrechtelijke overeen
komsten aan een nadere normering
kunnen onderwerpen. Gezien het
domeinoverstijgende karakter van
de strafrechtelijke overeenkomst ligt
de herkomst (civiel recht, strafrecht)
van deze regelgeving niet op voor
hand vast.
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie- en
wetgevingsonderzoek; interne rechts-
vergelijking.
Einddatum: September 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

246
Inbreng van gedragsdeskundigen
in strafzaken
mr. CM. van Esch
Promotoren: prof. dr. A.M.H. van
Leeusven en prof. mr. JE Nijboer.
co-promotor: mr. H. Moerland.
Doel: Het beantwoorden van de
navolgende probleemstelling: Wat is
het juridisch kader van de inschake
ling van gedragsdeskundigen 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, respectieve
lijk inhoud en gebruik van producten
feitelijk aan toe?
Opzet Dossieronderzoek.
Einddatum: 2004.
Publicafleeorm: Dissertatie.

247
Internationale bewijsgaring
in strafzaken
mr. 8.8 de Gmot
Begeleider: prof. mr. JE Nijboer.
Samenwerkingsverband: Universiteit
Leiden/Seminarium voor Bewijsrecht
(i.o.). Het onderzoek wordt uitgevoerd
in opdracht van en (mede) gefinan
cierd door het ministerie van Justitie,
WODC, Afdeling EWE.

Doel:Verbetering van de kwaliteit van
het internationale rechtahulpverkeer.
Opzet Het project behelst een inven
tariserend onderzoek naar het straf
)proces)- en bewijsrecht van Engeland
enWales, Frankrijk en Duitsland.
Door middel van een inventarisatie
van methoden van bew)jsgaring en de
strafprocesrechtelijke voorschriften
met betrekking tot die methoden en
het gebruik van het daarmee ver
kregen bewijs komen verschillen
tussen her Nederlandse strafproces
recht en het strafprocesrecht van de
respectieve rapportianden aan het
licht. In de rapporten wordt gezocht
naar oplossingen voor de problemen
die in de praktijk bestaan als gevolg
van deze verschillen.
Einddatum: 2006.
Publicatievorm: Dissertatie en drie
rapporten (Engeland en Wales,
Duitsland, Frankrijk), waarvan de
eerste twee zijn verschenen in de
Seminarium voor Bewijsrecht-reeks,
Gouda Quint, delen 5 en 6. Het deel
over Frankrijk zal naar verwachting in
2003 verschijnen.

248
Seks — werk en recht
mr 8H. Haveman
Doel: Bijdrage aan de verbetering van
de (rechts)positie van sekswerkers
door (inter)nationale wet- en regel
geving te beschouwen in het licht van
de notie dat prostitutie reguliere
arbeid is. Centrale vraag is welke con
sequenties de keuze voor prostitutie
als arbeid op verschillende rechts-
gebieden heeft, en op welke wijze
specifieke kenmerken van seksseerk
doonverken in )inter)nationale
wet- en regelgeving.
Opzet Vanuit twee overkoepelende
onderzoeken rond internationale
standaarden op het terrein van men
senrechten in het algemeen en arbeid
in het bijzonder wordt in deelonder
zoeken op verschillende terreinen —

zoals arbeidsomstandigheden,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsver
houdingen, migratie, strafrecht —

onderzocht wat de effecten zijn van
insluiting van sekswerk in reguliere
svet- en regelgeving.
Einddatum: Doorlopend.
Pablicatievorm: Artikelen, boek.
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249
Supranationaal strafrecht
me R.H. Havesnan
Doel: Analyse van het supranationale
strafrecht, dat wil zeggen het straf
recht zoals zich dat ontwikkelt langs
de lijnen van de ad hoc internationale
tribunalen voor (voormalig) Joego
slavië )lCfl’) en Rwanda )ICTR) en
het permanent internationaal strafhof
)ICC). Het tribunalenrecht ontwikkelt
zich als een sui generis systeem, welis
waar vergelijkbaar met de dominante
strafsystemen in de wereld, maar
zeker niet hetzelfde. Uitgangspunt is
dat elk element van het supranatio
nale 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, consi
slent en ‘fair’ systeem.
Opzet: Literatuur- en jurisprudentie
onderzoek, recbtsvergelijkend.
Einddotwn: Doorlopend.
Poblicaflet,or,n: Artikelen, boeken.

250
Controlling illegally obtained
foreign evidence in national
criminal law
de Ch. Joubert, LLM.
Begeleider: prof. mr. J.E Nijboer.
Saiaentverkiogsverband: Seminarium
voor Oewijsrecht.
Doel: line svordt buitenlands bewijs
getoetst als het in eigen land gebruikt
wordt? Zijn er manieren om de recht
matigheid 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 minimumstandaard
zouden kunnen gelden? Dit onder
zoek zal trachten op deze vragen een
(deel) antwoord te vinden, aan de
hand van, ten eerste, het nationale
bewijsrecht van Canada, Frankrijk en
Duitsland, ten tweede het bewijsrecht
van het Internationaal stmffiuf voor
het voormalige Joegoslavië (ICTY) en
van het permanente internationale
strafhof, en ten derde, het EVRM. Een
beperkt aantal procedurele bewijs
rechtelijke garanties zal als voorbeeld
dienen: de onschuldpresumptie

(alsmede de rechten die daaruit
voortvloeien zoals het zwijgrecht, het
nemo tenetur-beginsel en het recht
op bijstand door een advocaat), het
recht op privacy en lichamelijke inte
griteit en regels die de betrouwbaar
heid van het bewijs willen garanderen
zoals hearsay-regels en de ‘een getuige
is geen getuige-regel.
Opzet: Het onderzoek wordt hoofd
zakelijk rechtsvergelijkend. Rechts-
vergelijking wordt hier gebruikt om
het probleem te definiëren, maar ook
als een bron van mogelijke oplossin
gen; er wordt in het bijzonder gekeken
naar formeel, positief recht: wet en
aanhangende circulaires en secun
daire regelgeving, jurisprudentie en
literatuur. Andere, minder formele
bronnen zullen waar nodig en rele
vant als aanvulling gebruikt worden.
Einddatnm: 2004.
Pitblicatievornt: Engelstalig boek.

251
De Nederlandse strafrechter
en buitenlands verkregen
bewijsmateriaal
me. AH. Khan
Promotor: prof. mr. C.PM. Cleiren.
Doel: Het strafrecht krijgt op steeds
meer onderdelen een internationale
dimensie. De toename van onder
andere het internationale personen
verkeer brengt met zich mee dat ook
de aard van de criminaliteit een meer
internationaal karakter heeft gekre
gen. Hierdoor neemt ook de behoefte
aan het verzamelen van bewijsmate
riaal over de grenzen heen door mid
del van internationale strafrechtelijke
samenwerking (wederzijdse rechts
hulp) ten belsoeve 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.
Einddaturn: Augustus 2007.
Publicatievorm: Dissertatie.
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252
Bewijsrechtelijke aspecten van straf
baarheid bij rampen en ernstige
ongevallen
mw me A.M. de Koning
Promotor: prof. mr. JE Nijboer.
Doek Het onderzoek, dat een vervolg is
op eerdere onderzoeken in het kader
van het EM. Meijers Instituut (zie
bijvoorbeeld de bundels Romp en recht
en Beginselen von behoorlijk rompen-
onderzoek), spits zich toe op de bewijs
rechtelijke kant van de stralbaarheid
en het strafvordedijk onderzoek in
geval van rampen of ernstige ongeval
len. Beschreven en geanalyseerd
worden aan de materieelrechtelijke
kant de bewijsthema’s per relevante
delictsgroep (denk aan doleuze of
culpoze brandveroorzaking) en de rele
vante algemene leerstukken (met name
daderschap van rechtspersonen en van
natuudijke personen in het kader van
de rechtspersoon, daderschap en deel
neming), tenviji aan de formeelrechte
lijke kant gekeken zal worden naar
onderzoeksmogelijkheden, -strategieën
en -beletselen (zowel feitelijk als
juridisch; bijvoorbeeld immuniteiten,
verschoningsrechten, staatsgeheinsen).
Einddatum: 2006.
Publicatievomz: Dissertatie.

253
Mixed embeddedness; immigrant
entrepreneurs in the four largest
cities in the Netherlands
de. IR van der Leun
Samenwerking: Universiteit van
Amsterdam, Economische geografle
(prof. dr. R.C. IGoosterman,
dr. E. Engelen) en IMES (dr. 1. Rath,
dr. M. van Niekerk), Erasmus
Universiteit Rotterdam (drs.
K. Rusinovic),Vrije Universiteit
Amsterdam (prof. dr. T. Eifring).
Projectleider: prof. dr. EG.
Kloosterman en dr. 1. Rath (UvA).
Financiering: NWO-MPS.
Doek Geven van een kwantitatief en
kwalitatief beeld van migrantenonder
nemerschap in de vier grote steden.
Speciale aandacht gaat uit naar infor
mele economische activiteiten in rela
tie tot de inbedding van de onderne
mers.
Opzet Omvangrijk meerjarig kwantita
tief en kwalitatief onderzoek onder

migranten met een eigen zaak in vier
economische sectoren.
Einddatuin: 2004.
Publicatievonn: Boek en artikelen.
Reeds verschenen onder meer: J.P. van
der Leun en K.M. Rusinovic, ‘B2B;
migrantenonderoemers in een
booming sector’, Rooilijn, 35e jrg., nr.
4,2002, p. 165-170; R.C. Kloosterman
en J.P van der Leun, ‘Starten in de
stad; stedelijke kansenstructuur en
immigrantenondernemerschap’, in:
G. Engbersen & J. Burgers (red.), De
verborgen stod; de zeven gezichten vott
Rotrerdo,o, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2001, p. 77-91.

254
De driehoeksverhouding tussen de
rechtelijke macht, het Openbaar
Ministerie en de verdediging in het
vooronderzoek
me PEil van der Meij
Promotor: prof. mr. C.PM. Cleiren.
Probleemstelling: Welke gevolgen
hebbende sinds 1926 te constateren
ontwikkelingen gehad op de grond
beginselen van het Nederlandse straf
procesrecht waar het de verhouding
tussen het Openbaar Ministerie en
de rechterlijke macht in het voor
onderzoek betreft? \Vat waren de
gevolgen hien-an voor de positie van
de verdachte in Iset vooronderzoek? is
er aanleiding de fundamentele keuzes
die aan het huidige Wetboek van
Strafrordering in dat opzicht ten
grondslag liggen te herzien, gelet op
die ontwikkelingen?
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie- en
wetgevingsonderzoek.
Einddotnin: Februari 2005.
Publicotievorm: Dissertatie.

255
De positie van het slachtoffer
in het strafproces; een rechts-
vergelijkende studie met betrekking
tot Canada, Israël en Nederland
L Nemirovsky
Promotor: prof. mr. J.E Nijboer
Doek Het onderzoek beoogt met het
oog op aanbevelingen aan de
Israëlische wetgever en rechter de
positie van het slachtoffer vergelijken
derwijze te analyseren.
Einddatum: 2005.
Publicatievonn: Dissertatie.
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256
De constitutionalisering van het
strafprocesrecht
prof mc JE Nijboer
Einddatum: 2004.
Pubticatievorm: Preadvies
Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking, voortbouwend op
de publicatie De taken van de straf
rechter, Deventer, 2000.

257
Strafrechtelijk bewijsrecht, i.h.b.
forensische expertise
prof mc. JE Nijboer
Samenwerkingsverband:
NIAS/Wassenaar; INREP, Eeiden.
Doet: Publicaties rond current topics
on forensic expertise and expert
evidence’. Deelproject A: Complex
cases; how the Dutch criminal justice
system deels with complex cases
(onderzoekers; T. Anderson,
A. Dingley, E. Feteris, 1. Hielkema,
M. Malsch, W. Twining, 8. çd. Veer).
Deelproject 5: serie Seminarium voor
bewijsrecht (onderzoekers en redac
tie: A.M. van 1-bom en J.f. Nijboer).
Opzet: Literatuuronderzoek; voort
zetting eerdere publicaties.
Einddatu,n: 2003.
Publicatievorm: Bundels, mono
grafleën. Reeds verschenen in 2000:
Strafrechtelijk bewijsrecht’ (4e druk,

Ars Aequi Libri, Nijmegen); M. Malsch
en 1F. Nijboer tred.), Complex cases,
Amsterdam, 1999; Verschenen zes
delen in 5cm. Voor Bewijsrecht-reeks:
1) JE Nijboer, De waarde van het
bewijs, Deventer, 1999. 2) J.J. Guyt,
Daderidentificatie door middel van
ooggetuigen, Deventer, 1999.3) Nog te
verschijnen. 4) K. Boonen e.a.,
Criminalistiek, forensische deskun
digen en strafreclttspleging, Deventer,
2000. 5) 5K. de Groot, Internationale
betvijsgaring; Nederland, Engeland en
Wales, Deventer, 2000. 6) S.K. de
Groot, Internationale bett’ijsgaring;
Nederland en Duitsland, Deventer,
2001.7) 1F. Nijboer, De taken van de
strafrechter. 8) J.B.J. van der Leij,
Bejege,ting op maat. 9) J.F. Nijboer,
Forensische expertise, tweede druk.

258
Jongeren en georganiseerde
misdaad
drs. EE Pennings
Promotor: prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Begeleider: dr. EM. Weerman (NSCR).
Doet: Er heersen twee traditionele
rivaliserende zienswijzen over de
manier waarop jongeren betrokken
raken bij de georganiseerde misdaad.
Volgens de eerste zienswijze zouden
jongeren gerekruteerd worden door
de georganiseerde misdaad, volgens
de tweede zienswijze groeien jonge
ren via hun criminele carrière en
eigen initiatief door naar de georgani
seerde misdaad. In dit proefschrift
wordt onderzocht of er een derde
manier is waarop jongeren betrokken
raken hij de georganiseerde misdaad.
Jongeren komen via sociale contacten
en bepaalde plaatsen in aanraking
met de georganiseerde misdaad en
rollen er vervolgens in via iteratieve
processen waarop zowel push- als
puil-factoren van invloed zijn. Aan de
hand van sociale netwerktheorieën
en sociale leertheorieën wordt
geprobeerd deze factoren in kaart te
brengen en vervolgens empirisch te
onderzoeken. Doel is inzicht te krij
gen in de achterliggende processen en
het vinden van patronen in de manie
ren waarop jongeren betrokken raken
bij de georganiseerde misdaad.
Opzet: Literatuurstudie, dossier-
onderzoek en veldwerk.
Einddatum: 2008.
Publicatievorm: Dissertatie en
artikelen.

259
De mini-instructie in het Wetboek
van Strafvordering
prof mc ihA. de Roos
Sanzemtwerkingst’erbaizd. Meijers
Instituut, Faculteit rechten
Universiteit rechten.
Doet: Analyse, op grond van wets
historie en systeem van strafvorde
ring, van het bereik en de
toepassingsmogelijkheden van de art.
36a e.v. uit het wetboek van strafvor
dering die per 1 februari 2000 in
werking traden.
Opzet: Bijdrage aan Melai c.s., bosbla
dig commentaar op het Wetboek van
Strafvordering.
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Einddatum: Doorlopend.
Publicaflevorm:A.C. Melai c.s., Het
wetboek von strafrordering (losbiadig).

260
Rechterlijke samenwerking met
betrekking tot de straftoemeting
me CX Schoep
Promotoren: prof. mr. C.RM. 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 orsdernomen de
straftoemetingsvrijheid van de
Nederlandse rechter aan handen te
leggen, onder meer door interrechter
lijke afstemming. Centraal in het
onderzoek staat de vraag wat deze
afstemming kan betekenen voor de
straftoemeting en welke grenzen hier
bij 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 straftoe
meting. Aan de hand hiervan zou dan
bepaald kunnen worden in hoeverre
rechtedijke samenwerking op dit punt
recht doet aan deze elementen. De
aard en vorm van rechterlijke samen-

is de vraag of de vrijheid om die reden
moet svorden verkleind en zo ja, door
wie dit moet gebeuren (de wetgever,
de rechtsprekende macht of het
Openbaar Ministerie) en op welke
manier. Doel van het onderzoek is een
antwoord te geven op deze vragen.
Daarbij worden in het bijzonder wets
historische en wetssystematische
argumenten gezocht om tot een even
svichtiger strafoplegging te komen.
Einddoel is het ontwikkelen van een
‘hulpmiddel’ voor de rechter bij het
bepalen van de straf, waarmee meer
inzicht kan worden verkregen in de
manier waarop hij tot een bepaalde
straf komt en waarmee de uiteinde
lijke straf op een heldere manier kan
worden verantwoord.
Opzet: Onderzoek van wetgeving,
rechtspraak en literatuur.
Einddatum: 2004.
Publicatievonn: Dissertatie.

262
Kinderdoding
drs Al Verheugt
Promotores: prof. dr. A.M.H. van
Leeuwen en prof. dr. T.I. Dci.
Doel: Meer inzicht krijgen in de
bewuste en onbesvuste motieven van
ouders die hun eigen kinderen doden,
de precipiterende omgevingsfactoren
en de relatie tussen deze twee. 1-loe

werking zullen daarbij van doorslagge- werd in deze zaken gevonnist?
vend belang kunnen zijn. Opzet: Dossieronderzoek en mogelijk
Opzet: Naast een rechtshistorisch en interviews.
rechtstheoretisch onderzoek naar het Einddatum: Eind 2003.
vraagetuk van de straftoemeting en de Publicatievorm: Dissertatie.
wijze waarop deze vorm heeft gekre
gen binnen de Nederlandse straf- 263
rechtspleging zal een belangrijk onder- Regulering en vergelijking van
deel van het onderzoek worden (technische) identificatiemethoden
gevormd door een rechtsvergelijkend me drs EIM.T van der Westen -Raptist
deel. Begeleider: prof. mr. 1F. Nijboer.
Eioddatunt: Februari 2004. Doel: Het onderzoek wil van een
Publicatievorm: Dissertatie en aantal (technische) identificatie-
artikelen, methoden in kaart brengen welke

factoren van invloed zijn op de
261 betrouwbaarheid van onderzoeksre
Verantwoorde strafoplegging sultaten en aangeven in hoeverre de
mt drs. PM. Schuyt regulering van de onderzoeksme
Promotor: prof. mr. Y. Buruma (KUN). thoden verbeteringen kunnen bren
Doel: Naar aanleiding van (vermeende) gen wat betreft de effectieve inzet van
ongelijkheid in straftoemeting, worden de methoden en de betrouwbaarheid
steeds meer vraagtekens gezet bij de van de resultaten. Bovendien wordt
grote mate van vrijheid die de rechter met het onderzoek beoogd een over-
heeft bij het bepalen van de straf. Het zicht te geven van de identificatie-
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problematiek wat betreft betrouw
baarheid 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.

264
Politieklachten
me H. t. Wiersinga
Doel: Het onderzoek betreft de wijze
waarop klachten van burgers over het
functioneren van de politie worden
afgehandeld, en de wijze waarop dit
juridisch is ingebed. Is de huidige
regeling een adequaat middel om
politieoptreden te corrigeren waar
nodig? Onder meer wordt aandacht
besteed aan de albakening tussen
strafrecht, klacht- en tuchtrecht en
aan actuele wetswijzigingen.
Opzet: Literatuur, jurisprudentie en
wetgevingsonderzoek.
Eiodda tuin: Doorlopend.
Publicatievorm: Artikelen, lezingen.

265
Spreekrecht voor slachtoffers
me H. t. Wierainga
Doel: Het spreekrecht voor slachtof
fers van zwaardere strafbare feiten zal
binnenkort zijn intrede doen in het
Nederlands strafproces. Met behulp
van wetsbistorie, wetssystematiek,
rechtsvergelijking en een sociaal-
wetenschappelijke literatuurstudie
wordt de nieuwe wetgeving geanaly
seerd.
Opzet: Bijdrage aan Melai c.s., losbla
dig commentaar op iset Wetboek van
Strafvordering
Einddatnin: Doorlopend.
Pnblicatievorm: A.C. Melai c.s.,
Het wetboek van atrafrorderiog
(lusbladig).

266
De maatregel van plaatsing in
een inrichting voor de opvang
van verslaafden
me H.G. l4fierainga
Doel: De S(trafrechtelijke) O(pvang
van) V(erslaafden) is met ingang van
1 april 2001 ingevoerd in het

Nederlands sanctiestelsel. Met behulp
van wetshistorie, wetssystematiek,
rechtsvergelijking en een sociaal-
wetenschappelijke literatuurstudie
wordt de nieuwe wetgeving geanaly
seerd.
Opzet: Bijdrage aan Melai c.s., los
bladig commentaar op het Wetboek
van Strafvordering.
Einddatum: Doorlopend.
Pnblicatievorm: A.C. Melai c.s., Het
wetboek van strafrorderiog (losbla
dig). Reeds verschenen: Supplement
132 (december 2002), Commentaar
up de artikelen 509y-509gg.

Universiteit Leiden
Departement Metajuridica

Lopend onderzoek

267
Proceskansen in strafcassatiezaken
me 1CM. Couzijn
Promotoren: prof.mr. H. Franken en
prof. dr. 1. Gierveld.
Doel: Nagaan in hoeverre de cassatie-
rechtspraak in strafzaken voorspel
baar is en daartoe in kaart brengen
van proceskansen in strafcassatie
zaken.
Opzet Na bewerking van de jaarcijfers
van de Hoge Raad in strafzaken uit de
periode 1991 tot en met 2000 en liie
ratuuronderzoek zijn hypothesen
geformuleerd over de kans op cassatie
bij cassatieberoepen, zowel van indi
viduele 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 cassatieberuepen in dag
vaardingszaken die de Hoge Raad
albandelde in de periode van t997
tot en met 2001.
Einddatum: 2005.
Pnblicotievornz: Dissertatie.
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Universiteit Maastricht
Vakgroep strafrecht
en criminologie

Afgesloten onderzoek

268
Beursfraude effectief aangepakt;
een onderzoek naar het toezicht
en de regulering van de
Nederlandse en Amerikaanse
effectenwetgeving
mr. Ml. Jap-a-Joe Blagrove
Nijmegen, Wolf Legal Publishers,
2003
Zie JV7, 2002, nr. 245

269
Getuigen in strafzaken
prof mc O.PMF Mols
Deventer, Kluwer Juridische uitge
vers, oktober 2002
Zie JV7, 2002, nr. 248

270
In staat van uitlevering; houden
uitleveringsrechters in Nederland,
Duitsland en de Verenigde Staten
voldoende rekening met het
proces en de behandeling die
de opgeëiste persoon in de
verzoekende staat na uitlevering
te wachten staat?
drs. AL Smeulers
Antwerpen, Intersentia, 2003
Zie W7, 2002, nr. 251

Lopend onderzoek

271
Motiveringsplicht van
de strafrechter aangaande
betrouwbaarheid van het bewijs
mc WH.B. Dreissen
Promotor: prof. mr. 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 geëist dat hij
verantwoording aflegt met betrek
king tot de waardering van het be
wijs, in het bijzonder wanneer door
de verdediging ter terechtzitting een
gemotiveerd verweer met betrekking
tot de hetrouwbaarheid van het be
wijs is gevoerd.

Het onderzoek omvat tevens rechts-
vergelijking met Duitsland en de
Verenigde Staten.
Opzet Literatuurstudie.
Eloddatum: Eind 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

272
Overheidscriminaliteit als specimen
van organisatiecriminaliteit
prof dr GAAf van den Heuvel
Doel: Beschrijving en analyse van de
verschillende vormen van overheids-
criminaliteit. Hoe ontstaat het, hoe
wordt het verklaard en wat kan men
ertegen doen?
Eioddatom: Onbepaald.
Publicatievorm: Boek en artikelen.

273
Handboek voor de verdediging
prof mr E Prakken en prof mc
TN.B.M 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 strafzaken in Nederland en daar
buiten.
Opzet Bestudering van literatuur- en
jurisprudentie alsmede het verzame
len van praktijkervaringen.
Einddotuio: Oktober 2003.
Publicotievorm: Boek.

274
Strafrechtelijke verdediging
in Europa
prof mc E Prakken en prof mc
TNA.M. Spronken
Doel: Het vetkrijgen van inzicht in de
positie van de advocaat in suafzaken
in Europa, met name in hoeverre de
onnvikkelingen op Europees niveau
op het gebied van uniformering en
stroomlijning van de nationale straf
techteljke 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 verdedi
ging daarin. Het onderzoek omvat een
rechtsvergelijking met Duitsland,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
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Polen. (Onderzoeksschool Rechten
van de Mens)
Opzet: Literatuurstudie en interviews
met strafrechtadvocaten in de te
vergelijken landen.
Einddatunz: 2007.
Pubticatieuorm: Boek en losse
publicaties.

275
Strafrechtelijke verdediging
in Polen
me DLE de Vocht
Proinotorenlbegeteiders: prof. mr.
T. Prakken en prof. mr. T. Spronken.
Doel: Het onderzoek is erop gericht
inzicht te verkrijgen in de positie van
de raadsman binnen de Poolse straf-
rechtspleging véér en na 1989 en in
welke mate westerse normen van
strafprocesrecht en beroepsethiek
deze positie hebben beïnvloed.
Opzet: 1-let onderzoek bestaat uit drie
delen. Het eerste deel betreft een
beschrijving van de positie van de
raadsman gedurende de communis
tische periode (1945-1989), waarbij de
invloed van de destijds heersende
politieke ideologie op de strafrechts
pleging 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 praktijk-
onderzoek getoetst of de in deel ttvee
weergegeven (papieren) veranderin
gen daadwerkelijk doorwerken in de
alledaagse strafrechtspraktijk.
Einddatum: September 2006.
Pubticatievorm: Dissertatie.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Sectie strafrecht

Lopend onderzoek

276
Terrorismebestrijding versus
de rechten van de mens
M. Aksu
Promotoreu:Y. Buruma en A. Machiet
se.
Doet: De vraag waar het in dh disser
tatieonderzoek om gaat, betreft de
verhouding tussen de invloed van
internationale verdragen en EU-wetge
vingsinstrumenten ter bestrijding van
internationaal terrorisme op het
Nederlandse straf(proces) recht en
anderzijds de rechten van de mens
zoals neergelegd in het EVRM. Ter
beantwoording van die vraag wordt
terrorismebestrijding beschouwd als
een hybride geheel van activiteiten dat
niet uitsluitend door een strafrechte
lijke bril kan worden bezien. Naast het
strafrecht wordt gebruikgemaakt van
bestuursrechtelijke middelen, intelli
gence, oorlogsvoering en allerhande
vormen van buitenlandse politiek om
aanslagen te voorkomen. Wil men met
daarop gerichte wetgevingsinstrumen
ten de effectiviteit van de terrorisme-
bestrijding vergroten, dan rijzen vanuit
klassiek strafrechtelijke invalshoek
vragen of met het oog op preventie,
met het oog op de mogelijke toe
passing van dwangmiddelen, of in
verband met internationale samenwer
king wezenlijke veranderingen tot
stand moeten komen waardoor al dan
niet de betekenis van de mensenrech
ten, de rechtsstaat en de pluralistische
democratie tekort worden gedaan. Dan
rijst ook de vraag of het strafrecht niet
hei2ij geleidelijk aan wordt vervangen
als ultimum remedium door andere
systemen, dan wel principieel van
karakter verandert.
Opzet: De kernvraag zal langs twee
lijnen worden onderzocht: door een
analyse van wetgeving naar aanleiding
van terroristische aanslagen en door
een analyse van rechtspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de
Mens in gevallen waarin politiek
gemotiveerd geweld aan de orde was.
Einddatuni: 1 mei 2007.
Pztbticatievorm: Dissertatie.
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277
Informatie en strafvordering
prof mr. Y Buruma, prof mr J.M.A. Berk
vens, mr M. Goos en mr G.WTJ. Michels
Doet: In een samenwerkingsverband
tussen de Sectie strafrecht en de
Sectie recht en informatica wordt
onderzoek gedaan naar de straf
vorderlijke betekenis van informatie
verwerkende systemen. Daarbij wordt
vooral inzicht gezocht in de Wet
Politieregisters, de Wet op de Justitiële
Documentatie en verwante regelge
ving. Het onderzoek is gericht op een
analyse van de rechtsregels die de
tenuiwoerlegging beheersen van deze
registratie- en documentatieregel
geving.
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Pubticatievorm: De onderzoeksresul
taten worden regelmatig gepubliceerd
in de vorm van supplementen op de
losbiadige 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
onderzoekprogramma Organiek
strafrecht en bijzondere opsporings-
methoden.

278
Dogmatiek en dynamiek van
materieel en fonneel strafrecht
prof mr Y Buruma, prof mr A. Machiel
Le en mt H. J. Sackers
Samenwerkingsverband: Met
prof. mr. J-W Fokkens en mr. A.J.A.
van Dorst vormt prof. Machielse de
huidige redactie van Noyon-Lange
meijer-Remmelink, Het wetboek van
strafrecht (losbiadig).
Doel: Ontsluiting van nieuwe bronnen
en ontwikkelingen die van fundamen
teel belang zijn voor de wijze waarop
het positieve materiële straf- en straf
procesrecht wordt uitgelegd en toege
past. Evaluatie van die ontwikkelingen
in het licht van algemene leerstukken
en mensenrechten.
Opzet: Wetgevings-, jurisprudentie-
en literatuuronderzoek.
Einddatum: Doorlopend.
Pubticatievorm: De onderzoeksresul
taten worden gepubliceerd in de vorm
van supplementen voor de losbladige
uitgave. Jaarlijks verschijnt een

Kroniek van het strafrecht in boek
vorm. Voorts verschijnen artikelen.
Het onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek en
dynamiek van materieel en formeel
strafrecht.

279
Fraude
prof mr Y Buruma en mr HIB. Sackers
Doet: Fraude als overkoepelend begrip
van diverse strafbare feiten heeft bete
kenis op tal van maatschappelijke
terreinen. Daarbij is zowel te denken
aan de fraude tussen burgers onder
ling (bij voorbeeld faillissements
fraude, effectenfraude, kredietfraude
enzovoort) als aan fraude jegens de
overheid (bij voorbeeld belasting
fraude, socialezekerheidsfraude) als
ook aan fraude jegens supranationale
instellingen (EG-fraude). Ook niet op
het eerste gezicht financieel georiën
teerde vormen van misleiding worden
onder het begrip gevat (milieufraude,
computerfraude). Het onderzoek
beoogt de terzake geldende regels te
analyseren. Daarbij komen zowel het
materiële strafrecht, het strafvorder
lijk beleid als het (penitentiaire)
bestuursrecht aan de orde.
Probieenzstelling: Welke lijnen zijn te
ontdekken in het geldende, op fraude
betrekking hebbende recht en in
hoeverre geven de geldende rechtsre
gele een adequate normering voor de
praktijk?
Opzet: Literatuurstudie.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse artikelen,
alsmede (de actualisering van) een
boek in de serie Studiepockets straf
recht. Het onderzoek maakt deel uit
van het onderzoeksprogramma
Bijzonder straf- en strafprocesrecht en
fraudebestrijding.

280
Bijzondere opsponngsmethoden
prof mc Y Buruma en prof mr R. Veg
ter
Doet: Na de bevindingen van de
Parlementaire Enquëtecommissie is
een hausse aan nieuwe regels over
opsporingsmethoden in de vorm van
wetswijzigingen en richtlijnen te
verwachten. Deze veranderingen in
de regelgeving worden kritisch
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gevolgd zowel vanuit het oogpunt van

de strafvorderlijke dogmatiek als de
rechtspraak, als ook de politiepraktijk.
Probleemstelling: Hoe worden Wette

lijke en jurisprudentiële grenzen
gesteld aan en mogelijkheden gebo

den tot het observeren van al de niet
verdachte personen, het runnen van
informanten, het (doen) uitvoeren
van infiltraties en het gebruik van
informatieverwerkende en andere
methoden?
Opzet: In hoofdzaak literatuurstudie.

Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Diverse artikelen,
alsmede een boek in de serie
Studiepockets strafrecht. Het onder
zoek maakt deel uit van het onder
zoeksprogramma Organiek strafrecht

en bijzondere opsporingsmethoden.

287
Verschoningsrecht van artsen

mc drs, WLJM Duijst
Promotor: prof. mr. Y. Buruma en
prof.mr. W.R. Kastelein.
Doet: Onderzoek naar de fundamen
ten en recente ontwikkelingen om
trent het verschoningsrecht van
medici. Op het snijvlak van gezond

heidsrecht en strafrecht wordt in dit
onderzoek in het bijzonder nader
ingegaan op de betekenis van het
verschoningsrecht in de opsporings-

fase, waarbij ook de convenanten
tussen ziekenhuizen en politie aan
een beschouwing worden onder
worpen.
Einddatum: 1januari 2006.
Pubticatiet’orm: Dissertatie.

282
Fundamenten van het strafrecht

in het licht van anti-terrorisme-

maatregelen
PH.RM.C. van Kempen
Doet: Onder invloed van het interna

tionale terrorisme en de reactie

daarop in het internationale recht in

het bijzonder, neemt de druk op de
grondslagen, beperkingen en op de
systematiek van het Nederlandse
straf- en strafprocesrecht toe.
Vanwege dergelijke invloeden is het
van belang de grondslagen en syste
matiek van het Nederlandse straf- en

strafprocesrecht opnieuw te door-
denken. In dit onderzoek gebeurt

dat via de spiegel die de nieuwe
anti-terrorismewetgeving aan het
traditionele strafrecht voorhoudt. Het
uiteindelijke doel is te onderzoeken

of langs die weg onvermoede kenmer
ken van het traditionele straf(pro

ces)recht aan het licht kunnen
worden gebracht. Dit doel wordt
nagestreefd door de volgende vragen

te behandelen: wat zijn de grond
slagen, beperkingen, doelen en wat
is de systematiek achter de recente
internationale en nationale anti-ter

rorismewetgeving; hoe moet het
geldende straf(proces)recht in het
licht daarvan worden beoordeeld;
indien er elementaire verschillen
bestaan tussen beide invalshoeken,

hoe moeten deze dan worden beoor

deeld?
Einddatztm: Onbepaald.
Pubticatievorm: Onbepaald.

283
De normering van

particuliere opsporing

mc J.D.L. Nu/s
Promotor: prof. mr. Y. Buruma.
Doet: Onderzoek naar de normering

van de werkmethoden van particu
liere opsporingsfunctionarissen en

naar de vraag hoe particulier ver
kregen materiaal in de strafprocedure

dient te worden gebruikt. Het onder
zoek wordt toegespitst op de werk
zaamheden van forensische accoun

tants, particuliere rechercheurs en
veiligheidsdiensten van grote, dikwijls

multinationale ondernemingen zoals

banken.
Opzet: Citemtuuronderzoek, casus
onderzoek en stages.
Einddatum: 2005.
Pnbticatievor,n: Dissertatie.

284
Mensensmokkel

mc 8. Pieters
Promotor: prof. mc. Y. Buruma.
Doet: Onderzoek naar de
straf(proces)rechtelijke aspecten van
mensensmokkel met bijzondere aan
dacht voor de straf(proces)rechtelijke
complicaties die ontstaan door de
interactie van straf(proces)rechtelijke,

internationaal strafrechtelijke en
vreemdelingenrechtelijke regelgeving.

Aan de hand van positief-strafrech
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telijk 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: Literaruuronderzoek, onder
steund door casusbeschrijvingen.
Einddatom: Juni 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

285
De rol van de omvang van de
schuld hij de straftoemeting
me. drs. AM Schuj%
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 hoede
moderne instrumenten ter uniforme-
ring van de straftoemeting, zoals
onderlinge rechterlijke afspraken,
richtlijnen en strafmaardatabanken
zich verhouden tot de dogmatiek. In
het bijzonder worden wetshistorische
en wetssystematische argumenten
gezocht om tot een evenwichtiger
srrafmaatbepaling te komen.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatun,: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek
en dynomiek van materieel en formeel
strafrecht.

286
De lichamelijke integriteit
in het strafrecht
me IA.H.M. Stijos-Schepers
Promotor: prof. mr. A.J.M. Machielse.
Doel: Bij de uitvoering van dwang-
middelen, straffen en maatregelen
kunnen zich inbreuken op de
lichamelijke integriteit voordoen.
Uitgangspunt hij 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 rechts-
bescherming, dient vast te stellen.
Einddoel daarbij is het aanwijzen van
de onderlinge rangorde in de bestu
deerde ingrepen en het bepalen
van de plaats daarin van nieuw te

ontwerpen ingrepen.
Opzet: Onderzoek van wetgeving,
inclusief de mensenrechtenverdragen,
rechtspraak en literatuur.
Einddatum: December 2003.
Publicatievorm: Dissertatie. Het
onderzoek maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma Dogmatiek en
dynamiek van materieel en formeel
strafrecht.

287
De rol van de officier van justitie
en de rechter-commissaris in het
vooronderzoek in strafzaken; een
vergelijkend onderzoek naar het
Franse en Nederlandse recht
me PA.M. Verreat
Promotor: prof. mr. Y. Bumma.
Samenwerkingsverband: De promo
vendus 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 moge
lijkheden in beide landen. In beide
landen bestaan op historische gronden
dezelfde organen, voorzien van onge
veer dezelfde taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. In de loop der
tijd zijn echter substantiële verschillen
ontstaan die licht kunnen werpen op
sterke en zwakke punten van beide stel
sels; met name wat betreft de belang
rijkste beginselen in het vooronderzoek,
te weten effectiviteit van de opsporing
en rechrsbescherming voor de ver
dachte. Aandacht wordt besteed aan de
sturing en controle van de politie, de
mate van onaffiankelijkheid 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 verhou
ding tussen OvJ en RC, alsmede een
trajectbeschrijving van de belangrijkste
beslissingen in het vooronderzoek
Opzet: Literatuurstudie, interviews en
observatie van de praktijk.
Einddatum: 2004.
Publicatievomz: Dissertatie.
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288
Het bestaansrecht van de tbs
me G. Veurink
Promotor: prof. mr. PC. Vegter.
Doel: Bij de vraag naar het bestaans
recht zal ingegaan worden op de
principes, de achtergronden en de
hoidige gang van zaken met betrek
king tot oplegging en tenuitvoerleg
ging van deze typisch Nededandse
sanctie. Daarbij wordt vanoit juridi
sche invalshoek ingegaan op diverse
deelondenverpen als de combinatie
van (lange) gevangenisstraffen en tbs,
de passantenproblematiek, en de
verschillende rollen waarin rechter,
officier van justitie en gedragsdes
kondigen zich geplaatst zien. Aldus
wordt een fundamentele basis
verschaft aan diverse gedragsweten
schappelijke en beleidsdiscussies die
no gaande zijn.
Einddatom: t janoari 2006.
Publicatieuorm: Dissertatie.

289
Inlichtingendiensten en politie:
concurrentie of samenwerking?

me L van M6fferen
Promotor: prof. mr.Y. Boroma.
Doel: Dnderzoek naar de vraag of en
in hoeverre samenwerking tossen de
inlichtingendiensten )AIVD en MIVD)
en de politie is toegestaan, gangbaar
is en wenselijk is. Daarbij wordt inge
gaan op de uit de taakstelling van de
betreffende organisaties voortvloei
ende grensgebieden, de overeen
komsten en verschillen in bevoegd
heden op grond van recente en
aanhangige wetgeving, en de joridi
sche aspecten van sameosverking
eo/of overdracht in individuele zaken.
De rol van de Eoropese Unie en
derzelver betekenis bij de bestrijding
van georganiseerde misdaad, cor
mptie en voor de staatsveiligheid
risicovol vreemdeliogeoverkeer wordt
in het onderzoek betrokken.
Opzet Positiefrechtelijk geöriëoteerde
literatoorstodie en interviews.
Eioddaotoz: Juni 2004.
Publjcatieeorm: Dissertatie.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Sectie strafrecht en criminologie

Afgesloten onderzoek

290
Synthetic Drug TraWicking
in Amsterdam
T B)/ckman, D. Korf D. S/egel
eo D. Za/tch
Torio/Amsterdam, Groppo
Abele/TNI, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

The project focoses on the analysis
of the characteristics, dyoamics and
modos-operandi of the criminal
groops — mostly stroctured 00 a
transoational dimeosion — which
sopply synthetic drogs to the illegal
market of three European cities
)Amsterdam, Barcelona and Torio)
that represent — withio the geopoli

tics of the drog market — some of the
major ootlets of international traffic
king activities. The project envisaged
the adoption of a moltifaceted
methodology that emphasized qoali

tative research instroments.
Secondary and primary soorces were

employed.

291
Op maat geregeld? Een onderzoek

naar de grondslag en de normering
van de strafrechtelijke maatregel

me T Kooijmana
Deventer, Klower B.4 2002
Zie lV7, 2002, or. 275

292
De praktijk van de criminaliteits
analyse
f1. Moer/and en T Boermao
Den Haag, Elsevier Dverheid, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 276

293
Synthetic drugs trafficking in three
European cities; the major trends
and the involvement of organized
crime
dr D. Za/tch, me T Blickman, de D. Korf
en de D. S/egel
Zie W7, 2002, nr. 264
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Lopend onderzoek

294
Herstelrecht; een fundamentele
hervorming van strafrecht
JA. Blad
Doel: In dit onderzoek wordt de
vraag uitgewerkt wat de opkomst van
herstelrecht in Nederland kan bete
kenen 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
Iserstelrechtelijke denken transfor
matieve mogelijkheden voor het
strafrecht?
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Boek. Reeds uitge
komen: J.R. Blad, ‘Naar een herstel
rechtelijke procedure’, Tijdschrtfr
voor bumanistiek, leirg., nr. 1,2000,
p. 28-33.

295

De bijzondere strafuitsluitings
grond in stratrechtsdogmatisch en
wetgevingstechnisch perspectief
mr. MC Bogen
Promotoren: mr. Cl. Bas, prof. mr.
PA.M. Mevis.
Doet: Het doordenken van de
dogmatische aard en de (wetgevings
technische) positie van de bijzondere
strafuitsluitingsgrond in het straf
recht en het bestuurs(straf)recht.
Opzet: Klassiek-juridisch.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

296
Universele rechtsmacht en
de verplichting om emstige
schendingen van rechten van
de mens te vervolgen
me R van Eist
Samenwerkingsverband:
Dnderzoeksschool Rechten van de
Mens en de Sectie strafrecht en
criminologie (prof. mr. C.RM. Cleiren
en dr. M.T. Kamminga).
Doet: 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 hij
voorbeeld 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 beteke
nis van universele rechtsmacht, de
omschrijving ervan in verdragen. de
verplichting om daadwerkelijk te
vervolgen en de wijze waarop op
nationaal niveau met deze verdragen
wordt omgegaan.
Opzet: Inhoudsanalyae, case-studies,
interviews, literatuur- en bronnen-
onderzoek.
Einddatum: Eind 2003-begin 2004.
Publicatievorm: Dissertatie. Eerdere
publicatie: ‘Afscheid van Joegoslavië;
over oorlogsmisdrjven en misdrijven
tegen de menseljkheid begaan in
voormalig Joegoslavië en de Neder
landse rechter’, Nederlands jurisren
blad, 69ejrg., 1994, p. 1401-1410;
Nederlands juristenblad, 70e jrg.,
1995, p. 25 1-254.

297
De kroongetuige binnen
het Koninkrijk
me AbU Korenhof
Promotores: prof. mr. II. de Doelder
en prof. mr. RAM. Mevis.
Doel: Een interregionaal rechtsver
gelijkend onderzoek naar de plaats
die de (verklaring van de) kroon-
getuige als bewijsmiddel inneemt in
de strafrechtspleging van de landen
van het Koninkrijk.
Opzet: Methoden en technieken:
analyse, analyse van bestaande
onderzoekgegevens, bronnenonder
zoek, literatuuronderzoek, rechtver
gelijking.
Einddatum: 2005.
Publicaüevorm: Dissertatie.
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298
De toepassing van het Europees
Verdrag ter voorkoming van
foltering en onmenselijke of
vernederende behandeling of
bestraffing in de Nederlandse
detentiesituatie
mc J de Lange
Pro;notoren: prof. mr. RAM. Mevis en
prof. RC.Vegter.
Doel: Het bepalen van de invloed (van
de aanbevelingen) van het CPT op de
Nederlandse detentiesituatie, waarbij
speciale aandacht wordt besteed aan
de opvang van bepaalde categorieën
gedetineerden, zoals de vluchtgevaar
lijken, de moeilijk beheersbaren en de
holletjesslikkers.
Eioddafuoz: September 2007.
Pnblicatieeor,n: Dissertatie.

299
De preventie van georganiseerde
criminaliteit
drs. C van der Schoot
Promotor: prof. dr. H.G. van de Bont.
Doet: Het doel van het onderzoek is
het beoordelen van de preventieve
maatregelen in het kader van de
preventieve werking die deze maatre
gelen (kunnen) hebben en het bijdra
gen aan en verbeteren van het beleid
gericht op de preventie van georgani
seerde criminaliteit.
Opzet: Centraal in het onderzoek
staan de maatregelen gericht op de
preventie van georganiseerde crimi
naliteit die zijn genomen door de
Europese regelgever en de Neder
landse wetgever. Na het inventarise
ren en analyseren van de preventieve
maatregelen, wordt gezocht naar een
onderboowing van dit beleid in theo
rie en empirie. Hiervoor wordt ten
eerste achterhaald in hoeverre de
maatregelen, respectievelijk de
mechanismen waarop de maatregelen
zijn gebaseerd, (konnen) worden
onderboowd door criminologische
theorieën. Ten tweede wordt nage
gaan hoe de maatregelen respectieve
lijk de onderliggende veronderstel
lingen, 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 aan
bevelingen geformoleerd betreffende

de geanalyseerde maatregelen ener
zijds, en — waar mogelijk — de ruimere
context van beleid ter preventie van
georganiseerde criminaliteit ander
zijds.
Einddatum: September 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

300
Sociale veiligheid in Europa; tussen
risicobeheersing en structurele
politiek
dr t?. van Swaaningen
Smnenu’erlciogsverband: Universitë di
Bologna, Universidad de Barcelona,
Middlesex University Rijksoniversiteit
Gent, Universitët des Saadandes.
Doet, opzet, probleemstelliog: Doel
van het onderzoek is in kaart te bren
gen 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 Segn
rirat t Prevencid Urbooo in Barcelona,
het Rotterdamse integrale veiligheids
beleid, ‘regeneration projects’ in
verschillende Londense borooghs, de
‘veiligheidscontracten’ in Cent. Dok
het Hamborgse en Parijse veiligheids
beleid zal worden bekeken. Hierbij zal
worden gekeken naar 1) de gehan
teerde begrippen van veiligheid en
onveiligheid, risico, overlast, preven
tie, criminaliteit, sociale cohesie,
gemeenschap, burgerzin enzovoort
als zodanig; 2) de manieren waarop
de vooronderstellingen waarop het
veiligheidsbeleid gebaseerd is zijn
onderzocht; 3) de politieke motieven
en 4) criminologische analyses die
aan een bepaald veiligheidsbeleid ten
grondslag liggen, of eventuele ver
schillen dienaangaande 5) ook gevol
gen hebben voor de institutionele
inbedding van dergelijk beleid, en BI
hoe en op welke gronden het ‘succes’
van verschillende projecten wordt
beoordeeld. Dit comparatieve
onderzoek gaat gepaard met een
probleemstelling van theoretische
aard. De centrale vraag hierbij is in
hoeverre het veiligheidsbeleid in een
bepaalde stad vooral een vorm van
risicojustitie is (geënt op ovetlast
bestrijding buiten de grenzen van
strafrechtelijke legaliteit) en welke
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vormen van interventie vooral een
aanzet zijn om op een meer structure
le, sociale wijze iets aan (de oorzaken
van) criminaliteit te doen.
Einddatttm: Doorlopend project.
Publicatievomt: Artikelen, rapporta
ges C.N.R., boek.

301
Tijdige strafrechtspleging en de
motivering van vonnissen van de
strafrechter
mc N. Visscher
Pronzotoren: prof. mr. RAM. Mevis en
prof. mr. Th. A. de Roos.
Doet: Onderzoek naar de motivering
in het vonnis van de strafrechter,
tegen de achtergrond van tijdigheid in
geschillenbeslechting.
Opzet: Literatuuronderzoek, empi
risch onderzoek naar de verschillende
soorten vonnissen en een rechts-
vergelijking met het Duitse straf
procesrecht.
Einddatum: 2006.
Pubticatievorm: Dissertatie.

302
Geschiedenis
jeugd(beschermings)recht
dc CG.M. van Wamelen
Doel: Bestudering van de geschiede
nis van het jeugdtbeschermings) recht.
Opzet: Literatuurstudie, interviews en
ander bronnenonderzoek.
Pubticatievor,n: De komende tien jaar
zullen er deelpublicaties verschijnen,
te weten (werktitels): 2005: De kinder
bescherming in Nederlands Indië;
Reeds verschenen de publicaties:
Kinderbescherming in oorlogstijd; de
strijd tegen het wangedrag van de
jeugd, Tijdschrift voor familie- en
jeugdrecht, nr. 5, 1995, p. 98-111;
Honderd jaar Pro Juventute Proces,

nr. 3, 1996, p. 47-51.

303
Maatschappelijke veiligheid
Vele onderzoekers
Samenwerkingsverband: Erasmus
Universiteit Rotterdam, Universiteit
Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam,
Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Hechtshandhaving
(NSCR), Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek (TNO).

Doet: De missie en het onderzoekspro
gramma van de onderzoekschool zijn
als volgt omschreven: het verrichten
van onderzoek op het gebied van
maatschappelijke veiligheid in het
algemeen en de onderscheiden deel-
gebieden — grondslagen van veiligheid
en sociale cohesie en rechtshand
having en nieuwe strategieën van mis
daadbestrijding — in het bijzonder en
de onderlinge samenhang tussen beide
deelgebieden en het opleiden van
onderzoekers die zowel fundamenteel
wetenschappelijk als toegepast empi
risch onderzoek kunnen verrichten op
het gebied van maatschappelijke
veiligheid. Aangezien gedegen kennis
een absolute noodzaak voor beleid is,
richt de onderzoekschool zich op korte
termijn beleid (symptoombestrijding
en analyse daarvan), maar is het
onderzoek uiteraard gericht op vraag
stukken van langere termijn.
Opzet en methoden: Veiligheidsvraag
stukken vergen een geïntegreerde
benadering vanuit verschillende
mens- en maatschappijwetenschap
pen, gezondheidswetenschappen en
technische en natuurwetenschappen.
Einddatu,n: Onbepaald.
Publicatievorm: Dissertaties en andere
boeken, rapporten, artikelen.

Universiteit Utrecht
Willem Pompe Instituut voor
Stmfrechtswetenschappen

Afgesloten onderzoek

304
Leren diversifiëren; reclassering
en culturele diversiteit
mc. dr. M. Boone
Utrecht, Willem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 297

305
Hennepteelt in Nederland, het
probleem van de criminaliteit en
haar bestrijding
prof dc E Bovenkerk
Zeist, Uitgeverij Kerckebosch, 2003
Zie P17, 2002, nr. 299
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306
Multiculturaliteit in
de strafrechtspleging
F Bovenkerk, M. Komen en Y Ye,sllgöz
Den Haag, Boom Juridische uitgevers,
2003
Zie JV7, 2002, nr. 300

307
Eer, identiteit en moord.
Een vergelijkende studie tussen
Nederland, Duitsland en Turkije
E. Cezik
Utrecht, Nederlands Centrum
Buitenlanders/STO, 2003
Zie 1V7, 2002, nr. 302

308
Recht op schrift; evaluatie
projecten Schriftelijke
slachtofferverklaring
dr. R. Kool, prof dr. M. Moerings
en W Zandbergen
Deventer, Kluwer, 2002 (Pompe reeks
deel 37)
Zie W7, 2002, nr. 307

309
Russisn Biznes in The Netherlands
13. Siegel
Utrecht, Willem Pompe Instituut,
Universiteit Utrecht, 2002
Zie W7, 2002, nr. 317
Het onderzoek werd uitgevoerd met
subsidie van het WODC, afdeling
EWB.

Lopend onderzoek

310
De betrokkenheid van de tweede
generatie van Turken en Koerden
bij de georganiseerde misdaad in
Nederland
drs. F Akinbingöl
Sopervisie: prof. dr. E Bovenkerk en
dr. Y. Yesilgöz.
Opdrachtgever: Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Gemeente
Amsterdam.
Doel: In hoeverre plant het verschijn
sel georganiseerde misdaad in de
kring der Turken en Koerden en dan
vooral wat betreft de handel in drugs
en mensensmokkel uit of via Turkije
zich voort in de tweede (en derde)
generatie van enkele migrantenfami

liet en welke rol spelen daarbij de
politieke ontwikkelingen in West-
Europa en Turkije?
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Boek.

311
De sociale constructie van
satanisch seksueel misbruik
mr T A. Beetstra
Pro;ootoren:prof. dr. C.H. Brants en
prof. dr. H. Crombag (Universiteit van
Maastricht).
Doel: Een vergelijkende studie van het
fenomeen satanisch seksueel mis
bruik in de Verenigde Staten en
Nederland, teneinde inzicht te ver
krijgen in hoe en waarom maatschap
pelijke debanen in verschillende
landen (verschillend) verlopen. Met
name is het de vraag waarom in
het ene land een fenomeen als een
ernstig criminaliteitsprobleem wordt
gedeftnieerd en als zodanig behan
deld, maar in het andere niet. Welke
maatschappelijke factoren en actoren
spelen hierin een cruciale rol en
waarom kunnen juist zij de deftnië
ring van problemen naar zich toe
trekken?
Opzet: Literatuuronderzoek, media-
onderzoek,
Einddattno: 2004
Publicatie: Dissertatie.

312
Maatregelen in het belang van
het onderzoek in strafzaken en de
rechtspositie van de verdachte
mr A.M. Berkhout-van Poelgeest
Promotor: prof. mr. C. Kelk.
Doel: Het onderzoek richt zich op een
beschrijving van de ‘maatregelen’ (art.
62.2 jo. 76Sv jo. art. 222, 225
Invoeringswet Sv) in historisch en
constitutioneel perspectief,
in verband met hun plaats in het
strafprocesrecht en het detentierecht.
Probieentstelling: Wat is de rechts
positie 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
detentierechtelijke beginselen?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatmn: Onbekend.
Publicatieeorm: Dissertatie.
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313
Variaties voor drugsbeleid in Europa
drs. T Boekhout van Snllnge
Supervisor: prof. dr. E Bovenkerk en
dr. P Cohen.
Doel:Vergelijking van het drugsbeleid
in Nederland, Frankrijk en Zweden.
Het gaat om de sociale constructies
van het drugsprobleem, de uitgangs
punten van het beleid en de uit
voering daarvan.
Einddatum: 2003.
Publicadevorm: Dissertatie.

314
Opvattingen van Surinaamse,
Marokkaanse, Antilliaanse,
Turkse en Nederlandse jongeren
over misdaad en straf
drs. MS. de Boer
Supervisie: prof. dr. E Bovenkerk en
dr. Y. Yeëilgöz.
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht.
Doel: Het inventariseren van de
ideeën die jongeren, uit de verschil
lende etnische groeperingen, erop
nahouden mes betrekldng 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 groe
peringen.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

315
‘Gultural detense’ in het strafrecht?
prof dr JE Bovenkerk
Opdrachtgever: NWO.
Doel: Houdt de strafrechtspraak in
Westerse landen die geconfronteerd
worden met culturele diversiteit in de
misdaad, rekening met cultureel
verweer van verdachten? Een interna
tionaal vergelijkend onderzoek naar
de praktijk van de rechtspraak en de
ontwikkeling van enige doctrine van
cultureel verweer.
Opzet: Literatuuronderzoek en vraag
gesprekken.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Boek.

316
Oudere slachtoffers van geweld
prof dr JE Bovenkerk
Doel: Quick scan van gegevens over
vlctimisatie van ouderen.
Opzet: Kwalitatieve materiaal-
verzameling.
Einddatwn: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

317
Een probleemverkenning op
het gebied van politie en etnische
minderheden ter zake van
vraagstukken effectiviteit van
politiewerk
prof dr JE Bovenkerk en dr 0.1 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 interven
tiemodaliseiten die door de politie in
Nederland en omringende landen
zijn uitgeprobeerd en daarbij beho
rende evaluaties en ten slotte het
vervaardigen van een voor de politie
bruikbaar informatiesysteem
hieromtrent. Wat heeft de politie
allemaal geprobeerd om effectief op
te treden tegen geweld, interesnische
conflicten enzovoort? Zijn daar ook
ingrepen of projecten bij die aan
toonbaar helpen? De expertise zal
via Politie tntra Net voor de politie
landelijk toegankelijk worden
gemaakt.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievorm: Boek, met evaluatie
van verschillende projecten.

318
Media en strafrechtspleging
prof dr. CH. Brants
Doel: Dnderzoek naar verschillende
aspecten van de relatie tussen de
media en de strafrechtspleging en
veranderingen daarin; in het bijzon
der de rol en betekenis van de media
met betrekking tot openbaarheid in
de strafrechtspleging; investigative
jouroolism en de ethiek van de
journalistiek in criminaliteitsbericht
geviog; de betekenis van de vrijheid
van expressie en art. 10 EVBM; de
verhouding tussen justitie en journa
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listiek in het mediadebat over crimi
naliteit en veiligheid.
Einddaturn: Doorlopend.
Pitbticatievorm: Artikelen.

379
Evaluatie Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden
pret dc CH. Brants, WPI frmndverant
woordeljke), mr. R.J. Bokhorst, WODC
(projectleider), dc M. Boone, WPI,
dr. A. Bejet WPI en mr. 1 Lindeman, WPI
n opdracht van en in samenwerking
met hel WODC)
Doet: Dit is de 2e fase van het evalua
tieonderzoek naar de werking en de
effecten van de Wet BOB in de praktijk
en vormt een nadere verdieping van
het materiaal en de gerezen vragen uit
de le fase, die door het WODC is
uitgevoerd en in 2002 afgerond. In het
bijzonder wordt ingegaan op de prak
tische hanteerbaarheid en effecten
van specifieke bijzondere onderzoeks
bevoegdheden in het licht van de
doelstellingen van de wet, en wordt
nader onderzocht of de Wet BOB
consequenties heeft voor politiële
samenwerking in internationaal
verband, en zo ja, welke.
Opzet: Literatuur-, jurisprudentie- en
dossieronderzoek, interviews met in
de praktijk werkzame personen bij de
verschillende betrokken diensten en
instanties.
Einddatiun: Voorjaar 2004.
Publicatievorm: Onderzoeksrapport.

320
De grondslagen van ‘legitieme
strafrechtspleging’
prot dc CH. Brants, prof mc 1 Remntjes,
prof mc PAM. Mevis
en prof mr. T Pmkken
Samenwerkingsverband: Universiteit
Utrecht, Open Universiteit, Erasmus
Universiteit Rotterdam, Universiteit
van Maastricht f in het kader van de
onderzoeksschool Rechten van de
Mens).
Doet: Inzicht vergroten in de vraag
aan welke fundamentele beginselen
de strafrechtspleging moet voldoen
om haar eigen legitimiteit in een
moderne, democratische en recht
statelijke samenleving te garanderen?
Aan de orde komen o.a. legaliteit, de
relatie wetgever-rechter, opportu

niteit, openbaarheid, lekenpartici
patie versus professionele recht
spraak, constirutionaliteit en de plaats
van het EVRM, de positie van de
verdediging, afdoening buiten geding.
Einddatum: Doorlopend.
Pubticatievorm: Boeken, artikelen.

327
Plea bargaining in de Verenigde
Staten en in Engeland en Wales
prof dr. CH. Brants en dr. B. Stapen
Zie nr. 81

322
Verschoningsgerechtigde
familieleden als medeverdachten
en getuigen
mc G. ter Haar
Supervisie: prof. dr. G.J. Knoops, prof.
dr. mr. M. Moerings, dr. Y. Yeëilgöz
(extern).
Opzet: Hoofdzakelijk literatuur- en
bronnenunderzoek, ondersteund
door dossieronderzoek en interviews.
Einddatuni: 2008.
Pubticatievor,n: Dissertatie en
artikel(en).

323
Strafrechtelijke rituelen onder de in
Marokko en in Nederland wonende
Berbers
mc S. Harchaoui
Supervisie: prof. dr. 1 Bovenkerk en
dr. Y. Yetilgöz.
Opdrachtgever: Buitenpromovendus.
Doet: Het doen van onderzoek naar
de vraag of de in Nederland en in
Marokko wonende Berbers andere
strafrechtelijke vormen van conflict-
bemiddeling buiten de officiële straf
rechtssvstemen hebben. Zo ja, welke
verschillen bestaan hierin tussen
de Berbers hier in Nederland en in
Marokko?
Eiuddat,tm: Dnbepaald.
Publicatievorm: Dissertatie.

324
Evaluatieonderzoek herstelrecht
voor jeugdige delinquenten
drs. YM. Hokwerda
Supervisie: prof. mr. C. Kelk,
dr. 1. Weijers en dr. IR. Blad.
Opdrachtgever: Ministerie van
Justitie.
Doet: Het in kaart brengen van de
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werkwijze binnen de zeven pilots die
centraal staan in dit onderzoek en
effecten die kunnen worden tne
geschreven aan de herstelprocedure.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rappnrt.

325
Normatieve schulduitsluiting: het
schuidbegrip verder uitgehold?
mr drs, F de Jong
Begeleiders: prof. mr. C. Kelk (promo
tor) en mevr. dr. C. M. Pelser (dage
lijks begeleider/copromotor).
Doel: De probleemstelling van het
onderzoek luidt: wat is de mogelijke
invloed van de normativering van
de schuldvraag in het kader van de
bewezenverklaring van een misdrijf
op de invulling van de algemene
schulduitsluitingsgronden, in het
bijzonder op de psychische over
macht, het noodweerexces en de
ontoerekenbaarheid? De maatschap
pelijke relevantie van het onderzoek is
gelegen daarin, dat veranderingen in
de organisatie en samenstelling van
onze samenleving (en dus veranderin
gen in de mate van consensus ten
aanzien van gedragsnormen) van
grote invloed zijn op de invulling van
het strafrechtelijke srhuldbegrip.
Normativering en objectivering van
schuld veronderstellen het bestaan
van tot op zekere hoogte algemeen
gedeelde gedragsnormen, zodat hij
het wegvallen van de sociale homo
geniteit de beschermende functie van
het schuldbeginsel onder druk kan
komen te staan. De wetenschap
pelijke relevantie van het onderzoek is
dat het inzicht beoogt te verschaffen
in de verhouding tussen de schuld-
bestanddelen en het fundamentele
schuldvenvijt, alsook in de zelfstan
dige betekenissen van de afzonder
lijke schulduitsluitingsgronden.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit een
analyse van de relevante Nederlandse
wetgeving, wetsgeschiedenis, recht
spraak en literatuur. Daarnaast zal
een zelfstandige studie naar de laatste
jurisprudentiële en dogmatische
ontwikkelingen binnen het schuld-
begrip in Duitsland worden verricht.
Einddaflim: September 2006.
Poblicotievorm: Dissertatie.

326
De rechtspositie van gedetineerden
en van tbs-gestelden
prof mr C. KeIk
Doel: Het stelselmatig onderzoeken
van de rechtsontwikkelingen op het
gebied van het detentierecht en dat
van het recht voor tbs-gestelden.
Hierbij staat de rechtspositie van de
betrokken categorieën personen
centraal.
Opzet Bronnenonderzoek (wetgeving,
rechtspraak en literatuur).
Einddatum: Doorlopend project.
Publicatievorm: Boeken, artikelen en
annotaties hij uitspraken.

327
Doding in gezinsverband
dr F Koenraadt
Samenwerkingsverband: Het Pieter
Baan Centrum, Psychiatrische
Dbsen’atiekliniek te Utrecht.
Doel: Inzicht in de ontwikkeling,
toedracht en motieven van fatale
delicten in gezinsverband, vooral
kinderdoding en partnerdoding.
Inzicht in de aard van de relatie
tussen verdachte en slachtoffer en in
verdachtes psychopathologie, die een
rol hebben gespeeld hij het begaan
van het ten laste gelegde feit, indien
bewezen.
Opzet: In de jaren negentig versche
nen twee studies naar partnerdoding
(De Boer, 1990), cesp. ouderdoding
(Koenraadt, 1996) gebaseerd op bron
nenmateriaal uit het Pieter Baan
Centrum te Utrecht. to vervolg hierop
worden zaken van partnerdoding
(400 in de periode 1980-2000), kinder
doding (150 in de periode t 950-2000)
en ouderdoding (120 in de periode
1950-2000) geanalyseerd en met
elkaar vergeleken. Tevens wordt
een vergelijking van partnerdoding
uitgevoerd naar de 124 zaken van
1950-1980 (De Boer, 1990) en de
400 zaken uit 1980-2000.
Einddatum: 2004-2005.
Publicatievorm: Boek en artikelen in
vaktijdschriften.
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328
Forensisch psychiatrische en
psychologische rapportage
dr. IE Koenraadt
Samenu’erkingsverband: Het Pieter
Baan Centrum, Psychiatrische
Observatiekliniek te Utrecht, en
Abteilung Forensische Psychiatrie,
Universitilt München, Duitsland.
Doel: Aan de hand van actuele en
historische prucessen inzichtelijk
maken hoe in de strafrechtspleging de
aandacht voor de persoon van de
verdachte vorm heeft gekregen en
krijgt.
Opzet: Onderzoek naar huidige en
oude (van rond de eeuwwisseling)
forensisch psychiatrische rapporten.
Het materiaal bestaat onder meer uit:
huidige rapporten uit het Pieter Baan
Centrum) oude rapporten (uit
Rijksarchieven), en buitenlandse
rapporten (voornamelijk Engelse en
Duitse).
Einddatuni: Doorlopend onderzoek.
Poblicarievorm: Boek en artikelen in
vaktijdschriften. Naar aanleiding van
dit onderzoek verscheen reeds en zal
nog verschijnen een aantal artikelen.

329
De rol van etniciteit in het
oordeel van forensische
gedragsdeskundigen in strafzaken
tegen jongeren met ernstig
delictgedrag
dc MM. Komen
Supervisor: prof. dr. E Bovenkerk.
Financiering: NWO/MPS en
UUIWillem Pompe Instituut voor
Strafrechtswetenschappen.
Doel: Inzicht in de rol van sociaal-
economische omstandigheden svaar
onder 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
Einddatunt: December 2003.
Pttblicatievorot: Artikelen en een
boek.

330
Evaluatie Marokkaanse projecten
& D. Korf
Samenwerkingsverband:
Onderzoeksbureau ES&E.
Doel:What works bij politieprojecten
die ten doel hebben Marokkaanse
criminaliteit in te dammen.
Opzet: Quick scan.
Einddatnm: 2004.
Pnblicatievorm: Rapport.

331
Als blauwhetmen over de schreef
gaan; exoessief geweldsgebruik
door vredessoldaten tegenover de
burgerbevolking
drs. PWC Kuijs (majoor b.d. en buiten-
promovendus)
Supervisors: prof. dr. E Bovenkerk en
prof. dr. I.M.L.M. Soeters )KMA).
Doel: Het verwerven van inzicht in de
mechanismen die een rol spelen bij
geweldsexcessen tegenover de burger
bevolking hij vredebewarende
(peacekeeping) operaties. Dit teneinde
uitspraken te kunnen doen over de
meest wenselijke organisatievorm
voor het uitvoeren van vredesopera
ties. Moeten peocekeeping-operaties,
waarin in beginsel geen geweld wordt
gebruikt, eigenlijk wel door militairen
worden uitgevoerd of is het misschien
beter daarvoor (anders opgeleide)
politiefunctionarissen in te zetten?
Opzet: Via een vergelijking van
geweldsescalaties in de vorm van
case-stodies, interviews en vignet-
onderzoek onder leger- en politie
functionarissen )ME’ers) onderzoeken
hoe deze geweldsexcessen zijn te
verklaren en daarbij tevens te bezien
of: A. excessen die zich tijdens vredes-
operaties in Rwanda, Somalië en
Bosnië voordeden, verschillen van
excessen die in klassieke (oorlogs)
operaties zoals de politionele acties
in Nederlands-Indië en in Vietnam
(My Lai) zijn begaan; B. de oorzaken
van geweldsgebruik door het leger
dezelfde zijn als bij politie-excessen;
C. er specifieke organisatiekenmerken
zijn die met de excessen verband
houden en zo ja, of die kenmerken
in beide organisaties van elkaar
verschillen.
Einddatum: 2004.
Publicatievorn,: Dissertatie, artikelen.
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332
Het beginsel der externe
openbaarheid in de Nederlandse
strafrechtspleging
mw me L van Lent
Doel: beantwoording van de vraag
naar de normatieve betekenis van het
beginsel van externe openbaarheid in
de Nederlandse strafrechtspleging.
Opzet: Bronnenonderzoek (wetgeving,
literatuur, jurisprudentie).
Einddatuni: 2004.
Publicatievorm: Disaertatie en
artikelen.

333
Internationale informatie-
uitwisseling op het raakvlak van
het belastingrecht, het financieel
recht en het strafrecht
mr. M.JJP Luchtman
Supervisie: prof. mr. Pl. Baauw en
prof. dr. J.A.E. Vervaele.
Doel: het verkrijgen van inzicht in de
internationale samenwerking op het
raakv)ak van strafrecht (wederzijdse
rechtshulp) en fiscaal en financieel
bestuursrecht (administratieve fiscale,
resp. financiële bijstand). De onder
linge verhoudingen tussen deze
rechtsgebieden en de )on)mogelijk
heden tot samenwerking worden in
kaart gebracht aan de hand van het
ambtageheim waaraan de betrokken
autoriteiten zijn onderworpen. Het
onderzoek brengt deels inter- en
supranationale regels in kaart en is
deels rechtsvergelijkend (Nederland,
Duitsland en/of Zwitserland).
Eiuddatunt: 2005.
Publicatievorm: Dissertatie.

334
De Raad voor de
Kinderbescherming in
een multicultumle samenleving
des. 8. Oude Breud
Supervisoren: prof. dr. E Bovenkerk
en dr. D.). Korf.
Doel: Hoe zien de etnische minder
heden de rol van de Raad voor de
Kinderbescherming? Hoe reageert de
Raad voor de Kinderbescherming op
een multicultureel cliëntenbestand?
Einddannn: 2003.
Pitblicatievorm: Dissertatie.

335
Geflo’s van Nederlandse makelij
de. 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 historie wordt
nagegaan hoe de huidige problemati
sche situatie is ontstaan. Niet alleen
het aandeel dat de overheid daarin
heeft gehad, ook dat van woonwagen
bewoners zelf wordt nadrukkelijk in
de analyse betrokken.
Einddatinu: Januari 2005.
Publicatievorm: Boek.

336
De (rechts)positie van etnische
minderheden in het penitentiair
systeem
me Mci Post
Supervisie: prof. mr. C. Kelk en prof.
dr. M. Moerings.
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht.
Doel: Inzicht verkrijgen in de wijze
waarop de culturele achtergrond, de
etniciteit en de nationaliteit van een
gedetineerde mogelijk een rol spelen
bij het uitoefenen van zijn fundamen
tele rechten. Tevens svordt aandacht
besteed aan hoe de verhoudingen
tussen gedetineerden onderling en
personeel daarbij van invloed zijn.
Eiuddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

337
Seksuele delicten
van Marokkaanse jongens
drs. H. Ouint en prof dr F Bovenkerk
Opdrachtgever: LSDP en ‘Politie en/
Wetenschap
Doel: Het verkrijgen van inzicht in de
culturele achtergronden van delicten
zoals verkrachting, aanranding, sek
suele intimidatie en het aanzetten van
prostitutie, gepleegd door Marok
kaanse daders.
Einddatum: 2005.
Publicatievorm: Rapporten en een
dissertatie.
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338
De ontwikkeling van de politie in
Turkije
drs. II. Sayin
Stipervisoren: prof. dr. E Bovenkerk en
dr. Y. Yeilgöz.
Opdrachtgever: Turkse overheid.
Doel: Het beschrijven van de ontwik
keling van de Turkse politie in dyna
mische wisselwerking met de geschie
denis van de (georganiseerde)
criminaliteit vanaf de middeleeuwen.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.

339
Drugsbeleid en transnationale
rechtshandhaving bij de handel
in precursoren
ELW Scheirs
Supervisoren: prof. mr. J.A.E. Ven’aele
en prof. mr. A.H. Klip.
Opzet: Literatuur-, bronnen en veld-
onderzoek.
Einddatwn: Oktober 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

340
Multiculturaliteit en verdediging
in strafzaken
mc M S/es/ing
Supervisie: prof. dr. F. Bovenkerk,
dr. Y. Yegilgöz en dr. C.M. Pelser.
Opdraclttgever: Universiteit Utrecht.
Doet: Startend vanuit de taakopvat
tingen (zowel wettelijk vastgelegde
bevoegdheden als persoonlijke visie)
van de advocaat, inventariseren of in
het geval van een culturele zaak’ aan
deze taakopvatting bijzondere eisen
worden gesteld.
Einddatum: 2004.
Publicatie: Dissertatie.

341
‘More or less fair’; the nght to a fair
trial under the U.S. Constitution and
the European Convention on Human
Rights and fundamental freedoms
dc 8. Stape,t
Supervisie: prof. dr. C.H. Brants,
dr. P. Bal, prof. dr. 0 Baauw.
Opzet: Bronnenonderzoek, evt. met
een empirische component.
Einddatu,n: Oktober 2004.
Publicatievor,u: Dissertatie en
artikelen.

342
Harmonisatie en harmoniserende
maatregelen in het strafrecht
mc EM. Tadic
Prornotoren: prof. mr. C.H. Brants en
prof. mr. A.H. Klip.
Doet: Kern van het onderzoek is te
bepalen in hoeverre zowel bestaande
bindende gemeenschappelijke instru
menten, als niet bindende rechts
instrumenten een harmoniserende
werking hebben en zo condities voor
harmonisatie af te leiden.
Opzet: Literatuuronderzoek, inter-
views.
Einddatum: 2004.
Publicatievorni: Dissertatie.

Universiteit van Tilburg
Vakgroep strafrechts
wetenschappen

Afgesloten onderzoek

343
Uitsluitsel over bewijsvoering
mc M.c.D. Embregts
Kluwer, Deventer, 2003
Zie 1V7, 2002, nr. 331

344
Hiaten in de strafrechtelijke
rechtsbescherming
mc ES.G.N.A.I. van de Griend
Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2002
Zie 1X7, 2002, nr. 332

345
Heropening van procedures na
veroordelingen door het EHRM
mc RH.PH.M.C. van Kempen
Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2003
Zie ]V7, 2002, nr. 337

Lopend onderzoek

346
International criminal prosecution
of sexual violence against women
in times of war
mc A.LM. de Brouwer
Promotoren: prof. mr. M.S.
Groenhuijsen en prof. mr. WIM.
van Genugten.
Sainentverkingsverband: Tilburg
Universit Schoordijk Institute,
Center for Transboundary Legal
Development; and School of Human
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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
recendy, the international criminal
prosecution of such heinous crimes
bas been placed higher on the interna
tional agenda.Clear examples, in this
regard, are some cases before the
International Criminal Tribunals for
the formerYugoslavia )ICfl’) and
Rwanda (ICTR). However, difficulties in
prosecuting such crimes remain, on a
substantive as well as ons procedural
level. On a substantive 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 tbe 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 efforts have been
made to facilitate prosecution, recog
nizing the distinctive needs of the
victims/witnesses. However, have
these measures been successful 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 ICfl and ICTR from the victim’s/
women’s perspective, thereby focusing,
among other things, on the work of the
Victims and Witnesses Unit, the Rules
of Procedure and Evidence, the Statu
tes, and the relevant case late. 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 recommendations fors
more adequate substantive as well as
procedural level of prosecution will be
made.
Eindda lom: 2004.
Pnblicatievonn: Dissertatie.

347
Affectief agressief
gewelddadig gedrag
drs. R.C. Brouwers
Promotor: prof. dr. T.I. Oel.
Doel: Dnderzoek naar de verklarende
en therapeutische kwaliteit van de
klinische factoren gebaseerd op de
catastrofetheorie gericht op affectief
agressief gewelddadig gedrag.
Opzet klinisch onderzoek.
Einddatnm: 2003 /2004.
Publicatievorm: Artikelen en
eventueel dissertatie.

348
Een onderzoek naar de
Waarheids- en Verzoenings
commissie van Zuid-Afrika
me drs. A. El//an
Promowren: prof. mr. M.S. Groen
huijsen.
Doel: De spanning tussen het straf
recht en de verzoening in de politieke
overgangsperiode is het centrale
thema van dit onderzoek. Door de
ontbinding van de oude macht kampt
de onderdmkte (de nieuwe macht)
met de erfenis van de ontbonden
macht (de grove schendingen van de
mensenrechten). Wat moet in deze
situatie gebeuren met de mensen die
de geweldmachine van het oude
regime dienden? Het recht moet in
deze situatie de geschikte instrumen
taria 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 funda
mentele zaken die gedurende dit
onderzoek aan de hand van de werk
zaamheden van de Waarheids- en
verzoeningscommissie in Zuid-Afrika
tntgediept en geproblematiseerd
zullen worden. Daarnaast zal er aan
strafrechtelijke begrippen (zoals
dader, slachtoffer of legaliteitsbegin
sel) bijzondere aandacht worden
besteed.
Opzet Literatuur- en empirisch
onderzoek.
Einddatum: 2003.
Pnblicotievorm: Dissertatie.
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349 350

Onbegonnen werk; integmtieve Het wettelijk strafmaximum en

psychotherapie binnen detentie strafminimum in rechtsvergelijkend

0. de Haas perspectief

Promotor: prof. dr. T.I. Oei. me CC de Hooge
Doel: Het door middel van een Promotoren: prof. M.S. Groenhoijsen
promotieonderzoek leveren van een en prof. mr. 1. de Hollo.
wetenschappelijk verantwoorde Somenwerkingsverband: Centrom
bijdrage aan de discossie over de voor Wetgevingsvraagstokken,
mogelijkheden en beperkingen van Schoordijk Institoot voor Grondsla
(vormen van) behandeling binnen genonderzoek en Rechtsvergelijking,
detentie, toegespitst op de toepassing Universiteit van Tilborg.
van (vormen van) integratieve Doel: Het vaststellen van de rol van
psychotherapie. het strafmaximom en het strafmini
Opzet: Al Het realiseren van een over- mom in het Nederlands strafrecht.
zicht van de stand van zaken ten Gekeken wordt of er door middel van
aanzien van de theorie en de praktijk rechtsvergelijking een bijdrage aan
van psychotherapie in forensische het Nederlandse systeem kan worden
settingen in Nederland, Doitsland, geleverd.
Oostenrijk, Engeland, de VS en Opzet: Literatooronderzoek.
Canada; B) het selecteren en zonodig Eioddatuni: 2005.
aanpassen en/of oitwerken van een of PnblicaHevor,n: Dissertatie.
meer modellen voor integratieve
psychotherapie die toegepast (koo- 351

nen) worden binnen forensische Vreemdelingenbewaring in Europa
settingen en die recht doen aan de de A.M. van Kalmthoot
internationale ‘state of the art’ en Samenwerkingsverband: Max Planck
standaards van GGZ; Cl het voorleg- Institoot te Freiborg.
gen van het onder B gerealiseerde aan Doel: In dit onderzoek wordt de
nationale en internationale stake- rechtspositie van de illegale vreem
holders en het naar bevind van zaken deling in de landen van de EU besto
aanbrengen van wijzigingen; D) het deerd en vergeleken. Bijzondere
trekken van conclosies en doen van aandacht krijgt de strafbaarstelling
aanbevelingen ten aanzien van de van het illegaal verblijf in sommige
mogelijkheden en beperkingen van de landen en de vrijheidsbenemende
gepresenteerde vorm van integratieve maatregelen die het gevolg konnen
psychotherapie waarbij het in ieder zijn van het ongedocomenteerd in
geval gaat om de toepassing binnen een land verblijven. Onderzocht
de detentiesitoatie met o.a. als doel: wordt hoe deze vrijheidsbeneming in
het serogdringen van het recidive- overeenstemming is met de interna
risico; het behandelen van al dan niet tionale mensenrechtenverdragen.
met de detentie samenhangende, of Opzet: Literatoorstodie, jorisproden
daamit voortkomende psychische tieonderzoek, rechtsvergelijking.
en/of relationele problematiek; het Ehzddatom: Doorlopend project.
voorkomen van psychische schade die Publicatieeonn: Boek en artikelen.
kwetsbare gedetineerden door de
detentiesitoatie zooden konoen 352

oplopen; E. het doen van aanbevelin- Differentiatie in strafoplegging

gen ten aanzien van de wijze waarop en strafuitvoering
(indien opport000) de introdoctie, de A.M. van Kalmthout
begeleiding en evaloatie van werken Doel: De toename in de omvang en
volgens model, c.q. modellen gereali- diversiteit van de criminaliteit heeft
seerd zoo konnen worden. geleid tot een drok op het Neder
Einddattnn: 2003/2004. landse gevangeniswezen. Die drok
Publicatievornt: Dissertatie. kon niet alleen worden opgelost door

vergroting van de capaciteit van de
jossitiële inrichtingen. Deze maat
schappelijke ontwikkeling leidde
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echter ook tot een streven naar her
vorming van het sanctiestelsel van het
Wetboek van Strafrecht. In dat ver
band kan worden gewezen op een
tendens, waarbij de wijze van afdoe
ning van strafbare feiten en de op te
leggen sancties worden gerelateerd
aan de aard van de betreffende
delictscategorie. Met name ten aan
zien van de kortere vrijheidsstraffen
kan worden gesproken van een ver
schuiving van vrijheidsstraf naar
community based sanctions en
community based executions. Een
opmerkelijk gevolg van deze verschui
ving is de toename aan verantwoorde
lijkheid voor de executie en dein dat
kader uit te oefenen bevoegdheden
van niet-justitiële organen; een vorm
van privatisering van bepaalde delen
van de strafrechtspleging. Met betrek
king tot vermogenssancties wordt
gezocht naar mogelijkheden om pro
blemen bij de incasso op te lossen en
naar wijzen van sanctionering van
delicten die in hoofdzaak vanwege de
grote financiële voordelen worden
begaan. Bij deze ontwikkelingen in de
straftvetgeving op het terrein van het
sanctierecht Staat de balans tussen de
diverse bij de strafoplegging en straf-
uitvoering betrokken instanties
— OM., rechter en administratie —

centraal. Aangezien in dit onderzoek
kwesties worden aangeroerd, die ook
in West-Europees verband in het
strafrechtelijke onderzoek een belang
rijk thema vormen, zal voor de
rechtsvergelijkende component een
vooraanstaande plaats worden inge
ruimd.
Einddatum: Doorlopend project.
Pubticatievorm: Wetenschappelijke
artikelen en korte monografieën.

353
De strafbaarstelling van
misbruik van voorwetenschap
mr EG.H. Kr/sten
Promotor: prof. mr. M.S.
Groenhuijsen.
Samenu’erk-ingsverband: Centrum
voor Procesrecht.
Doet: Bescherming van de belegger
ter beurze is de door de wetgever
aangegrepen grondslag voor de straf
baarstelling van misbruik van voor-
wetenschap. Deze op het oog heldere

grondslag blijkt in de praktijk niet
sluitend te zijn en geeft aanleiding tot
onduidelijkheid over de reikwijdte van
de delictsomschrijving. Voorts zijn
allerlei stratvorderlijke complicaties
aan het licht getreden, met als gevolg
dat opsporing en vervolging van
misbruik van voonvetenschap moei
zaam verloopt.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Ei,zddatum: 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

354
‘Volenti non fit iniuria’; rol van de
toestemming in het Nederlandse
strafrecht
mr. E van Laanen
Promotor: prof. mr. M.S.
Groenhuijsen.
Einddatuin: 2006.
Pubticatievorm: Dissertatie.

355
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. KM. Lehnecke
Promotor: prof. dr. T.I. Oei.
Doet: Een indruk te krijgen op welke
wijze perverse dynamische interactie
patronen kunnen resulteren in
bepaalde fantasieën en gedragshan
delingen die ten grondslag liggen aan
seksueel delinquent gedrag.
Opzet: Dossieronderzoek t996/1997.
Gegevens uit ambulante en klinische
rapportages van tbs-patiënten.
Pubticatievorm: Artikelen en proef
schrift.

356
De toepassing van het verbod
van marktmanipulatie
mr. drs. M. Ne!emans
Promotor: prof. mr. M.S.
Groenhuijsen.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Procesrecht.
Doet: De EG-richtlijn 2003/6/EG
inzake marktmisbruik verplicht
Nederland tot invoering van een
verbod van marktmanipulatie op de
effectenmarkten. Dit verbod ziet
kortweg op transacties in financiële
instrumenten en het verspreiden van
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informatie, voorzover daarvan
onjuiste of misleidende signalen
(kunnen) uitgaan ten aanzien van het
aanbod van, de vraag naar of de koers
van financiële instrumenten. De alge
meen geformuleerde verbodsbepaling
omvat veel gedragingen die worden
gerekend tot de gebruikelijke en
aanvaardbare gang van zaken in het
effectenverkeer. De richtlijn voorziet
dan ook in een beperkt aantal gron
den om dergelijk gedrag buiten het
toepassingsgebied van een nationale
verbodsbepaling van marktmani
pulatie te houden. De onderzoeks
vraag luidt: Vormt de aanstaande
Nederlandse verbodsbepaling inzake
marktmanipulatie een adequate
omzetting van de richtlijn markt-
misbruik en zijn er redenen voor
uitbreiding en/of specificatie van de
excepties op de verbodsbepaling?
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einctdattint: 2007.
Pubikatievorm: Dissertatie.

357
De overdracht van de tenuitvoer

legging van strafvonnissen

me H.D. Sanders
Promotoren: prof. mr. M.S.
Groenhuijsen en prof. mr. A.H. Klip.
Doel: Dit onderzoek gaat over de
voorwaarden die staten betrokken bij
de overdracht van strafvonnissen,
stellen aan de tenuiwoerlegging.
Onderzocht wordt welke voorwaarden
een overdragende staat stelt aan de
tenuitvoerlegging in een ander land
en welke voorwaarden de over
nemende staat stelt aan de tenuit
voerlegging in eigen land. Belangrijk
hierbij is de keuze tussen de exequa
turprocedure en de procedure van
onmiddellijke tenuitvoerlegging.
Naast de overname en overdracht van
de tenuitvoerlegging van vrijheids
straffen wordt in dit onderzoek aan
dacht besteed aan de overname en
overdracht van de executie van geld
boeten, veroordelingen tot voor
waardelijke straffen en verstekvonnis
sen. Verder wordt onderzocht of
dezelfde premisses van toepassing
zijn op de tenuitvoerlegging van
gevangenisstraffen uitgesproken door
internationale strnffioven. Bij dit alles
wordt de rol van de gedetineerde niet

vergeten. Andere elementen van de
tenuitvoerlegging zoals de vervroegde
invrijheidstelling 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 onder
zoek wordt een rechtsvergelijkende
methode gehanteerd. Nederland geldt
als uitgangspunt. Rechtsvergelijking
zal plaatsvinden met Zwitserland en
de Verenigde Staten.
Opzet: Literatuuronderzoek.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.

358
Grondslagen van

het oorlogsstrafrecht

me drs. E. van Slledregt
Promotoren: prof. mr. N. Keijzer,
prof. mr. G.L. Coolen en prof. mr.
W.J.M. van Genugten.
Samenwerkingsverband: Schoordijk
Instituut en T.M.C. Asser Instituut.
Doel: Hoewel oorlogen worden
gevoerd door staten zijn het tegen
woordig juist individuen die voor
schendingen van liet oorlogsrecht
aansprakelijk worden gesteld. Het uit
te voeren onderzoek richt zich op de
vraag naar de grondslagen en de
grenzen van de individuele aan
sprakelijkstelling in het oorlogsstraf
recht, waaronder het systeem van het
internationale oorlogsrecht, verweren
tegen individuele aansprakelijk-
stelling voor schending ervan, en de
betekenis van de hiërarchische
verhoudingen voor de individuele
aansprakelijkheid.
Opzet: Na uiteenzetting van de hoofd
lijnen van het normensysteem van
het internationale oorlogsrecht en
van de historische ontwikkeling van
de strafrechtelijke aansprakelijkstel
Iing van juist individuen bij schen
ding daarvan zal de strafrechtelijke
aansprakelijkheid worden onderzocht
van superieuren voor schendingen
door ondergeschikten en die van
ondergeschikten voor uitvoering van
onrechtmatige bevelen van supe
rieuren. Enkele specifiek oorlogsstraf
rechtelijke venveren zullen daarbij
aan de orde komen.
Einddatun,: September 2003.
Pubhicatievorm: Dissertatie.
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359
Het nemo tenetur-beginsel
in strafzaken
mt L Stevens
Promotor: prof. mr. J. de Hullu,
dr. E.J. Koops (begeleider).
Samenwerkingsverband: Schoordijk
Instituut, Universiteit van Tilburg.
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 onduide
lijkheid. 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 strafpruces.
Opzet: Literatuur- en wetgevings
onderzoek.
Einddatum: 2005.
Publicotievorm: Dissertatie.

Europeanisering van Nederlands
strafrecht
mr EA.M. Verheijen
Promotor: prof. mr. 1. de Hullu, dr. mr.
WEC.A. van Valkenburg (begeleider).
Samenwerkingsverband:
Schoordijkinstituut, Universiteit van
Tilburg.
Doel: De Europese Unie oefent in
vloed uit op materieel strafrechtelijke
regelgeving en praktijk. De beoor
deling 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 uh
gangspunten alsmede een heldere
blik op beschermingswaardige 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 straf
processuele context. Dit uitgangspunt
zal uiteindelijk worden vertaald in een
(beleids)instrumeot.
Opzet Literatuur- en wetgeviogs
ooderzoek.
Einddatum: 2005.
Poblicatievorm: Dissertatie.

361
Kinderdoding
drs. Al Verheugt
Promotor: proL dr. A.M.H. van
Leeuwen en proL dr. T.I. Oei.
Doel: Meer inzicht krijgeo in de
bewuste en onbewuste motieven van
ouders die hun eigen kinderen doden,
de precipitereode omgevingsfactoren
en de relatie tussen deze twee.
Opzet Dossierooderzoek en inter
views.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Artikelen en even
tueel proefschrift.

362
Het strafrechtelijk ne bis in idem
mr. FA. te Water Mulder
Pronwtoren: proL mr. M.S.
Groenhuijsen en mc I.B.H.M.
Simmelink.
Samenwerkingsverband: Centrum
voor procesrecht.
DoeL- Onderzoek naar de betekenis
van het klassieke strafrechtelijke ‘0e
bis in idem’-begiosel in de moderne
strafrechtsplegiog, in verband met de
vraag of de wettelijke enlofjurispru
deotiële voorzieningen voor dit begin
sel aanpassingen behoeven. Er zal in
dit kader een rechtsvergelijking
plaatsvinden met Duitsland.
Opzet: Literatuur- en jurispmdeotie
onderzoek.
Einddatom: 2006.
Publicatievorm: Dissertatie.

363
Commentaar op de Wet
Computercriminaliteit
mt FRE Wemans
Promotores: proL mr. M.S.
Groeohuijseo en proL mr. H.WK.
Kasperseo.
Samenwerkingsverban& Centrum
voor Recht en loformatiseriog,
Schoordijk Instituut voor Groodsla
geoooderzoek en Rechtsvergelijking,
KUR.
Doel: Op t maart 1993 is de Wet
Computercriminaliteit in werking
getreden. Deze regeling voorziet in
een aantal substaotiële wijzigingen in
de wetboekeo van Strafrecht en Straf
vordedog die nodig werden geacht in
verband met de voortschrijdende
toepassing van de ioformatietechoiek.
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Deze studie beoogt een bespreking 364
van en commentaar op de (ver)- Investigating Organised Grime

nieuw)d)e bepalingen in de genoem- in European border regions

de svetboeken. Voor een goed begrip M. den Boer M. en A.C. Spapens fred.)

van de concrete bepalingen is de Tilburg, Universiteit van Tilburg, WA,

wetsgeschiedenis onontbeerlijk. Veel 2002
van de te bespreken ardkelen hebben Zie W7, 2002, nr. 355

— op grond van kritiek in de literatuur,
kamervragen en amendementen — in 365
de loop der tijd een aantal wijzigingen De verleiding uit onvermogen;

ondergaan of zijn later toegevoegd. interpersoonlijke factoren en

Naast de toelichting van de regering pedoseksualiteit

zelf zal een bespreking van deze S. Bogaens, 1 Goethe/s en A.C. Spapens

mutaties in relatie tot de eerste tekst Leuven, Universitaire Pers Leuven,

(en de voorstellen van de Commissie 2003
Computercriminaliteit, zie ook hier- Niet eerder in IV opgenomen geweest.

na) al veel duidelijk kunnen maken In dit onderzoek sverd de veridarende

over wat de werkgever precies heeft bijdrage onderzocht van interper

willen regelen en over de ‘grenzen’ van soonlijke factoren in het ontstaan van

deze bepalingen. Doel van het boek is pedoseksualiteit. Uitgaande van het

niet alleen het verschaffen van tekst multifactorieel hio-psychosociaal

en uitleg over een nieusve wettelijke model van Marshall en Barbaree
regeling. Tevens wordt een inhoude- (1990), werden vijf variabelen in een

lijke kritiek, die kan uitmonden in hypotbetisch model ondergebracht:
aanbevelingen, beoogd. ouderlijke sensitiviteit, veilige roman-

Opzet: Bespreking van en commentaar tische volwassen hechting, vertrou

op de strafvorderlijke bepalingen, wen, vriendschap en persoonlijk-

mede aan de hand van de wetsge- heidsstoornissen. Ten eerste werd

schiedenis en (overige) literatuur, onderzocht of en in svelke mate deze

Evaluatie van de opsporingspraktijk variabelen bijdragen aan de verklaring

(in relatie tot de nieuwe svet); interna- van pedoseksueel gedrag, ten hveede

tionale aspecten: synthese: beant- sverd nagegaan of er verschillen waren

svoorden de Nederlandse bepalingen tussen incestplegers en extra-familiale

aan eisen van rechtmatigheid en doel- pedoseksuelen.
matigheid en sluiten zij aan bij inter
nationale aanbevelingen voor svetge- 366
vingsprojecten? De bal of de man? Profielen
Ei,zddntu in: 2003. van verdachten van voetbal

Publicatieeorrn: Dissertatie. gerelateerde geweldscriminaliteit
S Bogae#a, A.C. Spapens

Universiteit van Tilburg en MV Bruinsma
Instituut voor sociaal-wetenschap- Tilburg, Universiteit van Tilburg, 1VA,

pelijk beleidsonderzoek IVA 2003
Zie JV7, 2002, nr. 358

Afgesloten onderzoek
367

In opdracht van het WDDC (afdeling Organisatie van rechtshulp in

EWB) werd uitgevoerd en afgesloten Tilburg
het onderzoek ‘Evaluatie van de voor- F.1 Breedveld, C.A.M. Pardoel

lichting van Bureau VIA aan aspirant- en JFLM. Dagevos
adoptieouders’ (zie nr. 68). Eveneens Tilburg, Universiteit van Tilburg, WA,

werden afgesloten: 2002
Niet eerder in IV opgenomen gesveest.
Vanwege een sterk gestegen subsidie
verzoek van de Bechtswinkel, heeft de
gemeente Tilburg opdracht gegeven
onderzoek uit te laten voeren naar de
organisatie van laagdrempelige
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rechtshulp in Tilburg. Vragen die hier
bij aan de orde zijn, zijn of en in
hoeverre de eerstelijns functie van de
Rechtswinkel door reguliere instel
lingen moet en kan worden opgepakt
en of de juridische voorzieningen in
Tilburg beter op elkaar afgestemd
kunnen worden. Het uitgangspunt
van het onderzoek is blijvende betaal
bare rechtshulp voor alle burgers.

368
Media-analyse voor
de commissie Van der Haak
M. Y Bruinsma
Tilburg, Universiteit van Tilburg, WA
Niet eerder in fl7 opgenomen geweest.
Na de moord op Pim fortuyn werd de
Commissie Van der Haak aangesteld
om de veiligheid en de beveiliging
van fortuyn nader te onderzoeken.
Onderdeel van het onderzoek was de
uitvoering van een media-analyse,
die deels werd uitgevoerd door een
onderzoeker van WA-Tflburg (deze
was verantwoordelijk voor de analyse
van de Nederlandse schriftelijke
media: kranten en tijdschriften) en
deels door een onderzoeker van B&A
groep (verantwoordelijk voor de
analyse van de buitenlandse pers,
televisie en radio).

369
Recht op recht? Verkenning van de
(toekomstige) vraag naar rechts-
bijstand van statushouders
C.A.M. Pardoe4 I.WC.M van de Pas,
J.FLM. Dagevos, Ei. Breedveld
en S.EM. van Wersch
Tilburg, WA, 2003
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
De Stichting Rechtsbijstand Asiel
verleent rechtsbijstand aan asielzoe
kers. Om in staat te zijn de bakens
uit te zetten voor haar toekomst wil
de SRA inzicht krijgen in de ontwik
kelingen in de vraag van (ex-)asiel
zoekers naar rechtsbijstand in
Brabant en in Limburg, en de factoren
die daarop van invloed zijn. De indruk
bestaat dat er door statushouders
(ex-asielzoekers met een tijdelijke of
vaste verblijfsvergunning) subopti
maal gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden en rechten die met de
hen toegekende status verbonden
zijn, te effectueren. De centrale

onderzoeksvraag is of dat inderdaad
het geval is, en zo ja, welke oorzaken
daaraan ten grondslag liggen.

370
Vuurwapens gezocht:
vuurwapengebruik, — bezit en —

handel in Nederland; 1 999-2000
A.C. Spapens en MY Bruinsma
Tilburg, Universiteit van Tilburg, IVA,
2002
Zie JV7, 2002, nr. 357

Lopend onderzoek

371
Relationele basishouding en sociaal
isolement hij de verklaring van
Posttraumatische Stresstoornjssen
bij politiemensen in België
S. Bogaerts en F Declercq
Samenwerkingsverband: Dit onder
zoek wordt uitgevoerd door de
vakgroep psychoanalyse en raad
plegingspsychologie, Universiteit van
Gent, in samenwerking met PIA
Tilburg, Universiteit van Tilburg.
Doel: Dit onderzoek bedoelt na te
gaan hoe en in welke mate de subjec
tieve factor retationele basishouding
en sociaal isolement mediëren tussen
het Critical Incident en het al dan niet
ontwikkelen van PTSS. Hierbij wordt
niet enkel hun rechtstreekse bijdrage
tot de afhankelijke variabele (PTSS)
onderzocht, maar eveneens hun
onderling verband in relatie tot de
afhankelijke variabele.
Opzet: In dit onderzoek wordt de
causaliteitshypothese, dat de ernst
van het opgelopen trauma in verhou
ding staat tot de ernst van PTSS,
empirisch getoetst. In het onderzoek
wordt verondersteld dat relationele
basisvaardigheden en sociaal isole
ment belangrijke factoren zijn die
een remmende werking hebben op de
ontwikkeling van PTSS. Een belang
rijke kritiek op het bestaande onder
zoek is dat steeds wordt uitgegaan van
lineaire verhanden en zelden wordt
uitgegaan van de onderlinge wissel
werking tussen de factoren. Om dit te
onderzoek wordt eerst op grond van
de literatuur een hvpothetisch model
ontwikkeld, dat vervolgens wordt
getoetst op het empirische materiaal.
In de data-analyse wordt gebruik-
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gemaakt van structurele equatiemo- Opzet: Het eerste onderdeel van het

dellen. Vervolgens wordt explorerend onderzoek gaat over het proces, het
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bereiken de output van de voorgeno

moet leiden tot richtlijnen en advie- men maatregelen en projecten. Ver

zen voor de selectie van politiemen- schîllende aspecten krijgen aandacht.

sen en moet bijdragen aan het opti- Ten eerste wordt het procesmatige

inaliseren van de hulpverlening aan verloop van de projecten over een

politiemensen die slachtoffer zijn tijdspanne van ongeveer twee jaar

geworden van een Critical Incident, periodiek onderzocht. Hierbij wordt

Einddatuni: December 2004. gekeken naar de invulling van de

Pubticatiet’orm: Boek en (inter)- regierol door de gemeenten, organisa

nationale publicaties. torische en structurele problemen, de
voortgang van de projecten, het

372 inhoudelijke en structurele verloop

Preventiebeleid 2001-2004 van de projecten, etcetera. Concreet

S. Bogaerts. A.C. Spapens wordt nagegaan hoe projecten verlie

en MW Bruinsma pen, of er bijsturingen dienden te

Opdrachtgever: Het onderzoek wordt gebeuren en wat sterke en zwakke

uitgevoerd in opdracht van van het punten zijn van de projecten. Ten

ministerie van Justitie. nueede wordt ingegaan op het bereik

Doet: Het Preventiebeleid 200 t-2004 van de projecten. Hypothetisch kan

heeft tot doel te voorkomen dat jeugd worden verwacht dat de participatie

uit etnische minderheidsgroepen van etnische minderheden aan

marginaliseert of (verder) in de crimi- projecten, activiteiten en voorzie

naliteit belandt. Vanuit deze bekom- ningen in de loop van de uitvoering

mernis is in 38 gemeenten een bont zal toenemen. Concreet kan wor

geheel van preventie-initiatieven den onderzocht welke zaken in de
opgestart. Het ministerie van Justitie gemeente in gang zijn gezet, hoeveel

ondersteunt en coördineert het mensen hebben deelgenomen en
Preventiebeleid 2001-2004 op finan- welke resultaten daarbij bereikt zijn.

cieel en inhoudelijk vlak. Vanuit de Ten derde wordt ingegaan op de

noodzaak inzichten te krijgen in het output. of met andere woorden de

proces, het bereik, de output en in opgeleverde producten. Producten

mindere mate de outcome van de kunnen betrekking hebben op het

projecten en het programma, heeft niveau van de jongeren (actoren), op

het ministerie van Justitie beslist om het niveau van organisaties en op het

het totaalprogramma te evalueren. niveau van het beleid. Een belangrijk

Doet: Ten eerste, inzicht bieden in het product heeft betrekking op het beter

proces van de preventieprojecten, sluitend maken van de keten van

gerelateerd aan de beleidsdoelstel- voorzieningen en instellingen voor

lingen, het bereik ervan en de output jeugd en het verlagen van de drem

van het gevoerde beleid en de pel van deze instellingen en voorzie-

gestelde randvoorwaarden (proces- ningen voor allochtone jeugd.

onderzoek). Ten tweede, inzichtelijk Producten kunnen eveneens betrek

maken in hoeverre het preventie- king hebben op nieuwe initiatieven

beleid bijdraagt aan het terugdringen die in de loop der tijd ingebed lijn in

van de oververtegenwoordiging van het lopende jeugdbeleid.
jeugd uit etnische minderheids- Einddatuin: 2006.
groepen in de jeugdcriminaliteits- Pubticatievorm: Rapport.
cijfers (outcome: effectonderzoek).
Ten derde, het verklaren van moge- 373

lijke positieve en negatieve uitkom- Vijf jaar sociaal veiligheidsbeleid

sten door het aan elkaar koppelen in Tilburg
van de inhoudelijke resultaten en de MW Bruinsma

procesresultaten. Op grond daarvan Opdrachtgever: Het onderzoek wordt

worden ook ‘bestpractices’ vastgesteld uitgevoerd in opdracht van de

(beschrijvend en toetsend onder- gemeente Tilburg.
zoek). Doet: In Tilburg is in januari 2003
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door het college van B&W de commis- invulling te geven, zowel op nationaal
sie Veilig Samenleven ingesteld, niveau als regionaal. Geconstateerd
onder voorzitterschap van professor kan worden dat de plegers van (geur.
C. Fijnaut (UvT). Het is de taak van ganiseerde) criminaliteit zichzelf in
deze commissie het college van 8kW snel tempo hebben aangepast aan het
ideeën en voorstellen aan te dragen wegvallen van de Europese binnen-
om het moeilijke vraagstuk van de grenzen. Met gebruikmaking van
sociale veiligheid de komende jaren moderne communicatiemiddelen
met kracht op te kunnen pakken. nemen zij sneller beslissingen en zijn
Breed gezegd omvat sociale veiligheid daarbij ook veel flexibeler geworden
‘het veilig samenleven in stad en dan één of twee decennia geleden.
wijken’. Uiterlijk in november 2003 zal Officiële procedures kunnen dit
de commissie Veilig Samenleven aan steeds minder ‘bijhouden’. De vraag
het college rapporteren. NA-Tilburg die dan onmiddellijk rijst is in hoever
ondersteunt de commissie in de start- re de Nederlandse politie en justitie in
fase. Een van de doelen die de corn- al hun facetten zijn ingericht om
missie voor zichzelf heeft gesteld, is grensoverschrijdend en internationaal
dat zij inzichtelijk wil maken wat met te kunnen werken. Doel van het
het Integrale Veiligheidsplan van 1998 onderzoek is dan ook in kaart te bren
is bereikt. Meer zicht op ‘het bereik’ gen op welke wijze Nederland voldoet
van het sociale veiigheidsbeleid van aan verplichtingen die het is aan-
de afgelopen jaren kan het denken gegaan met betrekldng tot interna
over het gewenste beleid voor de toe- tionale samenwerking met andere
komst beter richting geven, zo is de EU-lidstaten op het vlak van de
verwachting. IVA Tilburg is gevraagd opsporing en te komen tot praktische
deze analyse voor de commissie uit te verbeterpunten wanneer de orgaoisa
voeren. tie en werkwijze van de Nederlandse
Opzet: Analyse van beleidsnotities politie en justitie onvoldoende beant
en rapportages over veiligheid, woorden aan de verwachtingen die
beschikbaar bij gemeente, politie, besloten liggen in de verplichtingen
OM. en eventuele andere ‘veiligheids- die ons land is aangegaan.
partners’. Opzet: Het project valt uiteen in drie
Einddatum: Zomer 2003. ‘luiken In het juridische luik wordt
Pubticatievorm: Rapport. het kader voor de afhandeling van

rechtshulpverzoeken geschetst in
374 termen van verplichtingen die
Internationale samenwerking in de Nederland is aangegaan. In het
opsporing en de consequenties van organisatorische luik wordt in kaart
nieuwe Europese regelgeving voor gebracht welke organisatorische
de Nederlandse politie en justitie structuren en voorzieningen op
C.1C.F Fijnaut, A.C. Spapens verschillende niveaus zijn getroffen
en D. van Dae/e om aan de juridische kaders te
Samenwerkingsverband: NA Tilburg kunnen voldoen. Tot slot wordt in het
en de Vakgroep Strafrecht, Universiteit praktische luik onderzocht hoede
van Tilburg. In opdracht van het afhandeling van inkomende rechts-
programma Politie en Wetenschap, hulpverzoeken in de praktijk functio
cail 2001. neen, welke lacunes er zijn ten
Doet: Het vraagstuk van internatio- opzichte van de aangegane verplich.
nale samenwerking tussen politiële en tingen en welke verbeteringen moge-
justitiële instanties is een thema dat lijk zijn. Dit onderzoek wordt
nog immer aan belang wint. In de uitgevoerd in nvee politieregio’s
afgelopen jaren is reeds veel inspan- (Amsterdam-Amstelland en Midden
niog verricht om de kaders waarbin- enWest-Brabant) met de bijbeho
nen in EU-verband kan worden rende parketten Amsterdam en Breda
samengewerkt tot stand te brengen. en bij twee landelijke opsporingseen
In de tweede plaats zijn in de heden, te weten de Unit Synthetische
EO-landen de nodige instanties in het Drugs (met het parket ‘s-Hertogen
leven geroepen om aan die kaders bosch) en het Landelijk Recher
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cherteam (met het Landelijk Parket). 376

Einddatnm:September 2003. Criminaliteit in de politieregio

Pubticatievorm: Boek, artikelen. Brahant-Noord; stand van zaken en
ontwikkelingen

375 A.C. Spapens en M.Y Bruinsma

Vuurwapens in Nederland; smokkel Opdrachtgever: Het onderzoek wordt

en handel uitgevoerd in opdracht van de regio

A.C. Spapens en M.Y Bruinsma politie Brabant-Noord.

Opdrachtgever: Het onderzoek wordt Doet: De politie verricht haar taken in

uitgevoerd in opdracht van het een complexe en steeds veranderende

programma Politie en Wetenschap, omgeving. Het werkaanbod is boven

caIl 2002. dien sinds de jaren zeventig van de

Doet: Uit het project Smokkel van vorige eeuw explosief gegroeid. Het is

handvuurwapens vanuit voormalige dan ook niet vreemd dat al jarenlang

Oostbloklanden naar Nederland’ (zie discussie gevoerd wordt over de vraag

JV7, 2002) dat in juli 2002 werd afge- waarde prioriteiten moeten worden

rond door NA Tilburg, kwam naar gelegd, omdat immers niet alle zaken

voren dat naar schatting slechts 20 kunnen worden aangepakt of opge

procent van dein Nederland in beslag spoord. Prioriteiten worden op allerlei

genomen vuurwapens afkomstig was niveaus gesteld, de laatste tijd ook

uit een voormalig Oostblokland. De steeds vaker door de landelijke over-

vraag is derhalve uit welke landende heden. Om alle eisen aan de politie zo

overige 80 procent wordt gesmokkeld. goed mogelijk met elkaar in overeen-

Dit te achterhalen is het eerste doel van stemming te kunnen brengen en

het onderzoek. Een tweede doel is de bovendien tot op het niveau van

bestaande (recente) kennis over vuur- buurten, specifleke criminaliteits

wapensmokkel en -handel in Neder- problemen en individuele probleem-

land te bundelen in een integrale veroorzakers, in te kunnen spelen op

rapportage. Het eindrapport van het de problemen zoals die zich in de

onderzoek heeft in de eerste plaats tot eigen regio manifesteren, is syste

doel om politiefunctionarissen een matisch inzicht in de aard, omvang en

referentiekader te bieden bij de aanpak ontwikkelingen van de criminaliteits

van vuunvapensmok]cel, zowel de en overlastproblematiek van essen

politiefunctionarissen die zich bezig- tieel belang. Het doel van het onder

houden met opsporingsonderzoek als zoek is ten eerste na te gaan welke

ook verbalisanten die meer toevalliger- (inter)nationale trends in relatie tot

wijs’ op meerdere vuursvapens stuiten, criminaliteit van bela;sg zijn en hoe

In de tweede plaats biedt het rapport die zich vertalen in de politieregio

aanknopingspunten voor beleidsma- Brabant-Noord. Op basis hiervan

kers, bijvoorbeeld met betrekldng tot dient een strategische analyse te

prioriteitstelling, maar ook als het gaat worden gemaakt.

om het maken van afspraken met Opzet: Aan de hand van literatuur

‘bronlanden’ voor vuurwapens. onderzoek en interviews is nagegaan

Opzet: Ten behoeve van het onderzoek wat relevante (inter)nationale trends

zal dossieronderzoek worden gedaan met betrekking tot criminaliteit zijn.

bij de politie, niet alleen naar afgeslo- Vervolgens is aan de hand van infor

ten opsporingsonderzoek betreffende matie uit de politiële gegevens-

wapenhandel, maar ook naar zaken bronnen en interviews met politie-

waarin (in de marge) aanwijzingen zijn functionarissen nagegaan in hoeverre

gevonden voor betrokkenheid bij vuur- deze trends zich manifesteren in de

wapenhandel of -smokkel. Ten tweede regio en of er relevante ontwikke

zullen de reeds beschikbare gegevens lingen zijn die thans mogelijk onvol

uit recente onderzoeksrapporten doende in beeld zijn.
worden gebundeld in een nieuwe, Einddatum: Zomer 2003.

integrale rapportage. Pubticatievor,n: De rapportage zal

Einddatum: Oktober 2003. onderdeel vormen van een veilig

Pubticatievorm: Rapport. heidsatlas voor de regio.



Universiteiten 105

377
Richtlijn camemtoezicht in en rond
het openbaar vervoer
KS. Veenma en C.A.M. Pardoel
Opdrachtgever: Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Doel: Op dit moment wordt door een
aantal 0V-bedrijven al gebruik
gemaakt van cameratoezicht. Uit
onderzoek blijkt echter dat camera-
toezicht een effectieve maatregel kân
zijn, maar dat hier in de praktijk vaak
onvoldoende sprake van is doordat
niet goed is nagedacht over de doel
stellingen en randvoorwaarden en
allerlei mogelijke praktische proble
men. Om ervoor te zorgen dat came
ratoezicht op een meer overwogen en
daardoor effectievere manier wordt
toegepast in en rond het 0V heeft het
lX’A een richtlijn opgesteld.
Opzet: Aan de hand van interviews
met medewerkers van een aantal
0V-bedrijven die met cameratoezicht
werken en relevante stukken van
vooral deze bedrijven is een richtlijn
opgesteld voor het gebruik van came
ratoezicht door 0V-bedrijven.
Ejnddatum: Zomer 2003.
Pitblicatievorm: Rapport.

Universiteit Twente
Ipit — Instituut voor
maatschappelijke
veiligheidsvraagstukken

Afgesloten onderzoek

378
Twee jaar justitie op de schaal van
West; evaluatie van JIB in
Enschede-West
drs. CD. Bakker en dr. f3 Terpsfra
Enschede, IPIT, 2002
Niet eerder in JV opgenomen geweest.

379
Rechtspraak in de buurt
drs. CD. Bakker en dc IS. Terpstra
Enschede, IPIT, 2002
Niet eerder in W opgenomen geweest.
In aansluiting op het evaluatieve
onderzoek naar Justitie in de Buurt is
een korte evaluatie verricht naar de
experimentele opzet van rechtspraak
in de buurt in Maastricht.

380
Politie Kennis Net (PKN)
drs. CD. Bakker
en prof dc CD van der Vijver
Zeist, Uitgeverij Kerckebosch,
verschijnt medio 2003
Zie JV7, 2002, nr. 365

381
Overleg bij de bestrijding
van georganiseerde misdaad
drs S.MG. N!euwkamp
mmv. pro! dc CD. van der Vjver
Enschede, IPIT, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

382
lOT en sociale controle
dc 1 Srensson
Zeist, Kerckebosch, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 372

383
Met recht lokaal; evaluatie van
Justitie in de buurt
dc 1 Terpsfra en drs. G. Bakker
Enschede, IPIT, 2002
Niet eerder inN opgenomen geweest.

Lopend onderzoek

384
0e aanpak van de
Marokkanenproblematiek
drs. E Bewoets
Promotor: C.D. van der Vijver (in
samenwerking met dr. WPh. Stol,
Nederlandse Politie Academie).
Probleemstelling: De Nederlandse
samenleving wordt geconfronteerd
met een hardnekkige problematiek op
het terrein van de openbare orde en
veiligheid veroorzaakt door bepaalde
categorieën jonge Marokkanen. Een
drietal politieregio’s (Amsterdam!
Amstelland, Utrecht en Hollands-
Midden) heeft daarop onder meer
gereageerd met projecten, gericht op
een betere aanpak (het zogenaamde
TOPIC-project). Van deze projecten is
een aantal praktijkgerichte evaluatie-
verslagen vervaardigd. Thans is een
dissertarie in voorbereiding.
Einddatum: 2004.
Publicatievorm: Dissertatie, artikelen.
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385
Het justitiële ketenbeheer in een

zeifregulerende samenleving
Deelonderzoek 3: De positie van

het O.M. in de justitiële keten
drs. 1 Inberg
Prouzotoren: prof. dr. P.B. Boorsma
en prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Probleemstelling: tn dit onderzoek

wordt het functioneren van het
Openbaar Ministerie nader geanaly
seerd. 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 daaropvolgend een
vergelijking tussen de verschillende
arrondissementsparketten. Na
de presentatie van een nieuwe
manier van het beschrijven van de
OM-prestaties, waarmee meer reke
ning wordt gehouden met het feit dat
het functioneren van het OM. niet
los gezien kan worden van de presta
ties van de gehele justitiële keten,
wordt een verklaring voor de
verschillen in prestaties gezocht in de

neo-institutionele economie.
Eiutldatum: Najaar 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.

387
De ontwikkeling van
de politiefunctionaris
drs. R. Kouwenhoven
Probleentstetting: Uit studies blijkt
dat een substantieel deel van de
politiemedewerkers in cle loop van
hun carrière te kampen krijgt met
motivatieproblemen. Vaak wordt hun

visie ten opzichte van hun omgeving
negatiever. Voor een adequaat func

tioneren van de politie, alsmede voor

selectie en werving, is het van groot

belang meet inzicht te krijgen in de
vraag wanneer en met name hoe en

waarom die ontwikkeling zich voor

doet. Concreet gaat het om de
volgende vraag: in hoeverre is in de
tijd een verschuivingen te consta
teren in houding, verwachtingen en
opinie van politiepersoneel in
Nederland ten opzichte van de
inhoud van hun werk, hun werk
situatie en hun omgeving en welke

factoren dragen bij aan deze wijzi
gingen?

Opzet: Literatuurstudie, longitudinaal
panelonderzoek.
Einddatum: 2004/2005.
Pubticatievor,n: Boek.

388
Politiekorpsen en oordelen

van burgers
drs. 18. Lammers
Promotoren: prof. dr. C.D. van der
Vijver en prof. dr. G.J.N. Bruinsma.
Doet: Het verwerven van inzicht in
verbanden tussen het functioneren van
politiekorpsen en de oordelen die
burgers hebben over dat functioneren.
Probleemstelling: De Politiemonitor

geeft een beeld van oordelen van
burgers over het functioneren van de
politie. Die oordelen blijken niet alleen
sterk uiteen te lopen tussen politie-

regio’s, zij veranderen ook in de loop
der tijd binnen afzonderlijke regio’s.

Vaak wordt ervan uitgegaan dat de
oordelen in belangrijke mate samen
hangen met het feitelijke functioneren

van de korpsen. Als dat zo is, kan de
Politiemonitor een belangrijk sturings

instrument betekenen. Er kunnen
echter ook andere verklarende varia

belen zijn, die een vergelijking tussen
regio’s bemoeilijken. Zo kunnen
bijvoorbeeld de verwachtingen uiteen

lopen tussen bepaalde streken van ons

land, of tussen steden en platteland. Er

is meer inzicht vereist in de achter
gronden van de oordelen van burgers
en de relatie van die oordelen met het

functioneren van de politie.
Opzet: Literatuurstudie, empirisch

onderzoek.
Einddatunt: 2004
Publicatievorm: Dissertatie.

389
Geschiedenis van
de Nederlandse politie
de Au. Meershoek
Probleeinstetting: Historisch onder
zoek naar de lokale politiezorg in
Nederland in de twintigste eeuw,
geplaatst in zijn politieke en maat
schappelijke context. Dit onderzoek

is een van de bouwstenen voor een
uiteindelijke Geschiedenis van de
Nederlandse politie (in samenwerking

met de Nederlandse Politie Academie).
Einddatum: 2004.
Publicatievor,n: Boek en artikelen.
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390
Veiligheid, recht en economie
drs. S. MC. Nieuwkamp
en drs. tij Zoomer
Probleemstelling: Dat er tussen veilig
heid, recht en economie spanningsvel
den bestaan is reeds lang bekend. Dit
onderzoek, dat wordt uitgevoerd in
opdracht van de Stichting Maat
schappij, Veiligheid en Politie, staat de
vraag centraal in hoeverre de bestrij
ding van de georganiseerde misdaad
lijdt onder de weigering van tal van
overheidsinstanties om de bestaande
ondersteunende regelgeving adequaat
te handhaven
Einddatum: Begin 2004.
Publicatievorm: Boek? rapport.

391
De geschiedenis van de prostitutie
in Twente
drs. D. Sch?üter
Promotoren: prof. dr. CD. van der
Vijver en prof. dr. 1. Blom.
Prob(eeinstelling: Historisch onder
zoek 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.
Einddatum: 2006.
Publicotievomz: Dissertatie.

392
Samenwerking en regie in netwerken
dv. 18. Terpstra
Probleemstelling: De volledige titel van
dit project luidt: ‘samenwerking en
regie in netsverken 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 mogelijk
heden, beperkingen en belangrijkste
gevolgen van interorganisationele
netwerken en samenwerkingsver
banden op het terrein van de lokale
veiligheidszorg. Er wordt aandacht
besteed aan onder meer het functio
neren van netsverken, coördinatie en
regie, consequenties van deelname
voor het functioneren van de politie
en de lokale overheid.
Einddonim: Najaar 2003.
Publicadevorm: Boek.

393
Het nieuwe bedrijfsmatige denken
bij de Nederlandse politie
dv 18. Terpstra
Probleemstelling: Doel van dit
verkennende onderzoek is nader zicht
te krijgen op de ontwikkeling van het
bedrijfsmatige denken bij de
Nededandse politie. Het beoogt daar
mee 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 oriën
tatie? Welke spanningen en dilemma’s
doen zich hierbij voor?
Einddotum: Zomer 2004.
Publicotievorm: Boek.

394
Burgers, politie en legitimiteit
dv. fl45. de Vdes
en prof dr CD. van der fri]ver
Probleemstelling: Het verwerven van
inzicht in achtergronden van gevoe
lens van onveiligheid bij de bevolking
en de invloed die de politie heeft
op die gevoelens. De kennis over
onveiigheidsgevoelens en de samen
hang van die gevoelens met (het
functioneren) van de politie is de
afgelopen jaren sterk gegroeid. De
resultaten van empiriscls onderzoek
zijn echter niet eenduidig. Nader
onderzoek zal hierin meer inzicht
moeten bieden. De studie concen
treert zich vooral op de legitimiteits
problematiek.
Opzet Literatuurstudie, empirisch
onderzoek.
Einddatum: Doorlopend project.
Publicotievorm: Artikelen en boek (de
eerste publicatie zal in september
verschijnen in de SMVP-reeks).

395
Turkse en Oost-Europese
georganiseerde misdaad
en onderzoeksmethoden
dv. A.W Weeoink, dv M.S. de Vries
en drs. £ Huisman
Samenwerkingsverband: k’ernteam
Noord- en Oost-Nederland.
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Probleemstelling: Het onderzoeks
traject met betrekking tot Turkse en
Oost-Europese georganiseerde
misdaad beoogt studies op te leveren
naar verschijningsvormen van geor
ganiseerde en organisatiecriminaliteit

in Nederland met betrekking tot twee
specifieke aandachtsgebieden:
Turkije en Oost-Europa. Verschillende
verschijningsvormen van georgani
seerde en organisatiecriminaliteit
worden geanalyseerd. Speciale aan
dacht is er voor mogelijke relaties
tussen boven- en onderwereld, voor
relaties tussen actoren in Nederland

en in het aandachtsgebied en voor
conceptuele vraagstukken. De resul
taten dienen ter ondersteuning van de
bestuurlijke oordeelsvorming, alsook
ter verdieping van het algemene
inzicht in manifestaties van georgani
seerde en organisatiecriminaliteit.

Einddatum: Doorlopend project
Pubticatievorm: Rapporten en
artikelen.

396
De inrichting van de basis
politiezorg; de invulling van de

opsporingsfunctie binnen het

gebiedsgebonden werken
drs. Gi 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 Weten
schap is onlangs gestart met een
onderzoek naar de inrichting en
invulling van de opsporing binnen
het concept en de praktijk van de
gebiedsgebonden politiezorg. Waar
het gaat om de relatie tussen het
gebiedsgebonden 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 (reactieve) recher
chewerk en het gebiedsgebonden

werken. Het onderzoek moet in de
eerste plaats inzicht geven in de wijze
waarop de opsporingsfiinctie wordt
ingevuld binnen het gebiedsgebon
den 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, maar ook de betekenis
die de gebiedsgebonden politiezorg
kan hebben voor de opsporing, aan
de orde komt. Het onderzoek zal
daarnaast zijn gericht op de knelpun
ten bij de uitvoering van opsporings-

activiteiten, 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.
Einddatiun: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

397
Cebiedsgebonden politiezorg

in Europa
drs. 0.1 Zoomer
en prof dr c.D. van der Vijver
Probleemstelling: Op verzoek van de
ED verricht het IPIT een vergelijkend

onderzoek naar de gebiedsgebonden

politiefunctie in Spanje, Frankrijk,
België en Nederland. Daar staat cen
traal op welke aspecten de gebieds
gebonden politiefunctie overeenkomt

dan wel verschilt tussen de vier lan
den. Daarbij gaat het om zowel func
tioneren, uitkomsten, effecten als
implementatieprocessen. Het project

wordt uitgevoerd door een project
groep van onderzoekers uit de vier
landen.
Einddatum: Eind 2003.
Publicatie: Rapporten.
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Andersson Elifers Felix

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werd uitgevoerd en afges]oten
het onderzoek Staat van handhaving;
analyse verlening en handhaving
vergunningen in 13 casusgemeenten’
(Zie nr. 44). Eveneens werden afgeslo
ten:

398
Ontwikkelingsgericht onderzoek
bekostiging rechtspraak
drs. H. Andersson,
dr. R.E van de Lustgraaf drs. M Steeman,
Ir J Terpstra en drs. 8. CM. Teurlings
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 382

399
Bedrijfsvoering unit
Arrestantenzorg, bewaking
en transport
drs. iii. Haagsma, M.E van der Laan
en Ir J. Terpstra
Utrecht, Andersson Elffers felix, 2002
Zie 3W, 2002, nr. 385

400
In- en uitstroommodel aspiranten
drs. 1H. Haagsma en drs. H.N. Plomp
Utrecht, Andersson Elffers felix, 2002
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het
inzichtelijk maken van wat de gevol
gen zijn van de invoering van een
nieuw stelsel van politieonderwijs
(P02002) voor het politiekorps
Haaglanden. Door AEF is een model
ontwikkeld waarmee de instroom van
aspiranten bepaald kan worden gege
ven allerlei wensen ten aanzien van
de personele sterkte en de financiën.
Met het model zijn diverse scenario’s

doorgerekend. De scenario’s maakten
inzichtelijk dat het korps de gewenste
uitbreiding van de politiesterkte
alleen zou kunnen realiseren als grote
financiële tekorten zouden worden
toegestaan.

401
Informatiegestuurde opsporing
in de praktijk
drs. 1H. Haagsma
en drs. Q.LA. Vtlilders MBA
Utrecht, Andersson Elffers FelLx, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 387

402
Veiligheid in opvangcentra
asielzoekers
dr. RE. van de LustgraaI
drs. O.LA. Wilders MBA, TAJ de Jong
en drs. L G. MaUaar
Utrecht, Andersson Elifers PeRs, 2002
Zie 1W, 2002, nr. 388

403
Ontwikkelen jeugdveitigheidsplan
stadsdelen Amsterdam
drs. 8E. van Marum
en drs. O.LA. Wilders MBA
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 390

404
Pilot resultaatgenchte contracten
Stadstoezicht
drs. B. CM. Teulings en drs. H. Andersson
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De jaarcontracten tussen de deel-
gemeenten en de dienst Stadstoezicht
van de gemeenten Rotterdam ken-
merkten zich in het verleden door
afspraken over de inzet van Stads-
toezicht in termen van het aantal
beschikbare formatieplaatsen per
wijk. Dit type afspraken werd in
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toenemende mate als onbevredigend
beschouwd, omdat het geen garantie
oplevert over de activiteiten en
resultaten. Stadstoezicht en de deel-
gemeenten streefden naar een nieuwe
contractsvorm, waarbij zoveel moge
lijk inhoud is gegeven aan de integrale
regierol van de deelgemeente en
afspraken worden gemaakt over de te
realiseren resultaten in termen van
producten en effecten. In 2003
worden in de deelgemeenten Noord
en lJsselmonde pilots gehouden met
resultaatgerichte contracten. AEF
heeft de nieuwe contracrvorm in
samenspraak met de dienst en de
deelgemeenten ontwikkeld.

405
Aanpak drugsoverlast

Roosendaal/Bergen op Zoom

drs. R.M Ulrich en drs. K Douma
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2002

(interne rapportage)
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was het
ontwikkelen van een gezamenlijke,
meer integrale en effectieve aanpak
van de (soft)drugsoverlast in
Roosendaal en Bergen op Zoom.
Eerst is een analyse van de lokale
drugsmarkt uitgevoerd. Prioriteiten
zijn uitgewerkt in een actieprogram
ma, dat gericht is op meetbare targets

en beschreven is in termen van meet
bare prestatieafspraken. Deze afspra
ken zijn vastgelegd tussen de beide
gemeenten, politie, OM., woning
corporaties, de hulpverlening en
jeugdhulpverlening en maatschap
pelijke opvang.

Lopend Onderzoek

406
Eigen bijdrage inburgering

nieuwkomers

drs. f1. Andersson, drs. K Bron,
mr. drs. iN. Gemtsen, drs. MDL Veraart,
prof dr. H.i 77e!eman,
drs. A. van Veldhuisen, drs. M.M.A. Rovers

en B. Yokus
Doet: In het Strategisch akkoord 2002
(kabinet Balkenende-1) is vastgelegd
dat nieuwkomers (gezinsvormers,
arbeidsmigranten, vluchtelingen,
enzovoort) een eigen bijdrage moeten
gaan betalen voor hun inburgering.

Bij tijdig en succesvol afronden wordt
de helft van de eigen bijdrage geresti
tueerd. AEF heeft voorstellen ontwik
keld voor de organisatorische vorm
geving van de inning en restitutie van
de eigen bijdrage. Daarbij is aandacht
besteed aan onder andere het moment
van inning, de verdeling van de taken
en verantwoordelijkheden en de
potenti(le uitvoerders.
Opzet: Er is een toetsingskader op
gesteld waarin sturingsvragen zijn
behandeld op drie niveaus: het poli
tieke proces, de operationele uitvoe
ring, de strategische beleidssturing.
Vervolgens is een inschatting gemaakt
van de gedragseffecten in relatie tot
de mogelijke doelen van de eigen
bijdrage en in relatie tot de beleids-
keuzen die tot dusverre zijn gemaakt.
Er is stilgestaan bij de nieuwe taken
en verantwoordelijkheden en het beste
moment van inning. Op basis daarvan
zijn drie organisatiemodellen uitge
werkt, In de organisatiemodellen is
een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeenten en, in twee modellen, voor
een externe uitvoerder.
Einddatwn: Zomer 2003.
Pubticatieuorm: Interne rapportage.

407
Integrale veiligheid

drs. f1. Andersson, drs. iN. Haagsma,

drs. R.M. Ulrich, TA.J. de Jong,
drs. M.B Lubbe en drs. H.N. Plomp,
drs. ÜL.A. Widers MBA en Ir J Nl/lezen

Doet: Verbetering van de leefbaarheid
en veiligheid in buurten en wijken en
(grote( steden. Integraal veiliglseids
beleid voorziet in samenwerking van
de huidige en toetredende partners
in de bestrijding en voorkoming
van onveiligheid. 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 actie-
deel. Inzicht in de aard en omvang van
de veiligheidsproblematiek op lokaal

(buurt) niveau wordt verkregen aan de
hand van methodisch verzamelde
informatie over feitelijke onveiligheid,
openbare veiligheidsrisico’s en ook
gevoelens van onveiligheid tot op
wijk/buurtnïveau. Kwantitatieve en
kwalitatieve analyses worden gebruikt
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om oorzaken en voonvaarden voor
(specifieke) buurtgerelateerde proble
men op te sporen. Relaties worden
gelegd tussen (gevoelens van) onvei
ligheid en omgevingskenmerken.
Daarnaast wordt een effectiviteit-
analyse opgezet om de huidige inzet
ten aanzien van bestrijding en voor
koming van onveilige situaties te
beoordelen, Op basis van de analyses
zijn systematische aanpakken ontwik
keld. Integrale samenwerking tussen
verschillende gemeentelijke diensten.
politie) ministeries)D.M.) brandweer,
burgers, bedrijven en maatschappe
lijke organisaties staan hierbij cen
traal. Het betreft repressieve en
preventieve (fysieke)sociale infra
structuur) acties. In de gemeente
Rotterdam svordt de methodiek verder
ontwikkeld en toegepast. In samen
werking met stedelijke diensten, deel-
gemeenten, politie en justitie is een
vijljarenprogramma 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 jeugdcriminaliteft. De wijk
veiligheidsplannen worden leidend
voor de inzet van de betrokken par
tijen. Op basis van de wijkveiligheids
plannen worden prestatieaftpraken
gemaakt met alle ketenpartners. In
6 wijken worden pilots uitgevoerd.
Dm de informatievoorziening en
analyse te verbeteren is een expertise
centrum veiligheid Rotterdam
opgericht. De veiligheidssituatie in de
stad, de deelgemeenten en de wijken
wordt periodiek in beeld gebracht met
een veiligheidsindex, waarin gegevens
over objectieve onveiligheid (mel
dingen en aangiften), subjectieve
onveiligheid (oordelen van bewoners
en slachtofferschap) en contextvaria
helen (sociaal-economische en
demografische gegevens, tevreden
heidsoordelen van bewoners en
kenmerken van de woningvoorraad)
zijn samengebracht. De eerste index is
in juni 2002 en de tweede in mei 2003
verschenen. Naast Rotterdam wordt

het onderzoek momenteel uitgevoerd
in Almere. In Roosendaal en Bergen
op Zoom is deze methode gehanteerd
hij de ontwikkeling van een aanpak
van drugsoverlast. In de gemeenten
Tilburg en Amsterdam heeft onder
zoek plaatsgevonden met een grotere
nadruk op de sociale infrastructuur.
Integrale veiligheid is hierbij een
belangrijk onderdeel.
Einddaflim: Doorlopend.
Pubhicarievor,n: Diverse rapporten,
artikelen. Openbare publicaties:
‘Stappenplan integrale veiligheid; een
schets voor het bestuur’ (februari
1994); ‘Stappenplan integrale veilig
heid; technische leidraad voor fun
ctionarissen op uitvoedngsniveau’
(september 1994); ‘Pilorproject Inte
grale Veiligheid Maastricht’ (novem
ber 1994); ‘Pilotprojecr Integrale Vei
ligheid Eindhoven’ (december 1994);
‘Pilotproject Integrale Veiligheid
Velsen’ (september 1995); ‘Samen
werken aan veiligheid’ (maart 1996);
Toezicht in drie bedrijven’ (juni 1996);
‘Feiten en gevoelens IJsselsteinse
wijken’ (1996, 1997 en (998); ‘Nul-
meting objectieve onveiligheid per
buurt en Onveiligheidsbeleving in
Utrecht’ (beiden 1994); ‘Wijkvei
(igheidsplannen gemeente Utrecht’
(juni 1995); ‘Integrale Veiligheid
Ontwikkeling Zenderpark’ (juni 1995);
‘Kiezen of delen: gevoelens onveilig
heid en oordeel politieoptreden
Almere (december 1996); ‘Goed-Beter-
Best: evaluatie en toekomst
Veiligheidsbeleid Nijmegen’ (1997):
‘Discussiestuk tntegrale Veiligheid
Nieuwegein’ (1998); ‘VijFjaren
programma versterking veiligheid
Rotterdam’ (2001), ‘Veiligheidsindex
Rotterdam’ (2002, 2003), ‘Handreiking
wijkx’eiligheid’(2002). Zie ook 1V 2002,
nc 383.

408
Persoonsgerichle aanpak
criminele illegalen
mr drs. 1H. Gerdtseo
en drs. H. Andersson
Doel: Het vergroten van de veiligheid
in onveilige wijken en onveilige plek
ken, zogenaamde ‘hotspots’ door
het voorkomen van overlast door
criminele overlastgevende illegale
vreemdelingen.
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Opzet: Een relatief kleine groep is georganiseerd afdoende is om de

vreemdelingen veroorzaakt, in afstemming tussen vraag en aanbod

verhouding tot de omvang van de van de unit zogoed mogelijk te kun-

groep, veel overlast in onveilige wijken nen maken; beoordelen van de wijze

en hot spots in Rotterdam. Deze groep waarop de processen van de unit zijn

moet zoveel mogelijk van de straat. ingericht en of deze nog steeds passen

Door een persoonsgerichte aanpak bij de veranderde omgeving.

wordt de kans op uitzetting en in- Opzet: De eerste stap is het in kaart

bewaringstelling van overlastveroor- brengen van het takenpakket van de

zakende vreemdelingen vergroot. De unit en de wijze waarop de processen

persoonsgerichte aanpak van vreem- binnen de unit zijn vormgegeven.

delingen bestaat uit afspraken tussen Daarnaast worden analyses gemaakt

alle betrokken diensten Omtrent de van: huidige afstemmings- en plan-

aanpak van de vreemdeling. Betrok- ningsvormen; formatie/bezetting?

ken diensten zijn de reguliere en de vaardigheden; beschikbaarheid en

vreemdelingenpolitie, het Openbaar diepgang managementrapportages.

Ministerie, het stadsbestuur en de Tegelijkertijd wordende dienstverle

IND. De gegevens van die diensten ningsnormen zoals die in met de

over de desbetreffende vreemdeling ketenpartner(s) zijn vastgelegd,

worden bij elkaar gevoegd en vergele- getoetst aan veranderde opvattingen

ken. De afspraken moeten leiden tot over veiligheid, relevante wet- en regel

een intensiever gebruik van liet geving, ontwikkelingen in het werk en

instrument ongewenstverklaring en het omgaan met schaarse capaciteit.

waar mogelijk tot uitzetting door liet Daarna wordt het werkaanbod van de

intensiever rechercheren in de wijken verschillende processen over een

op nationaliteit en identiteit. Op het periode van meerdere jaren in beeld

moment dat de vreemdeling in aan- gebracht zodat trends en ontwikke

raking komt niet de politie bestaat er lingen kunnen worden geschetst. Tot

al een p]an van aanpak. De kans dat slot wordt met behulp van de verza

de vreemdeling moet worden heenge- melde en geanalyseerde gegevens een

zonden vanwege bijvoorbeeld capa- model opgezet waarmee de benodigde

citeitsproblemen wordt daarmee capaciteit kan worden berekend en

geminimaliseerd. Er is een lijst opge- diverse scenario’s kunnen worden

steld met veelpiegers. Deze lijst wordt doorgerekend.

ontsloten richting de politie met een Einddaturn: September 2003.

instructie hoe te handelen en welke Pubticatievornt: Interne rapportage.

partijen wat tnoeten doen.
Einddattun: Onbekend. 410

Pubticatievorm: Onbekend. Update en aanpassing sterkte
verdeelsysteem Rotterdam Rijnmond

409 drs. 1H. Haagsma, ME van der Laan

Bedrijfsvoering unit Arrestantenzorg en Ir. i. Terpstra

en vervoer Doel: Met het huidige sterkteverdeel

drs J.H. Haagsma, M.E van der Laan systeem wordt de voor het korps

en Ir J. Nl//eten beschikbare formatie verdeeld over de

Doet: Het onderzoek moet inzichtelijk districten en diensten. Inmiddels werkt

maken of de bedrijfsvoering van de het korps op een procesgeoriënteerde

unit Arrestantenzorg en vervoer nog wijze. Het onderzoek heeft als doel

aansluit op de wensen en venvach- her systeem aan te passen aan deze

tingen van klanten en partners. nieuwe werkwijze en tevens een aantal

Concreter gaat het hierbij om: beoor- verdeelmaatstaven te actualiseren.

delen van de in het verleden afgespro- Opzet: Het korps onderscheidt vier

ken dienstverleningsnormen in het hoofdprocessen: directe hulpverlening;

licht van veranderde opvattingen over intake, service en ondersteuning;

veiligheid, ontwikkelingen in het werk opsporing; wijkpolitie. Daarnaast wordt

en het omgaan met schaarse capa- nog een aantal ondersteunde proces

citeit; beoordelen of de wijze svaarop ten onderscheiden. Voor elk proces

de afstemming met ketenpartners nu worden de belangrijkste elementen
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gedefinieerd. Vervolgens wordt voor elk
element (en daarmee voor elk proces)
de benodigde capaciteit bepaald met
behulp van één van de volgende vijf
benaderingen of een combinatie
daarvan: dienstverleningsniveau;
beschikbaarheid; werklast; formeren;
vergelijken. Op deze wijze wordt ook
de capaciteit die voor een geheel
proces nodig is verdeeld over de
geografische organisatieonderdelen.
Met het aldus ontwikkelde model
kunnen effecten van alternatieve
inhoudelijke keuzes of wijzigingen in
het werk worden beoordeeld op hun
consequenties voor de capaciteit van
de processen en / of het korps.
Einddaturn: Zomer 2003.
Public-atievorm: Interne rapportage en
een computerapplicatie. Zie ook JV7,
2002, nr. 384.

411
Veilig ondernemen in winkelgebied
Spinozaweg
drs. J.H. Haagsma, drs. R.M. Ulrich
en drs. L.G. Mattaar
Doel: De beleving van bewoners en
winkeliers is dat de veiligheidssituatie
in en om winkelstrip Spinozaweg en
omgeving verslechterd is. Dit blijkt
echter niet duidelijk uit de politiegege
vens. Het project beoogt de problema
tiek helder in kaart te brengen en aan
bevelingen te doen voor een effectieve
en gezamenlijke aanpak.
Opzet: Het onderzoek vangt aan met
een analyse van de problematiek rond
om de veiligheidssituatie in de Rotter
damse wijk Lombardijen en de daarin
gelegen winkelstrip Spinozaweg en
omgeving. Aan de hand van een quick
scan blijkt dat naast problemen in de
wijk er sprake is van specifieke proble
matiek in en om de winkelsrrip. De
tweede fase richt zich daarom specifiek
op het winkelgebied. De dadergroepen
en hun kenmerken worden geïnven
tariseerd aan de hand van interviews
met winkeliers en betrokkenen
van politie, deelgemeente, GGD en
scholen. Onder winkeliers, bewoners
en het winkelend publiek worden
enquêtes afgenomen. Voor elke speci
fieke probleemgroep worden aanbeve
lingen gedaan. Aan hieruit voorWloei
ende maatregelen moet uitvoering
gegeven worden middels een

gezamenlijke aanpak. Hierin spelen
verschillende partijen, waaronder
deelgemeente en winkeliers een
aanzienlijke rol. De aanbevelingen
moeten op korte termijn leiden tot
gezamenlijke afspraken. Deze worden
vastgelegd in een samenwerkings
overeenkomst.
Eindrapportage: Zomer 2003.
Publicatiet’orrn: Interne rapportage.

412
Doorontwikkelen
OrdeningsMethodiek Processen
(OMP)
drs. 1H. Haagsma,
drs. O.LA. Wilders MBA en 8. Yokus
Doet: Vanaf het jaar 2000 is gewerkt
aan de ontwikkeling van een metho
diek voor de uniforme beschrijving
van de werkprocessen bij de politie en
het Openbaar Ministerie. Dit heeft
geresulteerd in de OrdeningsMetho
diek Processen (OMP). Ervaringen uit
de praktijk tonen aan dat de metho
nek bruikbaar is voor de beschrijving
van bedrijfsprocessen en de daaruit
voortkomende producten. Met behulp
van de OMP wordt een goed inzicht
van de bedrijfsprocessen en de
producten verkregen; wordt grip
gekregen op de prestaties en resul
taten van het werk en wordt tegemoet
gekomen aan de gewenste uniforme-
ring van werkwijze. Er dienen zich
echter nieuwe bedrijfsvoeringsvraag
stukken aan die nieuwe en aanvul
lende eisen stellen aan de OMP De
OMP kan hieraan nog niet in alle
opzichten invulling geven. Een aantal
(urgente) vraagstukken betreft:
verantwoording over prestaties;
beheer; informatievoorziening; finan
ciën. Het OMP wordt verder ontwik
keld om de methodiek meer en beter
toe te snijden op deze nieutve vraag
stukken.
Opzet: De eerste stap naar sturing op
basis van prestatieafspraken is gezet
door de ontwikkeling van de Orde
ningsMethodiek. De processen van de
politie zijn in kaart gebracht en pro
ducten gedefinieerd. Hieraan zijn
targets gekoppeld. Bij de doorontwik
keling van de methodiek zullen naast
producten tevens kostprijs- en
capaciteitsberekeningen geïntegreerd
worden. In de eerste fase van het
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project is de nieuwe visie op de
OrdeningsMethodiek ontwikkeld en
gedocumenteerd. Deze visie wordt
getoetst bij de gebruikers van de OMP
aan de hand van een reeks interviews.
Als consensus bestaat over de ontwik
kelrichting van de methodiek, zal deze
verder worden uitgewerkt en in een
aantal nog nader te omschrijven
proeftuinen worden beproefd op haar
toepasbaarheid en gebruiksgemak.
Tegelijkertijd wordt het bestaande
opleidingsprogramma voor de
methodiek aangepast.
Einddatttm: Eind 2003.
Pubticatieeorm: Interne rapportage
en diverse publicaties en rapportages
over de ervaringen Uit de proettuinen.

473
Ontwikkeling Innovatiemonitor

de R.E. van de Lustgraat
drs. R. van Doesburg
en drs. A. van Veldhuisen
Samenwerkingsverband: Het onder
zoek wordt uitgevoerd in samen
werking met Stichting Rekenschap

(drs. l-l.D. Albeda en drs. J.B.W. van
Bij lert).
Doet: Het lnnovatiecentrum Open
baar Bestuur wil bijdragen aan het
verbeteren van de kwaliteit van
de publieke dienstverlening, hand
havingsactiviteiten en het verhogen
van de productwiteit van organisaties
in het openbaar bestuur. Een van de
middelen daarvoor is het ontwikkelen
van een Innovatiemonitor Openbaar
Bestuur. Deze monitor moet organi
saties in het Openbaar Bestuur ant
woord geven op drie vragen: hoe
presteert en innoveert mijn organi
satie; zijn de condities om te innove
ren aanwezig; en, waar liggen kansen
om te vernieuwen en verbeteren, en
wat kan ik daarbij leren van anderen?
Opzet: AEE en Stichting Rekenschap
hebben een overzicht gemaakt van
bestaande relevante monitors en
benchmarks. Op grond daarvan is
gekozen voor het ontwikkelen van een
monitor die in eerste instantie als
‘begeleide zelftest’ kan worden uit
gevoerd.
In overleg met gemeentesecretarissen

van de grootste Nederlandse gemeen
ten is ervoor gekozen om de
Innovatiemonitor verder te ontwikke

len aan de hand van twee thema’s, te
weten de basale dienstverlening van
de gemeente en frsieke handhaving
(bouwen/wonen, milieu, brand). De
feitelijke ontwikkeling van de monitor
vindt plaats in een tweetal ‘proeftui
nen’, waarin verantwoordelijken voor
dienstverlening, c.q. handhaving in
gemeenten zitting hebben genomen.
Elke proeftuin wordt getrokken door
een tweetal gemeentesecretarissen. In
de proeftuinen worden prestaties en
innovaties gedefinieerd en gemeten
en wordt de monitor getoetst op haar
gebruikswaarde. Daarnaast wordt in
het project gebruikgemaakt van een
netwerk van deskundigen en weten
schappers
Ei,zddatum: December 2003.
Pubticatievor,n: Interne rapportages,
externe publicatie.

474
Invoering baten lastenstelsel O.M.

drs. R.M. Ulrich, drs. J.H. Haagsma
en de R.E. van de Lustgraaf
Doet: Het Openbaar Ministerie gaat in
2005 over op een baten-lastenstelsel.

Om dit proces succesvol te laten
verlopen dienen twee opgaven ver
vuld te worden: verbetering en aan
passing van het financieel beheer;
sturing op prestaties en kosten, zowel
intern als in relatie met het ministerie
en de ketenpartners.
Opzet: Eerst wordt het sturingsmodel
van het OM. beschreven en worden
de producten en diensten vastgesteld
en de werkprocessen en tussenpro
ducten beschreven. Vervolgens
worden de ttussen)producten en
daaraan verbonden kwaliteitsindica
toren in pilots getoetst op de vraag of
ze bruikbaar en herkenbaar zijn als
aangrijpingspunten voor sturing.
Parallel daaraan wordt een kostprijs-
model ontwikkeld. Op basis van
checklists lichten de parketten de
kwaliteit van het financieel beheer, de
werkprocessen en de in- en externe
storing door en nemen maatregelen
om gesignaleerde knelpunten aan te
pakken.
Einddatum: Nog niet bekend.
Pubticatievorrn: Interne rapportage.
Zie ook 1V7, 2002, nr. 391.
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415
‘Ruimte voor opsporing’ bij
de VROM Inlichtingen en
opsporingsdienst (VROM-IOD)
t 0.01. Wï/ders MBA
en rot drs. JH.Gerdtsen
Doel: Het nieuwe concept van
Informatie Gestuurde Opsporing’

wordt gebruikt om de opsporing voor
de VROM Inlichtingen en Opspo
ringsdienst te verbeteren. Om tot
de goede keuze van opsporings-
onderzoeken te komen wordt de
informatiebehoefte afgestemd op
het gebruik voor ‘prioriteren en
coördineren’ van de opsporing. Dit
betekent: het vaststellen van de aan
dachtsgebieden voor criminaliteits
bestrijding; het selecteren van de
juiste thema’s voor opsporing; het
kiezen en toewijzen van de juiste
opsporingsonderzoeken; het coör
dineren (of sturen) van de feitelijke
opsporing, inclusief de resultaatver
antwoording. Dit proces van priorite
ren en coördineren behoeft onder
steuning met zorgvuldig verzamelde
en geanalyseerde informatie. Iedere
keuze of beslissing in de opsporing
bouwt voort op de specifiek op
het proces afgestemde informatie
(beleids- of strategische keuzes, tac
tische en operationele studng van het
opsporingsonderzoek, verantwoor
ding over resultaten enzovoort). Dit
vergt specifiek hiervoor ontwikkelde
(gestandaardiseerde) analyse- of
kennisproducten zoals criminaliteits
beeldanalyse, criminaliteitskaart,
inventarisatie cdminele samenwer
kingsverbanden, verkennend onder
zoek, probleemanalyse, dader
(groep(analyse, daderprofiel. Hiermee
beoogt het project verbetedng van de
opsporing binnen de opspodngs
dienst van VROM te bewerkstelligen.
Daarbij dienen de volgende vragen te
worden beantwoord: Wordende juitte
zaken aangepakt? Worden deze zaken
goed aangepakt? Hoe is daarbij de
relatie met het Functioneel Parket en
de regionale vertakkingen van de 100
en Inspectie?
Opzet: Door het betrekken van een
representatieve (werk)groep mede
werkers uit de organisatie worden de
knelpunten helder en ontstaat draag
vlak voor mogelijke verbeteringen en

vernieuwingen. Op basis van deze
kwalitatieve analyse (in werkgruep
verband en individuele gesprekken)
en een kwantitatieve analyse van
bedrijfsvoedngsgegevens wordt de
bestaande gedecentraliseerde organi
satorische opzet beoordeeld op haar
praktische werkbaarheid. De beschre
ven werkprocessen en de veranderin
gen/vernieuwingen worden in de
2e helft van 2003 geïmplementeerd.
Einddansrn: Najaar 2003.
Publicatievonn: Interne rapportage.

Beke advies- en onderzoeksgroep

Afgesloten onderzoek

416
De vele gezichten van huiselijk
geweld; aard, omvang en achter
gronden van huiselijk geweld in
de regio Rotterdam-Rijnmond
drs. M. Bottenberg en dr B.M.WA. Beke
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Zie IV 2002, nr. 399

417
Geweldsmonitor
Rotterdam-Rijnmond
drs. t Duchateau en dr H.B. Fenverda
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Zie IV 2002, nr. 400

418
Jongerencriminsliteit in de regio
Haaglanden III; een analyse
(2000-2001) naar de omvang,
aard en achtergronden
drs. 1. Duchateau, dr H.3 Fenverda
en drs. PH.M. Versteegh
Arnhem/Den Haag, Advies- en
Onderzoeksgroep Beke/Pulitie
Haaglanden, 2003
Zie IV 2002, nr. 405

41g
Wijkthermometer
Leefbaarheid en Veiligheid
dr H.B. Ferwerda
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Zie IV 2002, nr. 401
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420
Gelderse gemeenten maken de
provincie; probleemjeugd op de
agenda
dr. H.B. Fe,werda en drs. IR Jakobs
Op basis van vragenlijstonderzoek en
heranalyse op bestaand cijfermate
riaal is voor de ruim 60 middelgrote
en kleinere gemeenten in de provincie
Gelderland — waar mogelijk — een
beeld gegeven van de aard en omvang
van internaliserend en externalise
rend probleemgedrag onder de jeugd.
Uit het onderzoek blijkt dat de
beschikbare informatie over proble
matische jeugdgedragingen relatief
gering is terwijl de behoefte aan infor
matie op gemeenteniveau heel groot
is. In de rapportage wordt een aantal
voorstellen gedaan om in de toekomst
die informatielacune enigszins te
dichten.
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Niet eerder opgenomen in JV

427
Datafile Strategische
Informatie Jeugdgroepen
de H.B. Fe,werda, A. Kloosterman,
R. Sieperda en C. van Don-van Zwan
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2003
Zie IV 2002, nr. 402

422
Cameratoezicht op
de Zoetermeerstadslijn;
reizigersonderzoek
de H.B. Fetwerda en drs. G. Verhagen
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Zie IV 2002, nr. 407

423
Pilotproject Jacob van Campen;
een tussentijdse balans
drs. IR Jakobs en de H.B. Fe,werda
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, 2002
Zie IV 2002, nr. 404

424
Stroomlijning ITB-trajecten
Den Haag; een quick scan
drs. IR Jakobs en drs. 1. van Leiden
In Den Haag zijn enkele Individuele
Trajectbegeleidingen (ITBI ontwikkeld

die zich richten op jongeren en jong-
volwassenen in verschillende pro
bleemsituaties. Bij de oorspronkelijke
tiEs is de laatste jaren een aantal
nieuwe trajecten gevoegd. Deze
historische ontwikkeling en praktijk-
gestuurde veranderingen binnen de
ITB’s zelf hebben geleid tot een
ondoorzichtige situatie. De gemeente
Den Haag wilde hierin verandering
brengen door een betere samenhang
en stroomlijning van de ITB’s te
creëren waarbij beleid en praktijk op
elkaar afgestemd moeten worden, In
het kader van een quick scan is
onderzocht wat de overeenkomsten
en verschillen zijn tussen de bestaan
de ITB’s met betrekking tot doelstel
lingen, doelgroep, methodiek,
beoogde resultaten en geografisch
bereik. Het resultaat van de quick
scan is een voorstel tot een nieuwe
organisatiestructuur voor een betere
stroomlijning en sluitende aanpak
van de verschillende ITB’s.
Niet eerder opgenomen in IV.

425
Cameratoezicht;
de menselijke factor
drs. A.l.M. Weitenberg, drs. E.IM. Jansen,
drs. t. van Leiden, de 1H. Kerstholt
en de H.B. Ferwerda
ArnhemlSoesterberg, Advies- en
Onderzoeksgroep Beke/TNO
Technische Menskunde, 2003
Zie IV 2002, nr. 406

426
Jeugdige zedendelinquenten in
de Pittsburgh Youth Study
me drs. A.Ph. van Vt4jk, prof de R Loeber,
prof de 1h. A.H. Doreleijers,
prof de 1 Franken en de HB. Ferwerda
Arnhem, Beke, 2003
Zie IV 2002, nr. 408

Lopend onderzoek

427
Omgaan met conflictsituaties;
toetsen van good pmctices
de O.M.1 Adang, de H. Fenwerda
en de N. Kop
Sanzenwerkingsverband: NPA.
Doet: Het onderzoek Omgaan met
conflictsituaties heeft tot doel meer
zicht te krijgen op de wijze waarop
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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 conflict
situaties: het optreden ten opzichte
van geestelijk gestoorde individuen;
het optreden in potentiële conflict
situaties met groepen jonge mannen
(met name allochtone jongeren,
en jongeren in uitgaansgebieden);
het uitvoeren van voorzienbare of
onvoorzienbare lastige, potentieel
gevaarlijke (maar niet vuurwapen-
gevaarlijke) aanhoudingen. Gegevens
zullen vergelijkenderwijs verzameld
worden in diverse korpsen door
middel van observaties, interviews,
documentanalyse en enquêtes.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Boek, internationale
publicatie.

428
Meer dan de som der delen;
handhaven op niveau
rit H.B. Fervverda en drs. Ei. Bruls
Samenwerkingsverband: Stichting
Recreatie, Kennis- en Innovatie-
Centrum, Den Flaag
Doet: Het op basis van een gemeen
schappelijk 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 betrok
kenen.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

429
Halt goed bekeken;
de effecten in beeld
dr H.B. Ferwerda, prof dr A.R Hauber
drs. 1. van Leiden, drs. G. Verhagen
en drs, i.R Jakobs
Zie nr. 98

430
Jeugdonderzoek in de provincie
Gelderland; de ontwikkeling van
een meetinstrument
dr H.B. Ferwerda, drs. IR Jakobs
en drs. G. Verhagen
Samenwerkingsverband: GGD.
Doet: Ontwikkelen van een meet-
instrument om van jongeren in
Gelderse gemeenten gegevens mee te
kunnen verzamelen met betrekking
tot (problematisch) jeugdgedrag.
Methode: Samen met de GGD, de
provincie Gelderland en Advies- en
Onderzoeksgroep Beke wordt er
gewerkt aan de ontwikkeling van een
vragenlijst (E-MOVO). Met dit meet-
instrument zal vanaf het schooljaar
2003-2004 in alle gemeenten in
Gelderland doelgroeponderzoek
uitgevoerd worden onder alle school-
gaande jongeren in klas 2 en 4. De
dataverzameling vindt plaats via
tnternet. Op basis van dit onderzoek
krijgen alle gemeenten in Gelderland
zicht op hoe het met de jeugd in hun
gemeente gaat. In de thema’s gezond
heid, welzijn, leefstijl en vrije tijd,
veiligheid, onderwijs en riskante
gewoonten komen onder andere de
volgende vragen aan de orde: welke
problemen ondervinden jongeren?
Aan welke probleemgedragingen
maken jongeren zich schuldig? Welk
deel van de jeugd veroorzaakt speci
fieke vormen van probleemgedrag of
heeft te kampen met probleemge
drag? Van welke voorzieningen maken
jongeren gebruik en welke voor
zieningen missen ze? In het kader van
het te ontwikkelen meetinstrument
wordt onder ander een pilot onder
vijfhonderd scholieren uitgevoerd en
worden leerkrachten ondervraagd.
Einddatttm: 2003.
Pubticatievorm: Meetinstrument en
methode, rapportage over de pilot.

431
Cameratoezicht in Zaanstad:
een good practice gevolgd
dr H.B. Fetwerda en drs. 1. van Leiden
Doet: Inzicht krijgen in de effecten
van cameratoezicht en het creëren
van een goud practice’ cameratoe
zicht.
Methode: Het cameraproject in
Zaandam zal inhoudelijk en onder-
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zoeksmatig ondersteund en begeleid
worden door Advies- en Onderzoeks
groep Beke. Op basis van eerder
onderzoek naar cameratuezicht zal
Zaanstad geadviseerd en begeleid
worden in een zo optimale inrichting
en uitvoering van het cameraproject
om te komen tot een zogenaamde
‘guud practice cameratoezicht’.
Daarnaast zullen door middel van
verschillende underzoeksactiviteiten,
vanuit verschillende invalahueken de
effecten van het cameratoezicht in
beeld worden gebracht. Centrale
vragen hierbij zijn: Wat is de invloed
van cameratoezicht up de objectieve
en subjectieve veiligheid? Leidt
cameratuezicht tot een verplaatsing
van incidenten? Is het mogelijk om
met behulp van camerabeelden
gerichter op te sporen en te vervol
gen? Wat is de invloed van camera-
toezicht op de inzet van de politie?
Einddo tuin: Medio 2005.
Publicotievorm: Rapport.

432
Aanpak sociale veiligheid HTM:
op kwaliteit getoetst; huidige
en toekomstige agressierisico’s
in beeld
dr. B.M. Wil. Beke, drs. 1. Duchateau
en drs. G. Verhagen
Doel: Inzichtelijk in huidige en
tuekumstige veiligheidsrisico’s hij
de HTM (Haagse Tramweg
Maatschappij).
Methode: Huidige en toekomstige
veiligheidsrisicu’s en risicogroepen in
het 1-laagse 0V worden in kaart
gebracht via literatuurssudie en inter
views met ‘trendwatchers’. Risico’s
worden vervolgens systematisch op
ernst en kans van voorkomen beoor
deeld in bijeenkomsten met een
HTM-expertiseteam (strategisch
niveau) en panels van direct leiding
gevenden uit de diverse geledingen
van de organisatie (operationeel
niveau). Duidelijk wordt welke agres
sierisico’s actueel zijn en in de (nabije)
toekomst prioriteit verdienen waar
het de aanpak ervan betreft. In enkele
panels met (middle-)management
en uitvoerenden binnen HTM wor
den vervolgens de diverse aanpakken,
maatregelen en activiteiten die
de HTM up het gebied van sociale

veiligheid neemt up effectiviteit
beoordeeld.
Einddotinn: Zomer 2003.
Publicotievorm: Rapport.

433
Jeugdbeleid in Zutphen
— Doelgroepen- en behoefteonder
zoek psychosociale ondersteuning
drs. IR Jakobs, dr B. Beke
en dr. H.A Fenwerda
Doel: Inzicht verkrijgen in de aard en
omvang van de jeugdprublematiek.
Het betreft feiten en cijfers van jeug
digen van 0-18 jaar. De resultaten
dienen als input voor de ontwikkeling
van gemeentelijk jeugdbeleid te en
als startpunt voor monitoring.
Methode: (t) Verzamelen van ken-
getallen op basis van bestaande regi
straties en dossierinventarisatie hij
instellingen (onder andere kinder
opvang, basisundenvijs, Rureau
)eugdzorg, jeugdgezondheidszorg,
justitiële en politiële instellingen).
Gevraagd is naar gezinsprublemen,
gedragsproblemen, opvoedings
problemen, gezundheidsproblemen,
leerprublemen, ontwikkelingsachter
standen, criminaliteit en riskante
gewoonten. Dit onderdeel omvat alle
0-18-jarigen. (2) Duelgroepenonder
zoek onder de t2-t8-jarigen. Binnen
de thema’s gezundheid, welzijn, leef-
stijl en vrije tijd, veiligheid, ondenvijs
en riskante gewoonten komen onder
andere de volgende vragen aan de
orde: welke problemen ondervinden
jongeren? Aan welke prubleemgedra
gingen maken jongeren zich schuldig?
Welk deel van de jeugd veruurzaakt
specifleke vormen van probleem-
gedrag of heeft te kampen met
prubleemgedrag? Van welke voor
zieningen maken jongeren gebruik
en welke voorzieningen missen ze?
tn het kader van het te untwikkelen
meetinstrument wordt onder ander
een pilot onder vijfhonderd scholieren
uitgevoerd en worden leerkrachten
ondervraagd. De gemeente Zutphen
fungeert als pilotgemeente voor het
jeugdunderzuek in de provincie
Gelderland. (3) Interviews over
gesignaleerde jeugdproblematiek
met lokale deskundigen.
Einddatnrn: Zomer 2003.
Pnblicotieeonn: Rapportage.
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434
Probleemjeugd; een verkenning
van interventies
drs. t van Leiden, drs. 0. Verhagen
en dr HO. Fetwerds
Doel: Inzicht krijgen in welke vormen
van interventie er bestaan in Duits
land, Zweden en Engeland met
betrekking tot gedragbeïnvioeding bij
probleemjongeren, welke daarvan
succesvol zijn en wat de toepassings
mogelijkheden van dergelijke inter
venties zijn voor harde kern jongeren
en jeugdige veelplegers.
Methode: Binnen Duitsland, Engeland
en Zweden wordt een verkenning
gedaan naar lopende projecten en
programma’s gericht op probleem-
jongeren. Hierbij wordt veelal
gebruikgemaakt van het Internet. Er
wordt contact gezocht met de betrok
kenen van projecten en programma’s
en er wordt aanvullende informatie
over het project of programma verza
meld. Flet doel, de doelgroep, de
inhoud, de methodiek en de ervarin
gen en effecten van de projecten en
programma’s worden bestudeerd. Dp
basis van de verzamelde informatie
worden de projecten en programma’s
beoordeeld op effectiviteit en toepas
baarheid op harde kern jongeren en
jeugdige veelplegers. Het onderzoek
levert een selectie op van projecten en
programma’s die in Duitsland,
Zweden en Engeland al dan niet met
succes worden toegepast. Dp deze
manier wordt een beeld gegeven van
hoe andere Europese landen met pro
bleemjongeren omgaan, wat mogelijk
nieuwe perspectieven schept voor de
Nederlandse aanpak van probleem-
jongeren, in het bijzonder harde kem
jongeren en jeugdige veelplegers.
Einddaturn: Zomer 2003.
Publicatievorrn: Rapport.

435
Groepen in Kralingen-Crooswijk
in beeld
dr HO. Ferwerda en drs. t Duchatesu
Doel: Inzicht in omvang, aard en
achtergronden van problematische
jeugdgroepen in de Rotterdamse
deelgemeente Kralingen-Crouswijk.
Methode: Aan de hand van de short
list groepscriminaliteit (‘zachte’ infor
matie van buurtagenten) wordt op

systematische wijze een eerste beeld
verkregen van de typen jeugdgroepen
(hinderlijk, overlastgevend of crimi
neel) die in de deelgemeente voor
komen, waarna — in overleg met
gemeente en politie — op een Hein
aantal groepen nader wordt inge
zoomd (‘harde’ informatie uit de
politiële systemen). Dp grond van de
verzamelde informatie worden — per
jeugdgroep — plannen van aanpak
opgesteld op groeps-, omgevings- én
persoonsniveau.
Ejnddatanj: September 2003.
Publicadevonn: Onderzueksnotitie.

436
Overlast door jeugdige groepen
in het publieke domein; naar een
driesporenaanpak in Leeuwarden
dr HO. Ferwerds en drs. 0. Verhagen
Doel: Inzicht in omvang, aard en
achtergronden van problematische
jeugdgroepen in enkele Leeuwarder
wijken.
Methode: De analyse wordt uitgevoerd
aan de hand van de shortlist groeps
criminaliteit en deskresearch. Met
de shortlist wordt — op basis van
informatie van de buurtagenten — op
systematische wijze een eerste beeld
verkregen van de typen jeugdgroepen
(hinderlijk, overlastgevend of crimi
neel). Aanvullend wordt over een
aantal nader te selecteren jeugdgrue
pen politiële informatie verzameld en
geanalyseerd (nenverkanalyse). Het
onderzoek omvat tevens een inventa
risatie van het huidige aanbod van
jeugdvoorzieningen in Leeuwarden,
Met de verkregen informatie wordt
— per onderscheiden jeugdgroep —

een plan van aanpak ontwikkeld op
drie niveaus: de groep, het domein
ën de persoon.
Einddatum: Najaar 2003.
Publicatievorni: Onderzoeksnotitie.

437
Hooligans in beeld; informatiege
stuurd politiewerk in de praktijk
dr HO. Fenverda en dr DM1 Adsng
Samenwerkingsverband:
Onderzoeksgroep Nederlandse Politie
Academie.
Doel: Beschrijven en implementeren
van een methodiek om als politie
risicovolle supporters in kaart te
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brengen. Het gaat daarbij om het
beschrijven van de randvoorwaarden,
de opbrengsten en de succes- en faal
factoren.
Methode: Door de Regionale
Inlichtingendienst van de politieregio
Gelderland-Midden is een methodiek
ontwikkeld om risicovolle supporters
in beeld te brengen. De methodiek
kenmerkt zich door het in beeld
brengen van groepen en daarbinnen
van individuen, Op basis van de
informatie heeft men invulling gege
ven aan een persoonsgerichte en
groepsgedchte aanpak. De methodiek
is te zien als een vorm van informatie-
gestuurd politiewerk. Door middel
van interviews, heranalyse op be
staande gegevens (onder andere uit
het Herkenningsdienstsysteem, het
bedrijfsprocessensysteem en van het
Centraal InformatiepuntVoetbalvan
dalisme), documentenstudie en door
een pilot in twee andere politieregio’s
wordt de methodiek en worden de
opbrengsten en succes- en faalfacto
ren van de methode in beeld
gebracht.
Einddatum: December 2004.
Pttbticatievorm: Rapport en artikelen.

B&A Groep
Beleidsonderzoek & -advies BV

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werd, in samenwerking met
Intomart, uitgevoerd en afgesloten het
onderzoek ‘Politiemonitor bevolking
2003; landelijke rapportage + tabel
lenrapport’ (zie nr. 71). Eveneens
werden afgesloten:

438
Evaluatie Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme
£ Alta, M.K Groeneveld
en LAM. van den Hout
Den Haag, B&A, 2003
Niet eerder in iv opgenomen geweest.
In opdracht van het ministerie van
BZK heeft B&A de taken en het func
tioneren van het Centraal Infor
matiepunt Voetbalvandalisme (CIV)
geëvalueerd. Het CIV is in 1986 opge
richt en is ondergebracht bij het poli
tiekorps van de regio Utrecht. Het

onderzoek heeft plaatsgevonden door
middel van documentenstudie en een
dertigtal diepte-interviews met
betrokken actoren (politie, justitie,
voetbalclubs, lokale en nationale
overheden) op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau.
Op basis van de conclusies en aan
bevelingen van B&A heeft de voor dit
onderzoek ingestelde begeleidings
commissie een aantal aanbevelingen
geformuleerd die moeten leiden tot
heldere en meetbare taken en doel
stellingen, een verduidelijking van de
verannvoordingsscwctuur en een
eenduidiger aansturing van het CIV

439
Een gunstig aanbod; een onderzoek
naar de werking van het
Transactiebesluit milieudelicten
A.B. Blomberg, £ Verberk
en FC.M.A. Michiels
Den Haag, B&A, 2003
Niet eerder in iv opgenomen geweest.
Op 1 november trad het Transactie-
besluit milieudeticten (Tbm) in
werking. In dit besluit is voor een
experimentele periode van twee en
een halfjaar aan een aantal bestuurs
organen de bevoegdheid toegekend
aan overtreders van milieudelicten
een transactie aan te bieden.
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 milieuovertredingen
niet worden gecorrigeerd. Teneinde
deze onwenselijke situatie te beëin
digen is de bestuurlijke transactie
voor milieudelicten in het leven
geroepen. Hiermee krijgt het bestuur
de bevoegdheid om bij eenvoudige
veel voorkomende milieuovertredin
gen zelf een transactie aan te bieden,
zonder tussenkomst van het OM. Om
het bestuur ervaring te laten opdoen,
wordt in zes arrondissementen met
dit strafrechtelijke handhavings
instrument geëxperimenteerd.
B&A Groep heeft tezamen met het
Instituut voor Staats- en Restuurs
recht van de Universiteit Utrecht, in
opdracht van het ministerie van
Justitie, een ‘on going’-evaluatie uit
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naar de zes pilots verricht. De
conclusie luidt dat de transactie een
zinvolle aanvulling kan zijn op het
bestaande bestuurlijke instmmen
tarium. Anderzijds brengt een aantal
beperkingen in de opzet van het
experiment met zich mee dat nog
geen definitief oordeel kan worden
gegeven.

Doorsnede handhaving IVW
J.G. van Erp, 8. Temme, CE. Peters
enMA. Ket
Den Haag, B&A, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 431

441
Handhaving en certificering;
kansen en risico’s van certificering
voor normnaleving en handhaving;
discussienotitie
IG. van Erp en S. Verberk
Den Haag, B&A, 2003
Niet eerder in IV opgenomen
geweest.
Door de overheid uitgevaardigde
regels worden niet automatisch
nageleefd. Omdat handhaving van
regels soms problematisch is, wordt
gezocht naar alternatieven om de
naleving van regels te bevorderen.
Certificering — het verlenen van een
certificaat door een onafhankelijke
instantie — is een populair alternatief.
In opdracht van het Expertisecen
trum Rechtshandhaving van het
ministerie van Justitie heeft B&A
Groep de kansen en risico’s van dit
instrument vanuit handhavingsper
spectief onderzocht. Doel van het
project was om beleidsmakers een
reëlere inschatting te laten maken
van de kans dat certificering zal
leiden tot een betere normnaleving.
Naast een onderzoeksgedeelte kende
het project een discussietraject door
middel van een symposium en de
publicatie van artikelen. Ook is een
handzaam hulpmiddel ontwikkeld
voor beleidsmakers, als ondersteu
ning bij de keuze voor certificering
om de naleving van regels te bevor
deren.

442
Grensmonitor Veiligheid;
bevolkingsonderzoek
A.E Nienhuis, MX Groeneveld,
CH. Ko?ar en 1(5. Groeneveld
Den Haag, B&A, 2002
Niet eerder in W opgenomen
geweest.
In opdracht van Gedeputeerde Staten
van Zeeland werd een onderzoek
uitgevoerd met als doel een instru
ment te ontwikkelen dat op syste
matische wijze de grensgerelateerde
integrale (on)veiligheid en (on)veilig
heidsbeleving in de Euregio ScheI
demond kan monitoren. Deze
zogenoemde grensmonitor dient
belangrijke input te leveren voor de
beleidsontwikkeling in de regio.

Lopend onderzoek

443
Evaluatie mediation-experiment
huurcommissies
H.L van Bergen, M. C de Gier
en S. Verberk
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 mediation-experiment.
Doel van het experiment is om een
antwoord te vinden op de vraag of
mediation bestaansrecht heeft en op
structurele basis een zinvol alterna
tief en/of een aanvullende methode
vormt voor het oplossen van geschil
len waarbij een beroep wordt gedaan
op de huurcommissie. Om na afloop
van het experiment zinvolle uitspra
ken te kunnen doen over lset succes
ervan, is voorzien in een monito
rings- en evaluatiesystematiek.
Hiermee moet aan het einde van het
traject de vraag worden beantwoord
of het mediation-traject succesvol is
gebleken en welke verklaringen er
bestaan voor de uitkomsten van het
project. De monitoring- en evaluatie-
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activiteiten worden in opdracht van
de SEV uitgevoerd door B&A Groep.
Einddatum: Nog onbekend.
Pubticatievorm: Nog onbekend.

444
Innovatie Kanskaart Toezicht
en Handhaving
IG. van Erp, M.K Groeneveld,
PR. Kalders en J.C.M. Nij/and
Den Haag, B&A, 2002
Niet eerder in W opgenomen geweest.
Rijksinspecties spelen een belangrijke
rol in de handhaving van regelgeving.
De effectiviteit en de efficiency van
het werk van de inspecties kan wor
den vergroot door te zoeken naar
andere, slimmefre) manieren van
inspecteren. Ontwikkelingen op het
terrein van Informatie- en Communi
catietechnologie tICT) kunnen daar
een belangrijke rol in vervullen.
Daarom is in 2002 een ICT kanskaart
traject uitgevoerd onder zeven inspec
ties, in opdracht van het ministerie
van BZK. De ICT kanskaart houdt in
het “samen met andere (overheids)
factoren in een sector nagaan hoe
veelbelovende ICT-ontwikkelingen
kunnen worden gekoppeld aan de
beleidsopgaven waar die sector voor
staat”. 1-let resultaat van dit proces is
een gedegen quick-scan van kansrijke
ICT-toepassingen, die zowel op korte
termijn realiseerbare oplossingen als
strategische oriëntaties voor de wat
langere termijn aanreikt. B&A Groep
heeft niet alleen gezorgd voor een
schriftelijke rapportage, maar ook
projectgroepen opgezet waarin de
inspecties samen aan realisatie van de
kansen werken. Bovendien worden de
resultaten uitgedragen in diverse
presentaties binnen de inspecties.

445
Evaluatie project
instroomregulatie winkeldiefstal
J.G. van Erp en Y Huizing
Doet: Winkeldiefstal is een veel voor
komend delict in het centrum van
Rotterdam. De afhandeling van dit
delict legt een groot beslag op de
capaciteit van politie en justitie,
terwijl het — gezien de relatief geringe
ernst van het delict in vergelijking
met geweldszaken — niet de hoogste
prioriteit van politie en justitie heeft.

Voor winkeliers kost het aangeven van
een winkeldief veel tijd en moeite.
Om bovenstaande redenen is in het
centrum van Rotterdam het project
Instroomregulatie Winkeldiefstal
gestart. Het project richt zich ten
eerste op het intensiveren van pre
ventie. Ten tweede is bij wijze
van experiment de mogelijkheid
ingevoerd dat winkeliers aan first
offenders een civiele overeenkomst
aanbieden van 50 euro. De politie
wordt dan niet ingeschakeld. Dader
en slachtoffer gaan deze Overeen
komst op vrijwillige basis aan. Voor de
diefstallen waarbij de dader geen first
offender is, is extra politiecapaciteit
vrijgemaakt. De politie is binnen
15 minuten ter plaatse. Het project
wordt uitgevoerd bij bijna 100 winkel
bedrijven in het centrum van Rotter
dam. Om de resultaten van het
project te kunnen meten en verklaren,
doet B&A Groep een evaluatie.
Gekozen is voor een on going evalua
tie met een nulmeting, een tussen-
meting en een eindmeting. Naar
aanleiding van de tussenresultaten
kunnen lessen worden getrokken voor
het verdere verloop en kunnen even
tueel wijzigingen van de opzet van het
project plaatsvinden. Het onderzoek
omvat zowel procesevaluatie (hoe
verloopt de procedure, hoe verloopt
de samenwerking tussen de partners)
als effectevaluatie (wat zijn de kwali
tatieve en kwantitatieve resultaten).
Daarnaast wordt gezocht naar ver
klaringen voor de behaalde resultaten.
Einddatum: Nog onbekend.
Pubticatievorm: Nog onbekend.

446
Onderzoek onder (risico)jongeren
in Amsterdam
J. Geerlof en H.C.M. We/schen
Doet: In opdracht van de Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling in
Amsterdam worden, in het kader van
het beleidsplan Bijzondere trajecten
voor Risicojongeren, door B&A Groep
twee onderzoeken gedaan. De inzet
van de onderzoeken is het in beeld
brengen hoede zogenoemde risico-
jongeren zelfhun situatie beoordelen.
Welke vragen hebben ze en welke
ondersteuning denken zij nodig te
hebben? Het tweede onderzoek is een
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onderzoek onder jongeren en rele
vante professionals naar de behoefte,
de aard en omvang van de bestaande
zogenoemde sociaal-culturele activi
teiten voor jongeren.
De inzet bij beide onderzoeken is
bovendien dat al een aanzet wordt
gedaan tijdens de onderzoeken tot de
ontwikkeling van aanvullende aanbod
in de vorm van bijzondere trajecten en
vormingsactiviteiten.
Einddaflirn: Nog onbekend.
Publicaüevonn: Nog onbekend.

447
DNA-onderzoek in het kader van
gezinshereniging; een onderzoek
naar de mogelijke uitbreiding van de
toepassing van DNA-onderzoek
W Gelderloos, L Sipkes en S Verberk
Doel: Vreemdelingen die naar
Nederland migreren om welke reden
dan ook, asiel of regulier, konnen
geconfronteerd worden met beleids-
regels die anders zijn dan de dagelijkse
praktijk in het land van herkomst.
Duidelijk wordt dit bijvoorbeeld als
gezinshereniging aangevraagd wordt.
Daarvoor moet de relatie van de
aanvrager met kinderen aangetoond
worden en zijn officiële papieren
vereist. Deze zijn niet altijd aanwezig,
omdat niet overal van huwelijk en
geboorte aangifte wordt gedaan op de
manier zoals wij dat in Nederland
gewend zijn. Toch wordt verlangd dat
de vereiste brondocumenten overlegd
worden, wil toestemming voor gezins
hereniging gegeven worden. De voor
malige Staatssecretaris van Justitie
heeft de Advies Commissie van
Vreemdelingen Zaken, ACW verzocht
om advies oit te brengen over legalisa
tie en verificatie van brondocomenten
en de toepassing van DNA-onderzoek.
Onderdeel daarvan vormt de vraag
in welke gevallen en onder welke
condities het aanbieden van DNA
onderzoek ook bij reguliere gezins
hereniging wenselijk is.
Daarbij gaat het om de vraag of de
stringente condities waaronder DNA
onderzoek in het kader van reguliere
gezinshereniging wordt toegepast,
verruimd worden dan wel gehand
haafd blijven. Om te komen tot een
gefundeerd advies heeft B&A Groep
op verzoek van de ACVZ gevraagd

om voorbereidend onderzoek uit te
voeren. De achtergronden van en
ervaringen met DNA-onderzoek in
de afgelopen paar jaar zijn daarbij
geïnventariseerd. Ook is nagegaan
hoe het beleid in de ons omringende
landen is. Het onderzoek heeft
bouwstenen aangedragen, op basis
waarvan de ACVZ haar advies kan
uitbrengen.
Einddatonz: 2003.
Publicatiez’orrn: Rapportage.

448
Het doorontwikkelen van het
Burgerinitiatief ‘En Nu Iets Positiefs’
JG.M. ten Kroode en 1 Geerlof
Doel: Naar aanleiding van de drei
gende situatie door en met jongeren
in Amsterdam Slotervaart (1998)
hebben een aantal partijen de handen
ineengeslagen en zijn het project
En Nu Iets Positiefs gestart. Door
gezamenlijke inzet van allochtone
buurtvaders, plaatselijke midden
stand, politie, lokaal bestuur, profes
sionele welzijns- en hulpverleningsin
stellingen was het mogelijk met een
groep van 20 ontspoorde jongeren
zodanig te werken dat na 1,5 jaar
18 van hen weer op het goede spoor
zitten. Kenmerken van de aanpak:
vrijwilligers en professionals vormden
samen een ‘nehverkje’ voor de indivi
duele jongere zodat hij voortdurend
hulp kon krijgen maar er ook voort
durend sociale controle was. De groep
jongeren heeft onder begeleiding
spullen opgeknapt voor een weeshuis
in Marokko. Vrijetijdsbesteding die
door hen zelf ook als nuttig en leuk
werd ervaren en waardoor de overlast
op straat aanmerkelijk minder werd.
De spullen zijn doorhen zelf naar
Marokko gebracht (en in Marokko
hebben zij meegeholpen het weeshuis
zelf op te knappen) waardoor zij
keihard geconfronteerd werden met
de situatie in hun thuisland. Waar
door zij scherp inzagen dat zij toch
veel beter hun toekomst in Nederland
kunnen gaan opbouwen. Terug in
Nederland zijn de jongens vanuit het
project allemaal op leertrajecten of in
banen terechtgekomen. Belangrijk
element daarbij was dat door de
begeleiders aansluitend nog enige
tijd nazorg verleend werd.
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De aanpak was zo succesvol dat het
bestuur van dit burgerinitiatief
besloot een methodiekbeschrijving
van het project te maken en het ver
der in Amsterdam uit te zetten. Zowel
door het programma met uiteindelijk
zes nieuwe groepen uit te voeren als
ook door ernaar te streven het
programma al werkende weg binnen
drie jaar in te bedden bij de bestaande
instellingen. B&A Groep heeft in hun
opdracht daartoe een plan, voor drie
jaar, opgesteld en het bestuur onder
steund bij het doorstarten van het
initiatief door o.a. gegadigden en
financiers te zoeken. 1-let ziet er nu
naar uit dat er in september 2003
weer een groep start en zeer waar
schijnlijk levert B&A Groep de project
leider om het plan uit te voeren.
Einddatuin: Nog onbekend.
Publicatie,’orm: Nog onbekend.

449
Politiemonitor Bevolking 2003
A.E Nienhuis en H.G. Geveke
Doet: De Politiemonitor Bevolking is
een tweejaarlijks, landelijk onderzoek
naar criminaliteit, onveiligheid,
preventiegedrag van burgers en de
kwaliteit van het optreden van de
politie. Het onderzoek wordt uitge
voerd in opdracht van de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties en Justitie en een groot
aantal politiekorpsen en gemeenten.
In 2003 is dit onderzoek voor de zesde
achtereenvolgende maal uitgevoerd
door het Projectbureau Politie-
monitor, een samenwerkingsverband
tussen B&A Groep en Intomart.
De Politiemonitor Bevolking levert
vitale beleidsinformatie waarvan op
drie manieren de meenvaarde kan
worden aangetoond. In de eerste
plaats levert de Politiemonitor Bevol
king feitelijke gegevens die op een
andere manier niet of onvoldoende
betrouwbaar kunnen worden verkre
gen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
politiële registratie van slachtoffer
schap: onsdat niet alle gevallen van
slachtofferschap bij de politie worden
aangegeven, blijft een deel van het
feitelijk slachtofferschap buiten beeld.
In de tweede plaats levert de Politie-
monitor Bevolking informatie op
waarmee vergelijkingen, zowel in de

tijd als tussen verschillende gebieden,
mogelijk zijn. Het onderzoek is im
mers gestandaardiseerd. In de derde
plaats leveren de resultaten van de
Politiemonitor Bevolking informatie
die bruikbaar is voor de verschillende
niveaus waarop beleid wordt ge
maakt. Afhankelijk van het aantal
respondenten kan het onderzoek
informatie verstrekken op zowel
landelijk als regionaal niveau, en zelfs
op het niveau van districten, basis-
teams en gemeenten.
Het is van belang deze waardevolle
gegevens als beginpunt dan wel
onderbouwing van de beleidsvorming
te beschouwen. De cijfers zouden
idealiter het beginpunt kunnen vor
men voor de dialoog met de omge
ving in het kader van integraal
veiligheidsbeleid.
Einddatum: Nog onbekend.
Publicatievorm: Nog onbekend.

450
Veiligheid ROC Albeda — fase 2
EC.J. van Rooijen
Doet: In het kader van het Project
Veiligheid en geweld BVE’ begeleidt
B&A Groep twee locaties van het ROC
Albeda bij het opstellen en implemen
teren van een eigen veiligheidsplan.
Er is gekozen voor twee locaties die
model kunnen staan voor de deel
nemerspopulatie van ROC’s in de
grootstedelijke omgeving. Cursisten,
docenten en ondersteunend per
soneel met hun eigen visies op crimi
naliteit en (on)veiligheidsgevoelens
zijn het draagvlak voor het verkrijgen
van veiligheidsbeleid in de BVE
instelling. Er wordt gewerkt met
groepsgesprekken, die zijn gericht op
het vergroten van de interactie tussen
alle betrokkenen. Het doel hierbij is
het verkrijgen van een integrale
aanpak op de locatie. Ook externe
partijen (zoals gemeente, politie,
hulpverlening) worden bij het traject
betrokken. De resultaten van het
traject en de gevolgde werkwijze
worden als methodiekbeschrijving
uitgewerkt in een handreiking voor
de implementatie van veiligheids
plannen in andere ROC’s.
Einddatuni: 2003.
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Sturing met gezag
S. Verberk
Samenwerkingsverband: Centrum
voor Politiewetenschappen, Vrije
Universiteit Amsterdam en
B&A Grnep.
Doel: Wie nadenkt over de toekomst
van politie en veiligheid stuit op een
aantal fundamentele dilemm&s en
vraagstukken. Daaronder is het vraag
stuk van de sturing van en door de
politie. Over dat vraagstuk is de
nodige wetenschappelijke en praktijk-
kennis beschikbaar, maar wat opvalt
is dat we niet of nauwelijks weten hoe
belangrijke betrokkenen zoals politie
chefs, korpsbeheerders, burgemee
sters en (hoofd) officieren van justitie
over het thema denken. Systematisch
onderzoek naar de visie van de voor
politie en veiligheid direct verant
woordelijke bestuurlijke, justitiële en
politiële actoren ontbreekt. Het
onderzoeksproject Sturing met gezag
wil aan dat hiaat een einde maken. De
Commissie Politie en Wetenschap is
opdrachtgever en het onderzoek
wordt uitgevoerd door het Centmm
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 samen
werking in netwerken voor veiligheid.
Einddatum: Nog onbekend.
Publicatievorm: Rapportage.

452
Overtredende overheden
S. Verberk
Samenwerkingsverband: Afdeling
Bestuurs- en Communicatie-weten
schappen, Vrije Universiteit
Amsterdam en B&A Groep.
Doel: Overheden die regels en wetten
overtreden. Dat onderwerp intrigeert
en stelt vanzelfsprekendheden 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 over
heid. Het onderzoek beoogt inzicht te
verwerven in de mate en wijze waarop
overheden regels overtreden, welke
oorzaken daaraan ten grondslag
liggen, welke gevolgen de regelschen
ding heeft en met welke sancties en
maatregelen overheden regelovertre
ding proberen tegen te gaan. Tevens
zal in het onderzoek aandacht worden
besteed aan de activiteiten of praktij
ken die kunnen bevorderen dat over
heden zich aan regels houden. Omdat
regelovertreders er zelden behoefte
aan hebben openheid van zaken te
geven, is informatieverzameling per
definitie moeilijk. Er is daarom geko
zen voor een onderzoeksstrategie met
informatieverzameling vanuit
verschillende invalsboeken. Nadat
sleutelinformanten zijn geïnterviewd,
volgt gelijktijdig onderzoek naar vier
bestuurlijke organisaties, naar rijksin
specties 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.
Einddatum: Nog onbekend.
Publicatievorm: Rapportage.

Bureau voor Toegepast
Veiligheidsonderzoek (BTVO)

Lopend onderzoek

453
Op zoek naar de bekende dader in
HKS; naar verbeterde zoekmetho
den van criminaliteitsanalisten in
tactisch rechercheonderzoek
dr. B. 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 gegevensbe
standen van de politie. Dit wordt
bereikt door: ï) onderzoek te doen
naar bestaande zoekpraktijken en
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daarin knelpunten en best practicesin
kaart te brengen en deze kennis terug
te koppelen naar de doelgroep, zudat
men van elkaars ervaringen kan leren;
2) de uitkumsten van dit ‘analisten
onderzoek’ te gebruiken om voorstel
len te ontwikkelen voor een nieuw te
bouwen zoeksysteem (en dit uit te
testen door middel van computer
simulaties); 3) het nieuw ontwikkelde
zoeksysteem te testen in de recher
chepraktijk. De opgedane kennis kan
worden aangewend voor de techni
sche implementatie van het zoek-
systeem in bijvoorbeeld DEX2000 of
GIDS.
Opzet: Computersimulaties.
Einddatuin: Medio november 2003.
Publicatievorm: Rapport, artikelen.

454
Evaluatie ‘Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO)’
dr 8. Rovers
Zie nr. i tO

Compliance Methodology
Consultants (CMC)fll 1 Company

Lopend onderzoek

455
EG-EU-fmude
mr dc 8. Ruimschotel
Doel: Het onderzoek naar EG/EU
fraude is een voortzetting van onder
zoek 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-wetenschap
pelijk onderzoek, van officiële rappor
ten en beleidsstukken en van minder
officiële bronnen (interviews, grey
literature) wordt gekeken naar de
verhouding tussen de crimiool policy
van de Commissie en van de lidstaten
en de achterliggende feiten over EU
fraude (omvang, oorzaken, context).
Rvee dominante perspectieven in het
onderzoek betreffen die mogelijk
heden voor verbetering van kennis
over EU-fraude en voor verbeteringen
van beleid. In het laatste EU-under
zoek (1998) zijn onderzoeksvragen als
modules softwarematig geïmplemen
teerd in het Ttl®-instrumentarium.
Met dit instrumentarium Til kunnen

de cdteria uit het verdrag van
Maastricht voor handhaving van EU
regels door lidstaten (te weten ‘effec
tief’ en ‘proportioneel’) geoperationa
liseerd en gemeten worden.
Publicatievorm eo einddausni: Het
betreft hier continu-onderzoek met
een wisselend accent. De spanning
tussen beleid en feitenkennis is gerap
porteerd in vier elkaar overlappende
artikelen: ‘EG-fraud; ten percent
fraud’, European University Institute,
1993; ‘EG-fraude; criteria voor natio
nale rechtshandhaving’, Justitiële
verkeooiogeo, l9ejrg., nr. 1, 1993,
p. 85-110; ‘Ambiguities between
cdminal policy and scientific
research; the case of fraud against the
EC’, in: The Europeaojourooloo
criminol policy and research, le jrg.,
nr. 3, 1993, p. 101-123; ‘EC-fraud;
a pulicy analysis approach’, in: Jourool
ofcommoo market studies, 1994. De
afgelopen jaren zijn twee uitvoerige
rapporten verschenen: ‘EU-fraud and
organizational crime’, Rotterdam,
Erasmus Universiteit, 1996 (samen
met H. den Doelder en Th. de Jong)
en ‘Handhaven en fraude bij EU
subsidies; feitelijke situatie, proble
men en suggesties voor verbetering’,
in: Handhaven op niveau, Commissie
bestuursrechtelijke en privaatrechte
lijke handhaving, Tjeenk Willink, janu
ad 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 urganization’. Tevens is een
ad hoc Til-expertsessie gehouden
over exportsubsidie-fraude onder de
lidstaten van de EU. In het kader van
onderzoek voor de MD is een vergelij
king gemaakt van fraude met hormo
nen in en tussen de EU-lidstaten
(april 2001).

456
Het Elifactormodel (tafel van Elt®)
voor rechtshandhaving en naleving
mr dc. 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 (name
lijk elf) dat op een gestandaardiseerde



Overige onderzoeksinstellingen 127

manier de mate van naleving en niet-
naleving ten aanzien van een bepaal
de wet verklaart. Het kan gaan om een
enkele verbodsclausule, een serie
verboden, alle verboden in een wet of
het totaal aan verbodsbepalingen van
een heel gebied (bij voorbeeld milieu
wetgeving). De analysemetbode kan
zich richten op klassieke, min of meer
tijdloze verboden dan wel geboden
die deel oitmaken van nogal tijd-
gebonden sociaal-economische regel
geving (beleidsinstmmentele wet
geving). De elf dimensies betreffen
deels factoren die betrekking hebben
op zogenaamde spontane naleving
(variabelen als acceptabiliteit van het
beleid, baten-kostendimensie, infor
mele controle) en op zogenaamde
afgedwongen naleving (variabelen als
detectiekans en sanctiezwaarte).
Behalve een verklaring en voorspel
ling van naleving, geeft het 1 IF-model
een evaluatie van het beleid, de regel
geving en de handhavingsinspanning
op een bepaald gebied. Het 11F-
model kan daarmee gebruikt worden
ter voorbereiding/formulering van
een ‘vet of beleidsgebied of voor
tussentijdse/eindevaluatie (ex post).
Doordat het 11F-model exacte perfor
mance indicatoren bevat, is het zosvel
geschikt voor operationele als voor
strategische smring. In het afgelopen
jaar is de CMC-variant van het t tF
model, de TI 1®, sofiwarematig uitge
bouwd (Groupware), uitgesverkt als
ketenanalyse en ingebed in een
bredere methodiek voor de Berede
neerde Waarheid.
Opzet en onderzoeksmethoden:
Met het 1 1E-model zijn al vele wetten
geanalyseerd zoals de BMW, de wet
MOT en ED-regelingen; ook wordt het
model gebruikt bij fraudeonderzoek
betreffende verzekeringsproducten en
bancaire zaken. In beginsel heeft de
Til dezelfde monitorfunctie voor
beleidsinstrumentele regelgeving
(meestal slachtofferloze delicten) en
bijzondere handhaving als de politie-
monitor heeft voor handhaving door
politie (slachtofferdelicten) en klas
sieke delicten.
Einddntum onderzoek: Het betreft
hier langlopende instrument- en
modelonnvikkeling dan wel toepas
sing. In de loop van de komende jaren

zal de Elifactormodel zoals dat door
CMC in hetTtt®-nalevingsmodel
vorm is gegeven op een veelheid aan
regelgeving en beleid worden toege
past, hetzij via surveys, hetzij via
deskanalyse, hetzij via panel/group-
ware-methoden, zowel op Neder
landse als buitenlandse (ED) regel
geving.
Publicotievorm: Delen van het onder
zoek zijn gepubliceerd in De eerste
stap; kosten-effecten analyse noor een
integrale periodieke rapportage naar
de tante van naleving van beleids
instrurnentele wetgeving, Den Haag,
ministerie van justitie, 1994. Verder
nog; ‘Tussen norm en feit; methoden
ter schatting vsn naleving van wet
geving’ Beleidsanalyse, nr. 2, 1995
(samen met P van Reenen en
B. Klaasen); ‘De Tafel van Elf; een
conceptueel kader en een instrument
bij rechtshandhavingsvraagstukken’,
Beleidsonalyse, nr. 3, 1996 (met P van
Reenen en B. klassen); ‘Nieuwe
instrumenten voor de rationalisering
en optimalisering van beleid en
wetgeving; vergelijking van Keten-
benadering en Tafel van Elf’, Beleids-
analyse, nr. 4, 1996 (met R van Reenen
en B. klassen); ‘Monitoring beleids
instrumentele wetgeving’, Den Haag,
ministerie van justitie, 1996.

657
Fraude en corruptie
mr dt D. Ruimschotel
Doel en opzet: Het onderzoek wil
inzicht verschaffen in de omvang en
oorzaken van de verschillende
vormen van fraude en corruptie (in
vergelijking tot vermogenscrimins
liteit en agressiecriminaliteit).
Gebruik wordt gemaakt van theoreti
sche noties uit de algemene crimino
logische literatuur, van dark number
schattingsmethoden en van cesus
onderzoek naar bepaalde wetten als
de Bestrijdingsmiddelenwet.
Geprobeerd wordt om de inzichten te
vertalen in instrumenten voor conti
nue monitoring en voor risico-
analyse.
Publicotievorrn: Tot nu gepubliceerd
‘Criminele gedragingen, overheid en
samenleving; een drieluik’, Den
Haag, Sdu, t968; ‘Fraude en corrup
tie in Nederland; suggesties voor
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management en beleid’, Stichting
Maatschappij en Pnlitie, 1993;
‘Corruptie als combinatie van irregu
liere bevoordeling en infaam ver
raad’, Nederlands Juristenbiad,
december 1994); mr. dr. D. Ruim-
schotel, ‘EG-fraude; criteria voor
nationale rechtshandhaving’, in:
Justitiële vericenningen, 19e jrg., nr. 1,
1993, p. 85-tol, Verder in ‘De eerste
Stap’, Den t-laag, ministerie van Justi
tie, Inspectie voor de rechtshand
having, 1994; ‘Fraude: welke omvang
mag/moet je verwachten en hoe
effectief is de handhaving?’, 2002.

458
Methoden voor dark number schat
tingen hij slachtofferloze delicten
mc dr. D. Ruimschatel
Doel: Dark number schattingsmetho
den zijn bedoeld om op gebieden
waar niet-directe metingen voor de
omvang van een fenomeen als de
omvang van de criminaliteit voorhan
den zijn, toch redelijke schattingen te
verkrijgen. Voor de omvang van delic
ten 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 meri
tes en hun praktisch gebruik.
Opzet en onderzoeks,nethoden: Via
literatuurstudie en case-onderzoek
(interviews, inhoudsanalyse van
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/ED,
fraude met de In- en uiWoenvet,
fraude met de Bestrijdingsmiddelen-
wet, fraude met huursubsidies, met de
Wet MDT, de Precursorenwet en
fraude op het gebied van verzekerin
gen (schade, leven, hypotheek, zorg,
intermediairenfraude). Dp enkele van
deze gebieden is een survey dader-
annex projectiemethode uitgediept
evenals de toepassing van een
zogenaamde causale schattings
methode via een beoordeling van de
achterliggende norzakelijke dimen
sies, waarbij het Elffactormodel
gehanteerd wordt. Deze methode kan

in de politieregio’s worden gehanteerd
als onderdeel van een criminaliteits
beeldanalyse/ fenomenen-onderzoek,
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 Rechtshandhaving,
1994. Verder is een artikel verschenen:
D. Ruimschotel, P van Reenen e.a.,
‘Tussen norm en feit; methoden ter
schatting van naleving’, Beleidsana
lyse, nr. 2, 1995. Laatste rapportage is
Monitoring van beleidsinstrumentele
wetgeving, Den Haag, ministerie van
Justitie, Inspectie voor de rechtshand
having, 1998.

459
Kennismanagement en ketenmana
gement in de rechtshandhavings
praktijk
mr. dr. D. Ru/mschate/, ing. R van den
S/gtenharst, drs. Ci. van der Hoeven
Samenwerkingsverband: Politie
Amsterdam (Kennismanagement en
Ketenmanagement), Werkgroep PIM
(Dutput-, kwaliteit- en effect-kennis).
Doel: Het onderzoek analyseert
(reconstrueert/ modelleert) die
momenten in de rechtshandhaving
(wetgeving, beleid, politie en D.M.)
waar kennis een cruciale rol speelt bij
de verbetering van de rechtshand
having. Gekeken wordt hoe kennis op
deze momenten genptimaliseerd kan
worden. Als methoden worden gehan
teerd: kennismanagement; uitwerken
van modellen van de rol van kennis in
de rechtshandhaving; interviews en
expertsessies met betrokkenen
binnen en buiten de rechtshand
having; analyse van bestaande
kennisinstrumenten’ (als politiemo
nitor, kwaliteitsthermnmeter en
dergelijke); analyse van bestaande
projecten waarde relatie tussen infor
matie en strategische beleidsvnering
aan de orde is; het beoordelen van
samenwerking tussen handhavings
partners in kwalitatieve en kwantita
tieve zin, na. met de integrale Th
ketenmethodiek zoals het (helpen)
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opzerten van kennis- of expertisecen
tra; het opzetten van analyse- annex
verbeterprojecten. Een operationele
variant van het project is opgezet
onder de naam PIM (Politie Integraal
Model). Hiedn wordt de POM (Politie
Ootput Monitor) uitgebreid met
kennisrelaties (simulatiemodel,
projectevaluaties) tussen output,
kwaliteit en effectiviteit. Kennis-
management probeert informatiema
nagement beter aan te laten sluiten
bij de sturing in de planning- en
control-cyclus.
Einddatum onderzoek: Het project zal
zich over de komende jaren uit
strekken.
Publicatievorm: Er zal gerapporteerd
worden via artikelen en werkcoofe
renties. Reeds verscheen:
‘Kennismanagement bij de politie;
een contradicto in terminis?’,
Tijdschrift voor de politie (oktober
1996), ‘Nieuwe instrumenten voor de
ratiooalisering en optimalisering van
beleid en wetgeving: vergelijking van
Ketenbenadering en Tafel van Elf’
(met 1? van Reenen en 8. Klaasen),
1996 en het rapport Stuurwijs
(Andersson Eiffers Felix/Platform
Politiële Informatievoorziening), mei
1997.

460
Toolkit Handhaving als vervolg op
Klein Gemis/Creator; elektronische
cdminaliteitsheeldanalyse
mc dc 0. Ruimschotel en ing. R. van deo
Sigteohorat
Samenwerkingsverband:
Samenwerkingsverband met Seoter
van EZ, Biza en Justitie, Nibra,
Gemeente Haarlemmermeer,
Doel: Het project Klein Gemis
beoogde het maken van elektronische
criminaliteitsbeeldanalyses, met
behulp van expertsessies, zodanig te
automatiseren via software dat er een
snelle, gebruiksvriendelijke en flexi
bele 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 internettoe
passingen. Deze automatisering geldt
voor zowel de voorbereiding, af
nsme,verwerking en rapportage van
de sessies, als voor de opslag van

resultaten in databases, die kennis
accumulatie en vergelijking (beoch
mark, best practice) vergemakkelij
ken. De sessies zijn inhoudelijk
voorgestructureerd door een inhoude
lijk model voor naleving, het Ti 115-
nalevingsmodel, waar al jaren lang
zeer positieve en’aring mee is opge
daan bij diverse handhavingsinstan
ties. De venvachting is dat het te
maken product met veel vrucht kan
worden ingezet als instrument bij het
maken van jaarlijkse of incidentele
criminaliteitsbeeldanalyses op natio
naal en regionaal niveau (departe
menten als justitie, BZK en \‘RDM),
landelijke diensten (als inspecties?
DOD, CR1? KLPD), regionale politie,
justitie bestuur (provincie en gemeen
ten). Met Toolkit Handhaving worden
nog andere bronnen aangeboord
naast ervaringskenois (‘mind-mining’)
namelijk interne brommen (‘data
mining’( en openbare bronnen (‘net
mining’). Het accent ligt naast
‘inzicht’ in criminaliteitsfenomenen
op ‘greep’ op criminaliteit via risico-
analyse en risicomodellering.
Opzet: Formulering van technische
specificaties en functionaliteiten aan
de hand van enkele pilotprojecten in
2002, gevolgd door programmering?
automatisering, gebruikmakend van
standaard Windows applicaties.
Dplevering 2003.
Einddatum: Doorlopend.
Publicatievonn: Eindverslag Senter
(2001). Artikel Alfa’s in bèta-land’ door
ZW3 Communicatie, in: SEC Tijd
schrift over samenleving en crimioali
teitsprevetttie, 16e jrg., nr. 2, april
2002, Er zal verder gerapporteerd
worden via artikelen en werkconfe
renties.

461
Criminaliteitsbeeldanalyse met de
Tafel van Elf (fl1 ®)-methodiek, de
Beredeneerde Waarheid Methodiek
(BWM) en Toolkit Handhaving
mc dc Ü Auimachotet drs. AJM.
Verkeren en ing. 1?. van den Sigtenherat
Samenwerkingsverband: Algemene
Inspectie Dienst (MD), IMH-VROM.
Doeb Het (verder) ontwikkelen en
toepassen van het Til 15-instrumenta
rium bij het maken van criminaliteits
beeldanalyses op gebieden van moei
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lijk meetbare criminaliteit zoals
milieucriminaliteit.
Opzet en onderzoeksmethoden: In de
Beredeneerde Waarheid Methodiek
wordt een criminaliteitsbeeld opge
bouwd langs vier (hopelijk) converge
rende lijnen met als basis het
Elffactor-nalevingsmodel (F1 1-model;
Til is een merknaam!): 1) beoorde
lingen van preventieve en repressieve
foorzakelijke) factoren via survey en
expertsessie; 2) creatieve/kritische
gegevensanalyse, waarbij interne
handhavingsgegevens worden
gewaardeerd; 3) effectbeoordeling
(slachtofferschap, klachten, milieusi
tuatie); 4) openbare bronnen en
vergelijking met (vergelijkbare) terrei
nen. De Toolkit Handhaving biedt een
combinatie van inhoudelijke model
len, vraagstellingen en software om
analyses te faciliteren.
Einddatu,n: Doorlopend.
Publicatlevorm: Interne rapporten;
presentatie op NSCR-congres
Criminaliteitsanalyse mei 2001;
De T11®-methodiek in de financiële
sector (met H.Wietzema Menkhorst),
laarboek Fraudebestrijding, Kluwer,
maart 2002.

462
Doelgroepbepaling en risico-

analyse
mc dc t). Ruimschotel, drs. A.JM.
Verkoren en Ing. R. van den Sigtenhorst
Samenwerkingsverband: 1-let onder
zoek, fase 1, wordt uitgevoerd in
opdracht van en (mede) gefinancierd
door het ministerie van Justitie,
WODC, Afdeling EWB. In fase 2 wordt
met velerlei instanties samengewerkt
o.a. Gemeente Amsterdam en Zorg-
verzekeraars Nederland.
Doet: Bij controlerende en anderszins
rechtshandhavende instanties binnen
buiten de overheid (BOD-en, CR1,
Belastingdienst, verzekeringen, GAK)
wordt gekeken wat de state of the art’
is ten aanzien van: doelgroepbepa
ling, bepaling homogeniteit en
subgroepen, individuele lijsten; risico
groepen, risico-analyse, profiling;
omschrijven, schatten en benaderen.
Opzet en onderzoeksmethodeu: De
geëigende paden worden betreden:
literatuurstudie; interviews; naden
ken: combineren, deduceren, heden-

ken, systematiseren en toetsen. Ineen
tweede fase wordt gewerkt aan een
getrapt model (inhoudelijk en soft
warematig) voor risiciotoekenning op
basis van harde informatie en aanvul
lende zachte informatie.
Ejuddatum onderzoek: Doorlopend.
Pubticatievorm: 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 KLPD

Afgesloten onderzoek

463
Inbeslaggenomen verdovende

middelen 2002

R Bijkerk en drs. J. van der Werf
Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het KLPD,
2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
)aarlijkse inventarisatiecijfers in
beslaggenomen verdovende middelen
over het jaar 2002.

464
Landelijke criminaliteitskaart 2000-

2001
dc FA. Boerman, W van 11/burg en
L Prins
Zoetermeer, Dienst Nationale
Recherche Informatie van het KLPD,
2003
Zie JV7, 2002, nr. 463

465
Buit en besteding; een empirisch

onderzoek naar de omvang, de

kenmerken en de besteding van

misdaadgeld

dc 1 Meloen, drs. R. tandman,
H. de Miranda, mc 1 van Eekelen en
drs. S. van Soest
Den Haag, Elsevier Overheid, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Een empirisch onderzoek naar de
omvang, de kenmerken en de beste
ding van misdaadgeld. Naast lande
lijke gegevensbestanden van ont
nemingszaken zijn dossiers van
52 miljoenenzaken bestudeerd.
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466
De praktijk van de criminaliteits
analyse
mr. dr. f1. Moer/and en dr 1E Boerman
Den Haag, Elsevier Overheid, 2003.
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Een studie naar de alledaagse praktijk
van de criminaliteitsanalyse in
Nederland. De volgende vragen
komen aan bod. Wat voor organisaties
en personen zijn daarbij zoal betrok
ken? Hoe gaan criminaliteitsanalisten
en -onderzoekers te werk? Met wat
voor knelpunten worden ze in de
uitoefening van hun beroep gecon
fronteerd? Wat voor producten
vervaardigen ze? Zijn die producten
naar tevredenheid? En gebeurt er iets
met de producten?

467
Geregistreerde drugscriminaliteit in
cijfers
f1. 1E Meijer, M. Grapendaal, M.MJ. van
Ooyen, B.S.J Wanna, M Brouwers en
A.A.M. Essers
Den Haag, WDDC, 2003
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
Achtergrondstudie bij het lustitie
onderdeel van de Nationale Drugs-
monitor 2002.

Lopend onderzoek

468
Landelijke criminaliteitskaan 2002
dr PA. Boerman, W van 11/burg en
L. Prins
Doel: Het verschaffen van informatie
over criminaliteit en verdachten van
criminaliteit ten behoeve van diverse
beleidsterreinen zowel binnen de
politie als daarbuiten.
Opzet Verzamelen regionale HKS
gegevens, analyseren van de gegevens
in het geformeerde landelijke analyse-
bestand.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Boek.

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WDDC (afdeling
EWB) werden uitgevoerd en afgeslo
ten de onderzoeken ‘De voorhoede
van de opsporing’ (zie nr. 54(;

‘Handhaving prostitutiebranche door
gemeentelijke diensten, evaluatie van
de preventie, controle en handhaving
door gemeentelijke diensten’ (zie nr.
58); Handhaving prostitutiebranche
door Politiekorpsen. Belastingdienst,
arbeidsinspectie en UVWIGAK; eva
luatie van de eerste resultaten van de
opheffing van het bordeelverbod’
(zie nc 57); ‘De noodvoorzieningen
voor drugkoeriers: evaluatie van de
Tijdelijke wet voor drugkoeriers in de
praktijk’ (zie nr. 59). Eveneens werden
afgesloten:

469
Aangiften en het publiek
M. Eysink Smeets, f1 Nijmeijer en
f1. van Goor
Den Haag, 2003
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.

470
Een schets van de maatschappe
lijke opvang ten behoeve van het
interdepartementaal beleidsonder
zoek
C. de Groot en 11. van Fessem
Den Haag, 2002
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.

471
Niemand kan het alleen, naar een
sluitende ketenaanpak in de zorg
voor dak- en thuislozen in Zwolle
C. de Groot, t van Fessem en
f1 den Otter
Den Haag, 2002
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.

472
Keurmerk Veilig Ondernemen voor
bedrijventerreinen en winkelcentra
A. Kaouass en G. de Vor
Den Haag 2002
Zie 1W, 2002, nr. 640

473
Klantonderzoek @angifte;
aangevers over (digitale) aangifte
1 Korpel, f1. van Goot f1 Nijmeijer
en G.J Buth
Den Haag, 2003
Niet eerder in 1V opgenomen geweest.
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474
De veilige school in Zutphen; een
inventariserend onderzoek van de
situatie op scholen in Zutphen
IE Kors, A. van Loenen, 1 van Mantgem
en A. Vedder
Den Haag, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

475
Tevredenheid van gemeenten over
dienstverlening van de taskforce
Inburgering en inventarisatie onder
steuningsbehoefte van gemeenten
in de toekomst
IE Kors, A. van Loenen, M. van Toor en
A. Witte
Den Haag, 2002
Niet eerder in W opgenomen geweest.

476
Een gebruiksmimte in Delft? Een
onderzoek naar de wenselijkheid en
haalbaarheid van een gebmiks
ruimte in Delft
L van Lier, IE Kors en IE. van Fessem
Den Haag, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

477
SiB4O, een goed alternatief?
Onderzoek naar de wenselijkheid
van een landelijke uitbreiding van
de leerstraf Slachtoffer in Beeld 40
IE van Liee IE Naber en M. Verheij
Den Haag, 2002
Zie W7, 2002, nr. 643

478
Een meting van niet-gedoogde
cannabisaanbieders
N. Maa/sté, t Jansen en IE. de Bie
Den Haag, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

479
Evaluatie Jongeren Opvang Team
(JOfl; evaluatie van de werkwijze
en resultaten van het JOT in
Amsterdam
IE Naber 1 van Mantgem en L van Lier
2002

480
Aanpak huiselijk geweld in
Amsterdam
IE Naber en C. van Overbeeke
Den Haag, 2002
Zie IV7, 2002, nr. 646

481
Inventarisatie aangiftevoorzienin
gen bij de Nederlandse politie
IE Nijmeijer, IE. van Goor M. Eysink
Smeets, PA. Balke en £ To/boom
Den Haag, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

482
De voorwapenbezitter onder de
loep genomen
M. Scho/tes, IE Nijmeijer N. Maa/sté,
M. Ba/ke en IE Pennings
Den Haag, 2002
Zie IV7, 2002, nr. 649

483
Handhaving van de taxiwetgeving in
Amsterdam; verslag van een eva
luatie van een proef waarbij de
minister van Verkeer en Waterstaat
mandaat heeft verleend aan de
korpschef van de regiopolitie
Amsterdam-Amstelland tot het
toepassen van bestuursdwang ter
handhaving van de taxiwetgeving
A. Schutte, A. Mein, M. Ege/kamp en
M. de Voogd (EUIEJ
Den Haag, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.

484
Veiligheidsmonitor NS
M. Verheij A. Linmans, IE Nijmeijer en
IE den Dtter
Den Haag, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 651

485
Ontwikkeling nationaal hand
havingsarrangement sociale
veiligheid NS
G. de Vor T Spoe/stra en 1 Grof/in
Den Haag, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
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486
Verantwoord differentiëren in speel
automatenhallen en zicht op het
gemeentelijk speelautomatenbeleid
E Zandhuïs en 1. Jansen
Den Haag, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 039

Lopend onderzoek

487
Tegenhouden door de burger; naar
een effectievere rol van bystanders
E de Bie, M. Egelkamp, M. Eysink Smeets
en A. van Loenen
DoeE Inventarisatie van de kennis
over ingrijpen door omstanders, het
bepalen hoe het tegenhouden door
bystanders invulling kan krijgen en de
rol die de politie daarbij kan spelen.
Opzet: Literatuuronderzoek, informa
tieverzameling over ervaringen in
binnen- en buitenland met het stimu
leren van bystanders tot verantwoord
ingrijpen, interviews en brainstorm
sessies.
Ei,tddatunz: Oktober 2003.
PubUcatievorm: Rapport, artikel en
congres.

488
Op weg naar een veiliger openbaar
vervoer 2003
E de Bie, M. Egelkamp en A. van Loenen
Doet: Het verkrijgen van een cijfer-
matig inzicht in de objectieve en
subjectieve veiligheid van reizigers in
het openbaar vervoer.
Opzet: Driejarig onderzoek, secun
daire (statistische) analyse van data
verzameld voor de Klantenbarometer
2002 en NSR Omnibus 2002.
Einddatwn: 2003.
Pubticatievornz: Rapport en artikel.

489
De nieuwe diender
M. Egelkamp, M Eysink Smeets,
P Nijmeijer en R. van Goor
Doet: Het in kaart brengen van opvat
tingen van het ideaalbeeld van de
uitstraling en het optreden van een
individuele politiefunctionaris.
Opzet: Exploratief onderzoek, litera
tuurstudie en interviews.
Einddatum: Zomer 2003.
Pubticatievorrn: Rapport.

490
Kansspelen in beeld, een onderzoek
naar de kwantitatieve en financiële
omvang van de kansspelautomaten
markt in Nederland
1. Jansen, M. Braam en L van Lier
Doel: Het in kaart brengen van de
aard en omvang van de kansspelauto
matenmarkt in Nederland en het
verkrijgen van inzicht in de spelers in
deze markt.
Opzet: Deskresearch, informatie-
verzameling, koppelen en analyseren
gegevens en diepte-interviews.
Einddatunz: Zomer 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

497
Onderzoek naar sanctionering
zwartrijden en ontwikkelen van een
richtlijn bestrijden zwartrijden in
het openbaar vervoer
1 Korpe( M. Ege/kamp, T Spoe/stra en
G.J. Buth
Doel: In kaart brengen op welke wijze
zwartrijden in het openbaar vervoer
op dit moment wordt bestreden en
gesanctioneerd en welke mogelijk
heden er zijn voor aanpassing van het
beleid. Daarnaast in kaart brengen
hoe op dit moment door de vervoer
bedrijven het probleem zwartrijden
wordt gemeten en berekend en het
ontwikicelen van een richtlijn daar
voor.
Opzet: Interviews, documentanalyse,
werkconferentie en expertinterviews.
Einddaturn: September 2003.
Publicatievorm: Rapport en advies.

492
Verankering meldcode kindermis
handeling, een onderzoek naar het
gebruik van meldcodes door
beroepsbeoefenaren en instellingen
(mcl. implementatieplan)
L van Liet M. van Toet F Kers en
M. Egelkamp
Doet: Het in kaart brengen van
beroepsgroepen die relevant zijn voor
het signaleren van kindermishande
ling en het verzamelen van informatie
over het functioneren van bestaande
meldcodes.
Opzet: Eerste fase onderzoek, tweede
fase implementatieplan.
Einddatum: Zomer 2003.
Pubticatievorm: Rapport.
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493
Quick scan ‘Pak je kans’
L van L,er, M. van Toor A. Vedder, E Kors
en R. van Goor
Doet: In kaart brengen hoe het project
Pak je kans’ in vijf politiedistricten in

de regio Rotterdam-Rijnmond zich
heeft ontwikkeld en wat de mogelijk
heden en voorwaarden zijn voor
bredere toepassing;
Opzet: Literatuuronderzoek en inter
views.
Einddaturn: Zomer 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

494
Evaluatie wijzigingen Wegen
verkeerswet in verband met
excessief rijgedrag
A. Mein
Doet: Evalueren ervaring en opvatting
deskundigen met een aantal wijzigin
gen die in 1998 in detVegenverkeers
Wet zijn doorgevoerd ter bestrijding
van excessief rijgedrag.
Opzet: Tweeluik: interviews en
statistisch onderzoek, dit laatste
wordt door het WODC/SIBA verricht.
Eindttatu,,i: Zomer 2003.
Pit bticatiet’or,n: Rapport.

495
Bevoegdheden ter voorkoming van
verstoring van de openbare orde in
het buitenland
mr. A. G. Mein, mr M.J. Verheij en
prof mr. Lii. Rogier (Erasmus
Universiteit/OMV) en mc dr. Al?.
Hartmann (Erasmus Unive,siteiUûMV]
Opdrachtgever: Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties.
Doet: Op korte termijn in kaart bren
gen welke (met name preventief
bestuurlijke bevoegdheden) er in het
buitenland bestaan om verstoring van
de openbare orde te voorkomen, hoe
deze daar in de praktijk worden toege
past en in hoeverre dergelijke
bevoegdheden toepasbaar zouden
kunnen zijn binnen het Nederlandse
rechtsstelsel.
Opzet: Door combinatie van litera
tuurstudie met een expertmeeting
wordt verkend in welke landen een
mogelijk interessant ondersverp van
onderzoek te vinden kan zijn.
Vervolgens wordt in samenwerking

met experts in elk van de te onderzoe
ken landen de bevoegdheden, de
context daarvan en de toepassing in
de praktijk beschreven. Bevoegd
heden die zich mogelijk lenen voor
toepassing in Nederland worden
daarna aan een nader onderzoek
onderworpen.
Einddatum: 2003.
Pubticatievonn: Rapport.

496
Inventarisatie good practices
Marokkaanse jeugd
K Schram, A. van Loenen, R. Witte en
D. Korf
Doet: Verzamelen en beoordelen good
proctires en verdiepingsinterviews.
Einddatum: Oktober 2003.
Pubticatwvorm: Rapport, cd-rom en
op een website.

497
Handhaving lokaal prostitutiebeleid;
monitoring en evaluatie van de
ervaringen in Utrecht
A. Schutte en L. van Lier
Zie nr. 82

498
Handhaving van de prostitutiewet

geving op lokaal en regionaal
niveau en Handhaving van de
prastitutiewetgeving in de escort
branche
A. Schutte en L van Lier
Zie nr. 99, 105

499
Hantering en bewaking van de
geweldsbevoegdheid; de toepassing
van de geweldbevoegdheid van de
politie als principieel en praktisch
onderscheidingscriterium voor de
aFbakening van de politiële taak
stelling en -uitvoering
drs. A.E Schutte, mc A.G. Mein en
drs. RIF. van Goor
Doet: 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, case-studies en
interviews met vertegenwoordigers
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van o.a. politie, gemeenten, GG en
GD, maatschappelijke opvang, jeugd-
zorg, psychiatrie, en een expert-
meeting.
Einddatunt: 2003.
Publicatievorm: Rapport en een op de
bestuurs- en beleidspraktijk afgestemd
beslissingsmodel. In kader program
ma politie en wetenschap 2002.

500
Beelden van blauw; verwachtingen
publiek en bedrijven over intake
door de politie
E Sevenhuijsen, M. Eyslnk Smeets,
P Nijmeijer en /4. van Goor
Doel: In kaart brengen van de wensen
en verwachtingen van publiek en
bedrijven ten aanzien van de front
office van de politie, tegen de achter
grond van hun visie op de taak en
functioneren van de politie in de
komende jaren.
Opzet: Deskresearch, panelsessies met
burgers, workshops met marketeers
en trendwatchers, workshops met
wetenschappers en journalisten,
workshops met ‘kritische overheids
heschouwers’ (in samenwerking met
het Nipo).
Einddatum: Zomer 2003.
Publicatievonn: Rapport en advies.

Intraval

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werd uitgevoerd en afgesloten
het onderzoek ‘Monitoring drugsover
last Venlo; indicatoren en nulmeting’
(zie nr. 63). Eveneens werden afge
sloten:

501
Doeigroepenanalyse de Friese
Wouden; inventarisatie (potentiële)
dak- en thuislozen, alcohol- en
harddrugsverslaafden in de Friese
Wouden
& Bielemsn, £ Biesma, L Grieshe/mer
M. Jetzes enA. de Jong
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie P17, 2002, nr. 496

502
Risicojeugd in stad; aard, omvang
en aanpak van risicojongeren in de
stad Groningen
/4. Aieleman, £ 8/esma, t. Gr/eshe/mer
M. Jetzes, A. de Jong, A. 1Cm/ze,
1 Sn/ppe, Hi. Nico/al en T Nlemeijer
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval/Groningen, Giska, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 506

503
Enschede van de straat; aard en
omvang dak- en thuislozen en
zichtbare alcohol- en drugs
verslaafden in Enschede
/4. Bie/eman, S. Biesma, M. Jetzes,
A. de Jong, A. Kruize, 1 Sn/ppe en 1/ de
Valk
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2003
Zie jV7, 2002, nr. 493

504
Opgevangen onder drang; evaluatie
50V-drang in Rotterdam
8. Bie/amen, S. Biesma, M. Jetzes,
A. de Jong en V de Valk
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie P17, 2002, nr. 504

505
DOEL-bewust; evaluatie van het
DOEL-project van de Stichting
Reclassering Nederland
8. Bieleman, S Biesma, M. Jetzes,
A. de Jong en V de Valk
Groningen/Rotterdam, Stichting
lntraval, 2002
Zie fl7, 2002, nr. 495

506
Advies opzet passysteem tippelzone
Keileweg Rotterdam
8. B/e/eman, £ 8/esma en A. de Jong
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 494

507
Advies beleidskader verslavings
zorg en maatschappelijke opvang
Zutphen
drs. 8. 8/e/eman, drs. £ Biesma,
drs. A. de Jong en drs. V de Valk
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
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Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Voor de beleidsnotitie over versla
vingszorg en maatschappelijke
opvang voor de regio Stedendriehoek
(Apeldoorn, Deventer en Zutphen)
dient een lokale paragraaf geschreven
te worden. Deze notitie heeft tot doel
inzicht te geven in de ambities van de
gemeente Zutphen. Daarbij dient
aandacht te worden besteed aan de
huidige stand van zaken en de
toekomstige situatie op het gebied
van verslavingsxorg en maatschappe
lijke opvang.

508
Doelgroepenanalyse dak- en thuis-
lozen en harddrugsverslaafden
Stedendnehoek
8. Bie/eman. £ Biesma, G. Meijer en
J. Snippe
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie 1V?, 2002, nr. 501

509
Evaluatie bemoeizorgpand
Landgraal
8. Bie/eman, S. Biesma, H. Naayer,
F Oldersma en V de Valk
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De gemeente Landgraaf kent sinds
eind 2001 een zogenoemd bemoei
zorgpand voor verslaafden. Dit is een
woonhuis voor maximaal vier
verslaafden. De gemeenteraad heeft
besloten dat pas met een volgend
bcmoeizorgpand mag worden begon
nen nadat de raad daartoe heeft
besloten op grond van een evaluatie
van de ervaringen met het eerste
pand.

510
Quickscan prostituanten tippelzone
Rotterdam
drs. 8. Bie/eman, drs. S. Biesma, drs. V de
Vallç drs. H. Naayer, drs. J. Hoiting,
drs. J. Snippe en drs. A. Poelman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De gemeente Rotterdam heeft beslo
ten dat de tippelzone aan de Keileweg
per 3 t december 2005 zal worden
gesloten. Vanaf januari 2003 wordt

begonnen met de afbouw van de
zone. Hierdoor zal in de komende
twee jaar het aantal op de tippelzone
werkzame prostituees afnemen. In
opdracht van Programmabureau
Veilig van de gemeente Rotterdam
doet Intraval onderzoek naar de
mening van de bezoekers over alter
natieven na sluiting van de tippel
zone.

517
Aantal cotteeshops en gemeentelijk
beleid in 2007
8. Bieleman en P Goeree
Den Haag, WODC/Groningen/
Rotterdam, Stichting Intraval, 2002
Zie 1V7, 2002, nr. 499

512

Tabaksverstrekking aan jongeren;
metingen 7999 en 2001
B. Bie/eman, M. Jetzes en A. Kruize
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie 1V7, 2002, nr. 502

513

Evaluatie camemtoezicht
Groningen; eindrapportage
B. Bieleman, A. Kruize en 1 Snippe
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 498

514

Inventarisatie huisvestingsbehoefte
kwetsbare groepen Groningen
£ Bïesma en B. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie )V7, 2002, nr. 497

515

Welbestede dagen; evaluatie
project Dagbesteding Apeldoorn
S. Biesma. J. Hoiting. V de Va/k en
8. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Op 1 mei 2001 is in het Opvang en
Adviescentrum tOAC) in Apeldoorn
een proefproject Dagbesteding van
start gegaan. Vanuit het OAC worden
dak- en thuisloze harddrugs- en alco
holverslaafden begeleid bij het uitvoe
ren van schoonmaakwerkzaamheden
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in de binnenstad van Apeldoorn. Op
1 mei 2003 wordt de proefperiode af
gesloten en dient te worden besloten
of de Dagbesteding een structureel
onderdeel gaat uitmaken van het aan
bod voor de verslaafde dak- en thuis-
lozen in Apeldoorn. De hiervoor uitte
voeren eindevaluatie zal een antwoord
geven op de volgende onderzoeks
vragen: in hoeverre zijn de doelstel
lingen van het project Dagbesteding
bereikt; in hoeverre hebbende
verwachte effecten plaatsgevonden;
in hoeverre zijn de randvoorwaarden
gerealiseerd; in hoeverre maakt het
project Dagbesteding onderdeel uit
van de ketenbenadering?

516

Gebruik uit zicht; inventarisatie
mogelijke invloed uitbreiding
gebruiksfaciliteiten in Groningen
S. 8iesma, A. de Jong en 8. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De gemeente Groningen wilde laten
nagaan of de uitbreiding van
gebruiksfaciliteiten voor harddrugs-
verslaafden bijdraagt aan de overlast-
bestrijding en het harddrugsheleid en
zo ja, hoe dit zou moeten worden
vormgegeven.

577

Inventarisatie harddrugsverslaafden
en dak- en thuislozen Leeuwarden,
Noord- en Zuidwest-Friesland
S. Biesma, 1 Snippe, 1E Oldersma en
8. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
De gemeente Leeuwarden heeft
Intraval opdracht gegeven op korte
termijn de situatie van de dak- en
thuislozen en harddrugsverslaafden
binnen haar gemeente te inventarise
ren en de omvang van de populatie
dak- en thuislozen en drugsverslaaf
den te schatten voor Leeuwarden en
de friese regio’s Zuidwest (Sneek eo.)
en Noord (Harling eo.).

518

Monitoring drugsovedast Venlo;
aanvullend onderzoek
J. Sn/ppe, B. Bieleman, M. Bezema,
L Gr/esheimet A. Kruize en B. Merke/ijn
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval/Den Haag, WODC, 2002
Zie )V7, 2002, nr. 510

519

Thermometer binnenstad
Groningen; metingen 1g98-2002
1 Snippe, A. Kruize en 8. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
Doel van het onderzoek was door
middel van een monitor, de Thermo
meter Binnenstad, periodiek meten
wat de resultaten zijn van het inzetten
van het Beheerteam Binnenstad op de
beleving van gebruikers van de bin
nenstad van Groningen en het consta
teren van ontwikkelingen hierin.

520

Evaluatie cameratoezicht
Rotterdam; eindrapport
J. Snippe, A. Kruize, B. Merkeljn,
1-1. Naaijer en B. Bieleman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 512

527

Inspannen tegen XTC; indicatoren
voor het monitoren van de XTC
aanpak
1 Snippe, 1E 0/dersma en 8. Bie/eman
Den Haag, WODC/Groningen/
Rotterdam, Stichting Intraval, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 508

522

Monitor drugsoverlast Nederland
1 996-2002; uitgebracht in het
kader van Integrale
Veiligheidsrapportage 2002
J. Snippe, 1E Oldersma en 8. Bie/eman
Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 507
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Iopend onderzoek

523
Evaluatie plan van aanpak overlast

stadhuis Apeldoorn
drs 8. Bieleman en drs. S. Biesma

Doel: Sinds enige tijd wordt in
Apeldoorn in de directe omgeving van
het Stadhuis, waaronder het Markt

plein, overlast ervaren door een groep

dak- en thuislozen. De dienst Samen

leving van de gemeente Apeldoorn

heeft begin december 2002 een
projectvoorstel ingediend met als doel

de overlast terug te dringen en de

groep overlastveroorzakers beter in

beeld te krijgen. De dienst Samen
leving heeft behoefte aan inzicht in de

volgende twee aspecten met betrek
king tot de genoemde aanpak: in
hoeverre treden al dan niet proble

men op in de eerste dagen na inwer

kingtreding van de aanpak; wat zijn
de resultaten van de gehanteerde

aanpak na enkele maanden?
Opzet: Om de gestelde vragen te
beantwoorden worden gesprekken

gevoerd met de direct betrokkenen en

de overlastveroorzakers. Daarnaast

worden gegevens van de politie
verzameld.
Einddatuni: 2003.
Publicatievor,n: Rapport.

524
Advies beleidskader verslavings

zorg en maatschappelijke opvang

Stedendriehoek
drs. 8. Bieleman, drs. S. Biesma en

drs. A. de Jong
Doet: Het doel van het project is een

beleidsvisie te ontwikkelen voor de
beleidsgebieden verslavingszorg en
maatschappelijke opvang voor de
regio Stedendriehoek (waaronder met

name Apeldoorn. Deventer, Zutphen
en Epe). Daarbij dient aandacht te

worden besteed aan de huidige Situa

tie, de toekomstige situatie en de

wijze waarop de toekomstige situatie

dient te worden vormgegeven.
Opzet: Voor het schrijven van het

beleidskader worden bestaande noti
ties en beleidsplannen verzameld en

geanalyseerd. Daarnaast worden
(groeps)gesprekken gevoerd met
medewerkers van betrokken instellin

gen. Bovendien wordt gebruik-

gemaakt van de resultaten van de
doeigroepenanalyses onder (zicht

bare) harddrugsverslaafden en dak

en thuislozen die Intraval heeft uitge

voerd in Apeldoorn, Deventer en
Zutphen en voor de Stedendriehoek.

Eventuele nog ontbrekende informa

tie wordt zoveel mogelijk via lande

lijke gegevens geëxtrapoleerd naar de

situatie in de Stedendriehoek. levens

wordt gebruik gemaakt van de exper

tise van Intraval bij het uitvoeren van

diverse beleidsadviezen omtrent

verslavingszorg en maatschappelijke

opvang.
Einddatunt: 2003.

525
Probleemverkenning drugsoverlast

Zevenhuizen
drs. 8. Bie/eman, drs. S. Biesma,

drs. J Srnope en drs. A. de Jong
Doet: Het doel van het project is meer

inzicht te krijgen in de drugsnverlast

in de wijk Zevenhuizen. Eind 2001

heeft de politie melding gemaakt van

een toenemende overlast samenhan
gend met de handel in en het gebruik

van drugs. 1-let is momenteel echter

niet precies duidelijk om hoeveel
dealers en gebruikers het gaat, waar

deze woonachtig zijn c.q. verblijven,

wat hun achtergronden zijn, wie de
overlast veroorzaken, en welke
problematiek zich nu precies voor

doet. Het onderzoek bestaat uit de

volgende twee vragen: wat is de aard

en omvang van de aan drugs gerela

teerde problematiek in de hoogbouw

flals Zevenhuizen; wat is de achter
grondproblematiek van de personen

die betrokken zijn bij de drugsproble

matiek?
Opzet: In de eerste fase worden reeds

beschikbare informatie uit documen

ten en registraties en van sleutelinfor

manten op systematische wijze verza

meld en geanalyseerd. Na bespreking

van dit algemene beeld over de
problematiek wordt besloten of er
voldoende informatie is om tot een

gerichte aanpak over te gaan of dat

een tweede fase nodig is. In deze

verdiepingsronde wordt dan door

middel van interviews met gebruikers

(en dealers) een uitgebreidere en

gedetailleerdere analyse van gebrui

kers en dealers gemaakt. De derde
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fase bestaat uit de totstandkoming
van een plan van aanpak.
Einddatum: 2003.
Pubticadevorm: Rapport.

526
Monitoring aantal coffeeshops en
gemeentelijk beleid 2002
drs. B. Bieleman, 1? Goeree en
drs. H. Naayer
Zie nr. 73

527
Onderzoek preventie riskante
gewoonten in Nederland
drs. B. Bieleman, drs. A. de Jong en
drs. A. Kruize
Samenwerkingsverband: CAD
Drenthe.
Doel: Het project is er primair op
gericht de methodiek Weet Wat Je
Doet’ geschikt te maken voor de
ambulante jeugdhulpverlening. Het
project dient uit te monden in een op
ervaringen gebaseerde projectbe
schrijving. Bovendien dient de
behoefte aan de methodiek onder de
verschillende instellingen voor jeugd
hulpverlening te worden vastgesteld,
zodat een verdere landelijke imple
mentatie van de methodiek op verant
woorde 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 behoefte-
onderzoek in heel Nederland.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

528
Dataverzameling verslaafden
Drenthe
drs. B. Bieleman, drs. A. de Jong, drs. A.
Kruize, drs. H. Naayer en drs. V de Valk
Doet: CAD Drenthe heeft Intraval
opdracht gegeven de dataverzameling
te doen voor een cliëntwaarderings
onderzoek. Dit onderzoek heeft tot
doel het contact tussen hulpverlener
en cliënt te verbeteren.
Opzet: Voor het onderzoek worden
150 cliënten geïnterviewd. Ook cliën

ten die zich momenteel buiten
Drenthe bevinden zullen worden
benaderd.
Einddaturn: 2003.

529
Pilotproject risicomeiden Noorddijk
drs. B. Bieleman, drs. A. Kruize en
drs. A. de Jong
Duel: Het Ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft zogenoemde Criem-middelen
beschikbaar gesteld voor het pilot-
project risicomeiden Noorddijk in de
gemeente Groningen. Voordat hier
mee van start kan worden gegaan,
dienen eerst in een eerste fase een
nadere verkenning en een actuele
invulling van de activiteiten plaats te
vinden.
Opzet: Het onderzoek wordt uitge
voerd in samenwerking met Giska.
Intraval maakt een inventarisatie van
de omvang en samenstelling van de
groep risicomeiden in Noorddijk.
Daarnaast zal Intraval registraties
analyseren van leerplicht/RMC, het
Jongerenloket, het CMP en Giska.
Vervolgens zal Giska een plan van
aanpak indienen.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

530
Evaluatie vergunningenbeleid
raamprostitutie Groningen
drs. 8. Bieleman en drs. J. Snippe
Doet: De evaluatie van het nieuwe
vergunningenstelsel voor raamprosti
tutie, waarbij onderzocht wordt welke
gevolgen invoeren van het vergunnin
genstelsel heeft voor het woon- en
leefidimaat, met name de prostitutie-
overlast, in het concentratiegebied
Centrum Noord-West fA-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
prostitutieconcentratiegebied Noord
West, die na rwee jaar herhaald wordt.
Daarnaast worden voor de hele
onderzoeksperiode gegevens uit
registraties van politie en meldpunt
overlast opgevraagd.
Einddatum: 2003.
Publicatieuorm: Eindrapport.
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531
Eerste meting Samenspannen tegen

xTc
drs. B. Bielemen, drs. 1 Snippe,
dr F Oldersma en drs. A. Kruize
Zie nr. 74

532
Adviesproject jongeren in stadsdeel

Noordwest-Groningen

drs. 1 Snippe en drs. A. Kruize
Doet: Bestaat bij betrokken instellin
gen voldoende draagvlak voor een
interventieproject voor overlastver
oorzakende jongeren en zo ja, hoe
dient een dergelijk traject dan te
worden opgezet?
Opzet: De eerste stap is na te gaan
welke groep overlastveroorzakers in
Vinkhuizen volgens sleutelinforman

ten in aanmerking komt voor een
interventieaanpak. In overleg met de
opdrachtgever is besloten het onder
zoek af te bakenen naar geografisch
gebied en doelgroep. De participan
ten in deze aanpak bepalen mede de
keus van de groep overlastveroor
zakers. De volgende stap is vast te
stellen welke jongeren deel uitmaken
van deze groep overlasweroorzakers,

welke instanties contact met hen
hebben en over welke kennis en infor

matie deze instanties beschikken.
Tegelijkertijd met de tweede stap
wordt een quick-scan gemaakt van
slaag- en faalfactoren bij op dergelijke

jongeren gerichte interventieprojec

ten. Met vertegenwoordigers van
betrokken instanties zal vervolgens

worden gesproken over mogelijke
interventies, de bijdrage die zij hier
aan willen en kunnen leveren en
welke randvoorwaarden hierbij
gelden. Het palet aan interventie
mogelijkheden dat stap 4 oplevert
wordt met behulp van de quick-scan
teruggebracht tot één interventie
strategie, die wordt vastgelegd in een
convenant dat door alle partijen
wordt ondertekend.
Einddatunz: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

533
Onderzoek beveiliging bedrijven

terreinen Groningen-West

drs. 1 Snippe, drs. A. Kruize en
drs. B. Bieleman

Doet: De gemeente Groningen wil
bedrijventerreinen ten westen van de
westelijke ringweg beveiligen door
middel van publiek-private samen
werkingsprojecten. Hierin werken
gemeente, politie en bedrijfsleven
samen. Voordat preventiemaatregelen
worden genomen dient echter eerst
aard en omvang van de criminaliteit

en de behoefte aan beveiliging te
worden vastgesteld.
Opzet: Onder alle bedrijven op de
bedrijventerreinen Groningen-West
wordt een post-enquête gehouden.
De vragen zullen overeenkomen met
de vragen die Intraval in 1994 op de
bedrijventerreinen Zuid-Oost heeft
afgenomen, waardoor vergelijkingen

mogelijk zijn.
Ei,zddatum: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

534
Veiligheidsenquéte allochtonen

gemeente Rotterdam

J. Snippe, IE Oldersma en B. Bieleman

Samenwerkingsverband: Mediad
Rotterdam.
Doet: Inzicht geven in de ontwikkeling

van trends van veiligheid en veilig
heidsbeleving in Rotterdam en de
deelgemeenten. Daarnaast vindt
onderzoek plaats naar de veiligheids

beleving van allochtone inwoners.

Opzet: Per deelgemeente zullen jaar
lijks vierhonderd bewoners telefo
nisch worden geënquêteerd. Verder

wordt, voor zover mogelijk, gebruik

gemaakt van gegevens uit de politie-
monitor, de omnibusenquête en de
leefbaarheidsmonitor GSB. Alle verza

melde gegevens dienen herleidbaar te
zijn tot het niveau van de deelge
meenten. Daarnaast worden sleutel
informanten uit de allochtone bevol
kingsgroepen geïnterviewd.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Rapport. Reeds gepu
bliceerd: 1. Snippe, F. Oldersma en
B. Bieleman, Monitor Veiligheid

Rotterdam 1999, Groningen/Rotter

dam, Stichting Intraval, 2000; 1.
Snippe, 1E Oldersma en 0. Bieleman,
Monitor Veiligheid Rotterdam 2000,

Groningen/Rotterdam, Stichting
Intraval, 2001,
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Nederlands instituut voor
wetenschappelijke
informatiediensten

Lopend onderzoek

535
Rechtsvergelijkend onderzoek naar
constitutionele en verdragswaar
borgen ter zake van de bestuurlijke
boete
mr. C. Albers
Promotor: prof. dr. mr. A.W. Heringa.
Instituut: Universiteit Maastricht,
faculteit der Bechtsgeleerdheid,
vakgroep Publiekrecht (Penvoerder),
043-3883231. Universiteit Maastricht,
Onderzoekschool lus Commune,
043-3863060.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi-nianmer: 1998.1784.

536
Databank Regionale
Interdisciplinaire Fraudeteams
(RIF’s)
drs. EJA. Angenent
Instituut: SGBO, Onderzoeks- en
Adviesbureau van de VNG,
(Penvoerder) 070-3738357 SGBO.
Doet: Ter intensivering van de fraude
bestrijding op het terrein van de soci
ale voorzieningen, sociale verzekerin
gen en belastingen zijn in de
afgelopen jaren in de vier grote steden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht) en in Rvente RIF’s opgericht.
De Rif’s zijn vanaf 1994 operationeel
en inmiddels zijn diverse onderzoeks
projecten afgerond. Na afloop van elk
onderzoek wordt een rapport opge
steld waarin verslag wordt gedaan van
de uitgevoerde werkzaamheden.
Bovendien bevat elk rapport aanbeve
lingen in de sfeer van preventie. Het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de VNG hebben
een databank voor de RIF-rapporten
opgericht. De RIf -databank is een
onderdeel van LOCI, de documentaire
databank van de VNG. Door middel
van deze databank kunnen ook ande
ren gebruikmaken van de kennis die
de RIF’s hebben opgedaan.
Einddatum: Doorlopend.
Nitvi -nummer: 1998.2134.

537
De sociale constructie van
satanisch ritueel misbruik
mr TA. Beetstra
Promotor: prof. dr. CH. Brants.
Instituut: Universiteit Utrecht
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Strafrecht-
wetenschappen (Penvoerder),
030-2537 125.
Doet: Aan de hand van de op diverse
maatschappelijke terreinen in de
Verenigde Staten en Nederland
gevoerde discussie over satanisch
ritueel misbruik worden in dit onder
zoek de processen blootgelegd die
hebben geleid tot de conceptualise
ring van satanisch ritueel misbruik in
zijn huidige omvang. Deze processen
worden via een uitvoerige bespreking
van de rol van de belangrijkste groe
pen actoren in een theoretisch kader
geplaatst en geanalyseerd.
Einddatum: November 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Nizei-nu,nnzer: 2001.0008.

538
Strafrecht en milieuvergunningen
dr mc AB. Blomber (projectleider)
Instituut: Universiteit Utrecht,
Disciplinegroep Staats- en
Bestuursrecht, 030-2537038.
Doet: Na de rampen in Volendam en
Enschede is de roep ontstaan om
strafrechtelijk optreden tegen overtre
ders van milieuvergunningen.
Traditioneel ligt de nadruk op
bestuursrechtelijke optreden, gericht
op herstel. Het onderzoek richt zich
op de relatie tussen beide typen hand
having in het omgevingsrecht en de
rol van de EG-regelgeving. Doel is de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
benadering te integreren.
Einddatuin: 2004.

539
Differentiation between shame and
guilt; a cross-cultural investigation
drs S.M. Breugelmans
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Sociale Weten
schappen, Work and Organization
Reseaich Centre, (Penvoerder)
013-4663 140.
Einddatum: Dktober 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2000.1376.
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540
Evaluatie jeugdiorensisch
psychiatrische dagbehandeling

drs. it Breuk
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.

Instituut: Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.
Eiuddnt,,,n: Januari 2004.
Pubticatievornt: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0050.

541
Oniwikkeling Ouputmeting voor

justitiële jeugdinrichtingen

dc 8. Bijl
Instituut: Pl Research BV,
Duivendrecht, 020-6902777.
Doet: In Nederlandse Justitiële Jeugd

Inrichtingen (BI-en) wordt veel tijd en
geld besteed aan begeleiding en
behandeling van jongeren. Ondanks

de aandacht hiervoor, is het algemeen

bekend dat een hoog percentage

jongeren, na vrijlating, opnieuw een

delict pleegt. Twee vragen die gesteld

kunnen worden zijn dan ook: in
hoeverre is een jongere, aan het einde

van zijnfhaar verblijf in de lustitiële
Jeugdinrichting, klaar voor terugkeer

in de samenleving? En hoe kan dit
gemeten worden? In opdracht van de

Dienst Justitiële Inrichtingen van het
ministerie van Justitie, is Pl Research

bezig met de ontwikkeling van een
instrumentarium voor de output
meting binnen 111-en. Het doel van
het instrumentarium is het functione

ren van jongeren in kaart te brengen

en zicht te bieden op de kans van
slagen bij terugkeer in de maatschap

pij. Belangrijke indicatoren hiervoor

zijn de aanwezige vaardigheden van

de jongere. Het instrument kan in de

toekomst binnen 111-en gebruikt
worden voor zowel het Sturen als
meten van output. Aan het onderzoek

nemen elf 111-en deel, verspreid over

Nederland. Bij ongeveer 150 jongeren

(zowel uit opvang- als behandelgroe

pen) zullen, met een tussentijd van

een half jaar, tweemaal gegevens
worden verzameld.
Ejuddatum: December 2003.

542
Gerapporteerd.... en dan? Een

onderzoek naar de kwaliteit van en

het vervolg op de rapportage pro

justitia
drs. Wi Canton en drs. TE. 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.
Doet: 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 000 ambulant uitge
brachte rapportages (1993 t)m 1995)
wordt een kwaliteitsonderzoek
gedaan. Geïnventariseerd svordt of

uitgesproken vonnissen in overeen
stemming zijn met gegeven adviezen;
of geadviseerde en gevonniste behan

deling geïnitieerd wordt en of er een

relatie is met recidive delictgedrag.

Tevens wordt het belang van recent

ontwikkelde risicotaxatie-instumen

ten voor het gedragsdeskundig onder

zoek gemeten en geëvalueerd.
Einddatunu: Oktober 2003.
Putbticatievornt: Dissertatie.
Niwi—ntun,ner: 2001.0220.

543
Internationale criminaliteit en

onrechtmatige daden in Europa; de

scheiding tussen privaatrecht en

publiekrecht bij de sanctionenng

van grensoverschrijdende uitings

delicten
MJL. Decroos
Promotoren: prof. mr. J.A.E. Vervaele

en dr. mr. A.A.H. Hoek.
Instituut: G.J. Wiarda Instituut,
Utrecht, 030-2537230.
Doet: Het onderzoek betreft de wijze

waarop staten de straf- en privaat
rechtelijke affiandeling van grens
overschrijdende uitingsdelicten
organiseren en wederzijds afstem
men. Belangrijke vaststelling daarbij

is dat de keuze voor een civiele dan
wel een strafrechtelijke procedure

gevolgen zal hebben in termen van
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bevoegdheid en/of toepasselijk recht,
alsook in termen van afdwingbaar
held vsn rechterlijke beslissingen.
Speciale aandacht gaat uit naar de
recente ontwikkelingen op het gebied
van de communicatietechnologie.
Ejnddatum: 2007.
Pitblicatievorm: Dissertatie.

544
Bijzondere aspecten van computer
criminaliteit
t! van Dijken
Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Departement Metajuridica,
07 1-5277548.
Promotor: prof. mr. H. Franken.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Nhei-nummer: t999.0798.

545
Studies omtrent stralrechtsgeschie
denis, in het bijzonder omtrenthet
strafrecht in de Leges Barbarorum
IR Dor
Promotor: prof. mr. LC. Winkel.
Instituut: Erasmus Universiteit,
Rotterdam Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep
Rechtshistorie, Rechtsvergeljking en
Jurimetrie (Penvoerder), 010-4082194.
Einddatum: 2003.
Publicatievornz: Dissertatie.
Niwi-numaier: 1998.1425.

546
De algemeenverbindendverklaring
in het milieurecht
drs. Mi Dresden
Promotor: prof. mr. N.S.J. Koeman.
Instituut: Universiteit van Amster
dam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Centrum voor Milieurecht (Penvoer
der), 020-5253075.
Doel: In het milieubeleid wordt in
toenemende mate aandacht besteed
aan de rol van zelfregulering.
Discussie vindt plaats over de vette
ljke inkadering (horizontale sturing)
van de diverse vormen van zelfregule
ring. Het onderzoek richt zich op de
vraag welke mogelijkheden de rechts-
figuur van algemeenverbindendver
Idaring (a.v.v.) kan bieden om vormen
van zelfregulering in het milieubeleid
te reguleren. Na een analyse van

bestaande en in voorbereiding zijnde
wetgeving in Nederland en de ons
omringende landen, zullen aanbeve
lingen gedaan worden over een moge
lijke wettelijke regeling van de av.v in
de Wet milieubeheer.
Einddatum: Uktober 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niiei-nummer: 1998.1723.

547
ADHD bij jongvolwassen gedeti
neerden
drs. M. Drost
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0053.

548
Kwaliteit jeugdforensische
rapportage pro justitia
drs. N. Duits
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
instjtniit: Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Publicarieeorm: Dissertatie.
Niwi-numnzer: 2001.0052.

549
De toelaatbaarheid van onrecht
matig verkregen bewijs in andere
handhavingstrajecten dan waar het
is verkregen

MCD. Embregts
Promotor: prof. mr. B.WN. de Waard.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechrsgeleerd
held, Vakgroep Staatsrecht en
Bestuursrecht (Penvoerder),
0 13-4662302.
Einddaflim: December
2003 Publicatieuorm: Dissenatie.
Niwi-numnzer: 1999.0203.

550
Jongens van 12-13 jaar met eerate
politiecontacten die naar HALT of
naar de Raad verwezen worden
drs. F1 Esmeijer
Promotoren: prof. dr. T.A.H.
Doreleijers en prof. dr. J.W Veerman.
Instituut: Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.
Doel: Centraal staat hier het volgen
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van de ontwikkeling van kinderen en
jeugdigen die donr het plegen van een
delict voor het eerst met officiële
instanties in aanraking zijn gekomen.
Aandacht zal zowel uitgaan naar de
formele straf- of behandelingstrajec
ten 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 behande
lingstrajecten (onjgunstig zin beïn
vloeden en de kans op recidive voor
spellen.
Einddatwn: luni 2004.
Publicatievor,n: Dissertatie.
Niwi-nunznzer: 2001.0049.

551
Grensoverschrijdende executie van

rechterlijke vonnissen in burgerlijke

en handelszaken

mr R.JC. Rach
Promotor: prof. mr. G.R. Rutgers.
bisfituut: Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel
Recht (Penvoerder), 050-3635767.
Doel: Onderzoek naar (t) de voor
svaarden die naar huidige opvatting,
zoals deze blijkt uit nationale en inter
nationale regelgeving, gesteld worden

aan de grensoverschrijdende rechts-
kracht van rechterlijke vonnissen in
burgerlijke cn handclszaken en (II) de
samenhang tussen enerzijds het recht
inzake de erkenning en tenu)woerleg
ging van bu tenlandse vonnissen en
anderzijds het recht inzake de inter
nationale bevoegdheid van de rechter

en het recht inzake de internationale
rechtsvordering, met het oog op de
voorgenomen herziening van art. 431
WvBRv en het voornemen van de
Daagse Conferentie voor het
Internationaal Privaatrecht om te
komen tot een mondiaal executiever

drag.
Einddatuni: September 2003.
Publicatiet’onn: Dissertatie.
Nitvi-nummer: 2000.906.

552

De relatie tussen de internationale

strafhoven en nationale jurisdictie

Promotoren: prof. dr. mr. C. Flinter
man en prof. mr. G.J.H. van Doof.
l,zsdtunt: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid Studie- en
Informatiecentrum Mensenrechten

(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 onderzocht. Op grond van het
statuut van het international straf
tribunaal voor het voormalig Joego
slavië (ICTYj heeft het tribunaal voor

rang boven 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 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
tCTY waren enkele vooraanstaande
staten van mening dat de voorrangs
positie van het tdbunaal alleen zou
mogen gelden ten opzichte van de
voormalige Joegoslavische staten
omdat daar geen effectieve en eedijke
rechtsgang kon svorden verwacht. Uit
deze visie vloeit voort dat het ICTY
slechts complementair zou zijn aan
nationale jurisdictie. De Kamer van
Oerp 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
totstandkoming van het statuut van
de ICTY en de redeneringen van de
Kamer aan een nadere analyse wor
den onderworpen. Ten tweede, zal
onderzoek worden gedaan naar de
mate waarin de tribunalen in de prak
tijk hun voorrangspositie ten aanzien

van nationale rechtssystemen kunnen
uitoefenen. In de Blaskic-zaak refe
reerde de Kamer van Berp aan het
onderscheid tussen de staten van het
voormalig )oegoslavië 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 inmr £ Furuya
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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 trihunaal
om te verduidelijken wst de ware
betekenis is van de voorrangspositie.
Einddatum: September 2003.
Pubucadevorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 1999.1225.

553
Het begrip (objectieve en redelijke)
rechtvaardiging ter zake van het
gelijkheidsbeginsel/verbod van
discriminatie
mr. 1 Gerards
Promotor: prof. dc mr. 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 rechwaardi
ging’ te komen. Naast bestudering van
de literatuur zal ook een inventarisa
tie worden gemaakt van de invulling
van dat begrip door (inter)nationale
instanties.
Einddatum: September 2003.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 1998.1785.

554
Beroepsaansprakelijkheid jegens
derden
mr tiL Hugeos
Promotor: prof. mr. C.J.J.M. Stolker.
Instituut Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
EM. Meijers Instituut voor Rechts-
wetenschappelijk Onderzoek (Pen
voerder), 071-5275200.
Doel: Onderzoek naar de mogelijk
heid tot het formuleren van een
gemeenschappelijke maatstaf voor de
beoordeling van de aansprakelijkheid
voor onrechtmatige handelen jegens
derden door beroepsbeoefenaren,
zoals advocaten, accountants en nota
rissen en de mogelijkheden van
bespreking van die aansprakelijkheid.
Einddatum: September 2003.

Publicatievorm: Dissertatie.
NOW-nummer: 1998.1547.

555
Maatschappelijke veiligheid,
bestrijding van werkloosheid en de
werking van het arbeidsrecht
mr M.M. Koevoets
Promotor: prof. mr. Cl. Loonstra.
Onderzoekachool Maatschappelijke
Veiligheid, 010-4088917.
Doel:Welke sociaal-politieke en straf
rechtelijke maatregelen zijn op
Europees, nationaal en gemeentelijk
niveau geïnitieerd, gegeven het veel
vuldig aangetoonde verband tussen
werkloosheid en criminaliteit, om
werkloosheid te bestrijden in het licht
van preventie van crimineel gedrag en
verhoging van maatschappelijke
veiligheid? Welke arbeidsrechtelijke
knelpunten manifesteren zich daarbij
en hoe c.q. in welke mate kunnen
deze knelpunten worden opgelost,
zodat belemmeringen van arbeids
rechtelijke aard inzake een optimale
sverking tussen werk en maatschappe
lijke veiligheid, kunnen worden gemi
nimaliseerd?
Einddatum: 2005.
Publicatieuorm: Dissertatie.

556
Het leerstuk van de eigen schuld
mr. R. Koot
Promotor: prof. mr. dr. T. Hartlief.
Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Civielrechtelijke Vakken
Burgerlijk Recht (Penvoerder)
071 -5277400.
Doel: Onderzoek naar inhoud,
omvang en toepassing van eigen
schuld in verschillende, met name
privaarrechtelijke, rechtsgebieden.
Einddatum: 2003.
Publicatievorni: Dissertatie.
NOW-nummer: 1999.0508.

557
Civielrechtelijke aansprakelijkheid
van politie en justitie wegens
nalatigheden bij het uitvoeren van
hun taak
mr. M.C.P Korte
Promotoren:prof. mr. M.S. Groen
huijsen en prof. mr. IBM. Vranken.
Instituut: Katholieke Universiteit
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Brabant, Faculteit der Rechts
geleerdheid, Vakgroep Privaatrecht
(Penvoerder), 013-4662281.
Einddatuin: Maart 2004.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Nitvi-ntunmer: 2000.1122.

558

Een probleemgerichte aanpak van
de georganiseerde criminaliteit
op basis van inzicht
drs. JJC. Kortekaas
Promotoren: prof. dr. U. Rosenthal en
prof. dr. R.J. in ‘t Veld.
Instituut: Universiteit Utrecht,
Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Disciplinegroep Staats- en
Bestuursrecht (Penvoerder),
030-2537250.
Doet: 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 kon dat inzicht ontstaan en
welke randvoorwaarden moeten zijn
ingevuld om het noodzakelijke inzicht
te kunnen verkrijgen?
Ejuddatum: September 2003.
Pubticatieuorm: Dissertatie.
Niwi-nuntiner: 1999.0207.

559
Geheimhoudingsplichten op het
raakviak van internationale straf
rechtelijke en administratiefrechte
lijke gegevensuitwisseling in fiscale
zaken
mr. MJ.J.P Luchtman
Promotoren: prof. dr. Pl. Baauw en
prof. mr. J.A.E. Vervaele.
Instituut: Universiteit Utrecht, Facul
teit Rechtsgeleerdheid, G.J. Wiarda
instituut Utrechts Instituut voor
Rechtswetenschappelijk Onderzoek
(Penvuerder), 030-2537230;
Universiteit Utrecht Faculteit
Rechtsgeleerdheid Disciplinegroep
Strafrechtwetenschappen (Samen-
werkend instituut), 030-2537125.
Probteenzsteting: In hoeverre zijn de
fiscale en strafrechtelijke geheimhou
dingsplichten van invloed op de inter
nationale gegevensuitwisseling op het

raakvlak van fiscale administratieve
bijstand en strafrechtelijke rechtshulp?
De afstemming tussen de strafrechte
lijke en adminstratiefrechtelijke
samenwerking (‘internationale sfeer-
overgang’) wordt aldus onderzocht
aan de hand van een specifiek aspect
van die samenwerking; de geheimhou
dingsplicht bij informatie-uitwisseling.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi—nunznzer: 2000.1029.

560
Integrale beleidsuitvoenng; discour
sen en de ontwikkeling van interor
ganisationele samenwerking bij de
preventie van jeugdcnminaliteit
drs. M. Meijers
Promotor: prof. dr. RD. ‘t Hart.
Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Departement Bestuurskunde en
Sociologie (Penvoerder), 071-5273888.
Einddatum: Januari 2004.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0169.

561
Sturing van de recherche door het
Openbaar Ministerie
me S.W Mul
Instituut: Onderzoekschool Maat
schappelijke Veiligheid, 010-40889 17.
Doet: Het onderzoek heeft betrekking
op de relatie tussen het Openbaar
Ministerie en de politie in de sfeer van
het strafrecht. Het OM. is immers met
het gezag over de politie belast als het
gaat om de strafrechtelijke rechts-
handhaving. Maar hoe vindt die
storing plaats? De meest directe
sturing vindt doorgaans plaats langs
de weg van het beheer. Maar het
beheer is niet meer in handen van
Justitie. 1-let project onderzoekt dan
ook vragen als: hoe kan via het gezag —

binnen de huidige politieke, ambte
lijke en organisatorische voorwaarden
— de politie het meest effectief worden
aangestuurd?
Pubticatiet’ornm: Dissertatie.

562
Evaluatie behandeling jeugdige
zedendelinquenten
drs. R. van Outsem
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.



Overige onderzoeksinstellingen 147

Instituut: Pl Research B.V.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievonn: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0055.

563
Follow-up delictgevaarlijkheid
drs. M PhüIpse en drs. R. Rabbinowitsch
Instituut: Geestelijke Gezondheids
zorg Eindhoven en de Kempen
(GGzE).
Doel:Vaststellen welk gedrag en welke
andere gegevens over de persoon, zijn
biografie en intramuraal verblijf vailde
voorspellers zijn van geregistreerde
recidive van terbeschikldnggestelden.
Gegeven het antwoord op die vraag
kan de lijst vervolgens worden herbe
werkt, met als uiteindelijk doelde
constructie van een instrument voor
inschatting van delictgevaarlijkheid
van tbs-gestelden. Een derde doel is
het voeden van het tbs-veld met infor
matie die betrekldng heeft op delict
gevaarlijkheid en waarmee de behan
deling van tbs-gestelden richting kan
worden gegeven.
Einddatum: December 2003.
Niwi-numnzer: 1997.0729.

564
lus civile en ius poenale
dr H.I. Sage/-Grande
Onderzoeksinstelling: Rijksuniver
siteit Leiden, Faculteit der Rechts
geleerdheid, Vakgroep buitenlands en
internationaal privaatrecht.
Doet: Dit onderzoeksterrein omvat
een veelheid van aspecten, die in ver
loop van tijd afhankelijk van actuele
ontwikkelingen in het binnen- en
buitenland zullen worden geconcen
treerd. Een begin zal worden gemaakt
met een onderzoek naar het principe
van schadevergoeding in het privaat
recht en zijn betekenis voor het straf
recht alsmede naar de dogmatische
rectstsbeginselen die met de toepas
sing van de schadevergoeding op ver
schillende rechtsgebieden samenhan
gen. Het eerste aandachtsgebied in
deze zal de dading zijn.
Einddatum: Doorlopend onderzoek.
Niwi-nummer: 1994.0230.

565
Drugsbeleid en transnationale
rechtshandhaving bij de handel in
precursoren
mr TL W Scheirs
Promotor: prof. mr. J.A.E. Vervaele.
Instituut: Universiteit Utrecht, Facul
teit Rechtsgeleerdheid, G.J. Wiarda
Instituut; Utrechts Instituut voor
Rechtswetenschappetijk Onderzoek,
030-2537230.
Doet: Door communautaire harmoni
satie is de basis gelegd voor een
gemeenschappelijke aanpak van de
handel in precursoren in de Europese
rechtsruimte. Wat betreft de hand
having ontbreekt echter de afstem
ming binnen de lidstaten (tussen het
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
traject) en tussen de lidstaten. Welke
juridische concepten van transnatio
nale Europese rechtshandhaving zijn
er nodig op het gebied van instru
mentatie en rechtswaarborgen?
Ei,zddatum: Oktober 2003.
Pubticatieuorm: Dissertatie.

566
Opsporing van witwaspraktijken
door electronic monitoring van
betalingsstromen
Ir A.A.P Schudelaro
Promotor: prof. dr. H.C.A. van Tilborg.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Centrum voor
Recht, Bestuur en Informatisering
(Penvoerder), 013-4662128.
Doet: De opkomst van betaalsystemen
voor het Internet biedt wellicht
nieuwe mogelijkheden voor geld
witwassen. Voor het opsporen hiervan
kan mogelijk electronic monitoring
van betalingssystemen worden inge
zet. Dit roept echter technische en
juridische vragen op waarop het
onderzoek zal ingaan.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 1998.2226.

567
Een rechtsvergelijkend onderzoek
naar bewijslastverdeling in zaken
van medische aansprakelijkheid
mr drs. S. Slabbers
Instituut: Rijksuniversiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
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E.M. Meijers Instituut voor
Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Pronzotoren: prof. mr. C.J.J.M. Stolker
en prof. mr. B. Sluyters.
Doel: t-toe 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 verschonings
recht.
Opzet: Analyse van bestaande onder
zoekgegevens, bronnenonderzoek,
inhoudsanalyse, literatuuronderzoek.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Niwi-munnzer: 1997.0720.

568
De (onzekere) toekomst van de
(telefoon)tap
mr A.H.H. Smits
Promotor: prof. mr. M.S. Groen
huijsen.
Instituut: Katholieke Universiteit,
Brabant Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Schoordijk
Instituut voor Grondslagenonderzoek
en Rechtsvergelijking (Samenwerkend
instituut) 013-4663227. Katholieke
Universiteit Brabant Faculteit der
Rechtsgeleerdheid Vakgroep Recht,
Bestuur en Informatisering (Pen
voerder) 013-4668199.
Doel: t-let aftappen van telecommuni
catie is een belangrijke opsporings-
methode. Recente ontwikkelingen in
de ICT zetten de uitvoerbaarheid van
de telefoontap (of telecommunicatie-
tap) echter onder druk. 1-let beleids-
uitgangspunt van de overheid luidt:
‘Alle telecommunicatiediensten
moeten vanaf de introductie aftap
baar 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 opsporingsmetho
den die tot op zekere hoogte een
vervanging kunnen zijn van de tele
foontap? Volledige aftapbaarheid
heeft nog een dimensie. In een tijd
perk waarin communicatiepatronen
veranderen, geven burgers wellicht

meer van hun persoonlijke levens
sfeer bloot dan voorheen. Dit kan als
gevolg hebben dat in de online maat
schappij de balans tussen privacy en
aftappen anders uitvalt dan in de
traditionele offline maatschappij.
Einddatum: September 2004.
Pubticatieuorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0117.

569
Rechtersregelingen in het burgerlijk
(proces)recht
mr. K Teuben
Promotor: prof. mr. H.J. Snijders.
Universiteit Leiden, Departement
Civielrechtelijke Vakken, 071-5277400.
Doel: Rechterlijke samenwerking leidt
in toenemende mate tot de totstand
koming van ‘rechtersregelingen’: alge
mene regels die door een of meer
rechters, anders dan in de vorm van
een rechterlijke uitspraak, worden
vastgesteld. Dit onderzoek richt zich
op de juridische betekenis van derge
lijke regels: in hoeverre is de rechter
hieraan gebonden en kunnen ook
procespartijen er een beroep op doen?
Einddatuni: 2004.
Publicatievor,n: Dissertatie.

570
Jongens in rijksinrichtingen voor
jeugdigen met een detentiestraf of
behandelmaatregel
drs. c. Vreugdenhll
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research BN.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einctdatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Ni,ei-nummer: 2001.0047.

577
Slachtofferschuld in het strafrecht
mr. £ Walther
Promotor: prof. mr. J.M. Reijntjes.
Instituut: Open Universiteit
Nederland Faculteit
RechtswetenschappenDirectoraat
Humaniora (Penvoerder),
045-5762358.
Doel: Onderzoek naar de rol die de
(mede)schuld van het slachtoffer in
het strafrecht speelt.
Einddatum: Oktober 2003.
Pttblicatieeor,n: Dissertatie.
Niwi-nummner: 1998.0703
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572
Schade en straf; over de verhouding
tussen onrechtmatige daad en
strafrecht
mr 1,4/. Wendt
Promotor: prof. mr. l.M. van Dunn.
Instituut: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Instituut voor
Milieuschade (Penvoerder)
010-4082774.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-oummer: 1999.1121.

573
Jeugdige zedendelinquenten
drs. A. Wijk
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research BV
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: 2004.
PubUcatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0048.

574
Insider trading (comparing China
and The Netherlands)
mr L X/anquau
Promotor: prof. mr. den Doelder.
Instituut: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der Rechts
geleerdheid, Capaciteitsgroep
Publiekrecht Sectie Strafrecht en
Cdminologie, 010-4081547.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2000.0469.

575
Dierenmishandeling
Onbekend
Promotor: prof. mr. dc D.H. de Jong.
Instituut: Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
(Penvoerder), 050-3635768.
Doel: Het onderzoek richt zich op de
effecten van het overhevelen van de
delicten tegen dieren van het wetboek
van Strafrecht naar de Gezondheids-
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 hand
haafhaarheid als rechtsbescherming
voordelen heeft ten opzichte van de

klassieke stralbaarstellingen.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 1999.0039.

576
Bijzondere aspecten van computer
criminaliteit
Onbekend
Promotor: prof. mr. H. Franken.
Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Vakgroep Algemene Vakken en
Encyclopedie van de Rechts-
wetenschappen (Penvoerder)
071-5277548.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 1999.0796.

577
Het gebruik van informatie
afkomstig van gedragsdeskundigen
in strafzaken
Onbekend
Promotor: prof. dr. WA. Wagenaar.
Instituut: Universiteit Leiden,
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Departement Psychologie, Sectie
Functieleer en Theoretische
Psychologie, 07 1-5273630; Universiteit
Leiden, Faculteit der Rechts
geleerdheid, 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 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2000.0603.

578
Neurobiologische factoren van
agressie bij jeugdige delinquenten
Onbekend
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers.
Instituut: Pl Research B.V
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Publicatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0051.
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579
0e Procureur-generaal bij de Hoge
Raad
Onbekend
Promotor: prof. mr. R. de Lange.
Instituut: Erasmus Universiteit
Rotterdam, Faculteit der Rechts
geleerdheid, Capaciteitsgroep
Publiekrecht Sectie Staats- en
Bestuursrecht, 010-4081573.
Doet: In de nieuwe Wet op de rechter
lijke organisatie CR0), die per 1juni
1999 in werking is getreden, is de
positie van de Procureur-generaal bij
de Hoge Raad veranderd ten opzichte
van de oude Wet [10. In dit onderzoek
wordt bezien wat de gevolgen van die
verandering zijn, mede in het licht
van vergelijking met andere rechts
stelsels.
Einctdatuni: Januari 2004.
Pubticatievorm: Dissertatie.
Nitvi-nztmmer: 2000.0628.

580
Meisjesdelinquentie
Onbekend
Promotor: prof. dr. T.A.H. Doreleijers
NN (Promovendus).
Instituut: Pl Research BV.
(Penvoerder), 020-6902777.
Einddatum: Januari 2004.
Pubticatievor,n: Dissertatie.
Niu’i-nummer: 2001.0056.

587
Gedoogbeleid in het strafrecht
Nog niet bekend
Pronzotoren: mr. M. van Dijck en
prof. mr. M.S. Groenhuijsen.
Instituut: Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Rechts
geleerdheid, Schoordijk Instituut voor
Grondslagenonderzoek en Rechts-
vergelijking, (Penvoerder)
013-4663227 Schoordijk Instituut.
Einddatum: Januari 2004.
Pttbticatievorm: Dissertatie.
Niwi-nummer: 2001.0116.

582
Beperking van ouderlijk gezag door
de overheid; de rol van de kinder
rechter hij ondertoezichtstelling
(OTS), 1922-1995
Promotoren: prof. dr. J.J.H. Dekker en
prof. dr. van Essen.
Instituut: Opleiding Pedagogiek en

Onderwijskunde, Groningen:
050-3636480.
Doet: Het instituut kinderrechter
wordt tegelijkertijd met de kinder
beschermingsmaatregel ondertoe
zichtstelling’ wettelijk ten uitvoer
gelegd in 1922. In 1995 wordt de ots
wetgeving gewijzigd. Onderzocht
wordt welke rol de kinderrechter
speelt met betrekking tot de onder
toezichtstelling. Welke informatie
geeft de kinderrechter aanleiding tot
het uitspreken van een ots? Tevens
wordt het handelen van de kinder
rechter in de context geplaatst van
maatschappelijke trends zoals verzui
ling en ontzuiling, schoolbezoek,
ontwikkeling van de welvaart,
ontstaan van een hulpverleningscul
tuur, toenemende invloed van
gedragswetenschappen.
Probteeinstettiitg: 1-10e handelde de
kinderrechter in de praktijk? In
hoeverre worden pedagogische en
psychologische inzichten en over
wegingen betrokken in de besluit
vorming? Hoe worden de belangen
van het kind afgewogen ten opzichte
van andere belangen?
Einddatum: Maart 2007.

Nederlandse Politie Academie
Onderzoeksgroep

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werd uitgevoerd en afgesloten
het onderzoek De voorhoede van de
opsporing’ (zie nr. 54). Eveneens
werden afgesloten:

583
Jeugdnetwerken in Drenthe
dr M. Kop en dr. WPh. Stof
Apeldoorn, Nederlandse Politie
Academie, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 570

584
‘Broekhoffs dubbele vergissing’
dr A].i Meershoek
In: C.D. van der Vijver, L.G.H. Gunther
Moor, E.M.P. van Laere, Politiewerk in
‘buiten)gewone omstandigheden,
Dordrecht, SMW, 2002
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585
Motive der niederlândische Beihilfe
an der Deportation der Juden;
Pflichtbewustsein oder Habgier und
Oppottunismus?
dc AJ.J Meershoek
In: J. Houwink ten Cate, A. Kenkmann,
Deutsche und hollëndische Polizei in
den beserzten niederlündischen gebie
ten, Münster, Ten Hompel, 2002

586
‘Nachkriegspolizei’ (recensie)
dr. AJJ. Meershoek
Crime, histoire & sociétés, 6e jrg.,
nr. 2,2002, p. 136-139

587
Tussen redelijk willen en ultima
ratio; Wim Polak als hoofd van de
politie
dc A.J.J. Meershoek
In: M. Polak, G. van Henvijen, Wim
Polak;Amnsterdammer en sociaal-demo
craat, Amsterdam, Meulenhoff, 2003

588
De opbrengst van projecten; een
verkennend Onderzoek naar de
bijdrage van diefstalprojecten aan
politiewerk
GiF. In ‘t Velt, M. Hanstede en WPh. Stol
Politie & Wetenschap, Kerckebosch
Zeist, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 576

589
Politiesturing in de praktijk;
de essenties
C.J.E. In ‘t Velt en WPh. Stal
Tijdschrift voor de Politie nr. 112, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 575

590
Wie doet (Ons) wat? Een casestudy
van een problematische jeugdgmep
mc drs. ARt van Wjk, drs. M. Hanstede,
dc WPh. Stol en drs. EJ.A. Bervoets
Apeldoorn, Nederlandse Politie
Academie, 2003
Zie JV7, 2002, nr. 581

Lopend onderzoek

591
Omgaan met conflictsituaties; toet
sen van good practices
dc O.M.J. Adang, dc H. Ferwerda en
dc N. Kop

Samen ic’erkingsverband: NPA,
Advies- en Onderzoeksgroep Beke.
Doet: Het onderzoek Omgaan met
conflictsituaties heeft tot doel meer
zicht te krijgen op de wijze waarop
agenten in de basispolitiezorg poten
tieel 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 conflict
situaties: het optreden ten opzichte
van geestelijk gestoorde individuen;
het optreden in potentiële conflictsi
tuaties met groepen jonge mannen
(met name allochtone jongeren, en
jongeren in uitgaansgebieden); het
uitvoeren van voorzienbare of
onvoorzienbare lastige, potentieel
gevaarlijke (maar niet vuunvapenge
vaarlijke) aanhoudingen. Gegevens
zullen vergelijkendenvijs verzameld
worden in diverse korpsen door
middel van observaties, interviews,
documentanalyse en enquêtes.
Einddatum: December 2003.
Pubticatievorm: Boek, internationale
publicatie.

592
Landelijke invoering van pepper
spray bij de Nederlandse politie
dc O.M.J. Adang en drs. J. Mensink
Samenwerkingsverband: Nederlandse
Politie Academie en DIA.
Doet: 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 en de
invloed van de beschikbaarheid van
peppersprav op het gebruik van
geweld door en tegen de politie.
Opzet: Na het gebruik van pepper
spray dient iedere ambtenaar die
pepperspray gebruikt heeft een
meldingsformulier in te vullen, even
als de betrokken hulpofficier van
justitie. De verdachte die bespoten is
met peperspray krijgt een antwoord-
kaart uitgereikt. Het onderzoek vindt
plaats aan de hand van de ingevulde
formulieren, tezamen met eventuele
mutaties en processen-verbaal en de
beargumenteerde beoordeling van het
pepperspraygebruik door de leiding-
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gevende. In een beperkt aantal geval
len 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.
Einddatitm: December 2005.
Pubticatiet’ornz: Jaarlijkse tussenrap
portages, eindrapportage, publicatie
in het Nederlands politietijdschrift,
internationale publicaties.

593
A European study of crowd
police-cwwd relations
de O.M.J. Adang, de. . Stott en
de S. Reicher
Samenwerkingsverband: NPA,
University of Liverpool (UK),
University of St. Andrews (UK).
Doet: Het onderzoek richt zich op een
vergelijkende analyse van openbare
ordehandhaving 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
politieoptreden de internationale
samenwerking met betrekking tot
openbare-ordehandhaving beïnvloe
den; nagaan hoe verschillen in stijlen
van politieoptreden de kans op het
ontstaan en de escalatie van geweld
beïnvloeden.
Opzet: Participerende en niet-partici
perende observatie van de interactie
tussen politiekorpsen in diverse
Europese landen en Engelse voetbal
supporters 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 gebruikgemaakt van een net
werk van politie-instituten, universi
taire onderzoekers en supporters-
begeleiders in de betrokken landen.
Einddatttm: Mei 2004.
Pubticatieuorm: Seminar, rapport,
internationale publicaties.

594
Evaluatie politieprojecten rond
Marokkaanse jeugd
drs. E.J.A. Benioets
(Co)promotor: dr. W.Ph. Stol en

prof. dr. C.D. van der Vijver.
Santenwerkingsverband: De geza
menlijke opdrachtgevers zijnde regio-
politiekorpsen Amsterdam-Amstel-
land, Hollands-Midden en Utrecht.
Doet: De deelnemende korpsen
ervaren problemen in hun wijk rond
Marokkaanse jeugd. Ze hebben in
nauw onderling overleg verschillende
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 effecti
viteit van die projecten te evalueren
en daarmee de korpsen inzicht te
bieden in wat werkt, (2) het proces-
matige 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 tussen
tijdse 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 actie-
onderzoek.
Opzet: Het onderzoek speelt zich af in
drie basiseenheden. De stand van
zaken in de wijk wordt driemaal
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.
Pubticatievorm: Artikelen, dissertatie.
Reeds gepubliceerde artikelen: Stol,
WPb., R.J. van Treeck en E.J.A.
Bervoets, ‘Problemen met Marok
kaanse jongeren’, Tijdschrift voor de
politie, 60e jrg., nr. 9, 1998, pp. 22-26.
Stol, W.Ph., 8.1. van Treeck en E.J.A.
Bervoets, ‘Leefbaarheid in de wijk;
interregionaal project rond Marok
kaanse jeugd’, Tijdschrift voor de poli
tie, 61e jrg., nr. 7/8, 1999, p. 23-27;
Stol, W.Ph., R.J. van Treeck en E.J.A.
Bervoets, Leefbaarheid in de wijk
wordt zichtbaar; interregionaal pro
ject rond Marokkaanse jeugd’, Tijd
schrift voor de politie, 61e jrg., nr. 9,
1999, p. 16-19; Bervoets, E. en
W.Ph. Stol, ‘De wijk te kijk? De rol van
de media in de Marokkaanse jonge
renproblematiek’, Tijdschrift voor de
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politie, jrg. 62, nr. 7/8, 2000, p. 33-39;
RiA. Bervoets enW.Ph.Stol, ‘Waarom
veel projecten rond Marokkaanse
jongeren vastlopen’, Tijdschrift voor
de politie, jrg. 63, nr. 6,2001, p. 29-37;
E.J.A. Bervoets, ‘Politie en Marok
kaanse jongens; lessen uit een inter-
regionaal politieproject’, Proces, tijd
schrift voor berechting en reclassering,
nr. 5)6, 2001, p. 89-95. levens gepu
bliceerd: diverse Inpact- en NPA
rapportages. W.Ph. Stal en RIA.
Bervoets, ‘Policing Dutch-Moroccan
Youth’, Poticing & Society, 12e jrg., nr.
3,2002, p. 191-200; E.J.A. Bervoets en
W.Ph. Stal, ‘Marokkanen en Neder
landers over hun wijk; gedeelde pro
blemen als mogelijkheid voor buur
tactivisme’, Tijdschrift voor
criminologie,44ejrg., nr. 3,2002, p.
24 7-26 1.

595
Zeer jeugdige criminelen in
Nederland; een zorgwekkende
ontwikkeling?
drs. L van Domburg, prof dc 7h.A.H.
Doreleijers, prof dc RA.R. Bij/lens,
dc R. Vermeiren, prof dc J W Veerman
en dc WPh. Stol
Samenwerkingsverband: Vrije
Universiteit Amsterdam, Katholieke
Universiteit Nijmegen, NPA.
Doet: Zicht te krijgen op de 50cm-
demografische, de ontwikkelings
psycho(patho) logische en de delict
gerelateerde kenmerken van
twaalf-minners met een eerste poli
tiecontact en het volgen van het
verloop van hun ontwikkeling gedu
rende de daarop volgende twee jaar.
Op basis daarvan herkennen van risi
cofactoren bij twaalf-minners die met
de politie in aanraking komen, zodat
doeltreffender gerichte en vroegtij
dige interventie kan worden
gepleegd.
Opzet: Bij de politie worden jongeren
met een eerste politiecontact getra
ceerd. Deze worden vervolgens bena
derd om gedurende twee jaar mee te
doen aan het onderzoek. Direct wordt
de actuele situatie van de jongere in
kaart gebracht. Het nu lopende
onderzoek betreft een pilot om de
aanpak en het onderzoeksinstrumen
tarium te ontwikkelen. De pilot wordt
gefinancierd door het WODC.

Einddaturn: Einddatum pilot: 2003.
Einddatum beoogde hoofdstudie:
2006.
Pubticatievorm: (Internationale)
artikelen, dissertatie.

596
De betekenis van persoons
kenmerken voor de inhoud en
kwaliteit van politiestraatwerk
1. Drupsteen, dc N. Kop en dc WPh. Stof.
Samenwerkingsverband: NPA en
Politieregio Kennemerland.
Doet: Nagaan of persoonskenmetken
van agenten bepalend zijn voor de
inhoud en de kwaliteit van politie
straatwerk. Het onderzoek moet
bijdragen aan de kwaliteit van
werving, selectie, opleiding en
nascholing van politiemensen.
Opzet: Middels een systematische
observatie wordt het werk van zowel
noodhulp- als gebiedsagenten in
Haarlem in kaart gebracht. Van elk
contact tussen politie en burger
worden niet alleen kenmerken van
het incident geregistreerd maar
wordt ook bijgehouden welke agent
optrad en welke persoonkenmerken
deze heeft (zoals leeftijd, geslacht,
ervaring, opleiding, enzovoort).
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

597
Pilot analyse criminele
infrastnjcturen
dc PRH.M. Klerks, dc N. Kop en
R. Kempinga
Samenwerkingsverband:
Nederlandse Politie Academie en
Regiopolitie Haaglanden.
Doet: Georganiseerde en andere vor
men van criminaliteit voltrekken zich
binnen functionele infrastructuren
als bedrijven, horeca-instellingen en
logistieke voorzieningen. Dit pilot-
onderzoek dient uit te wijzen in hoe
verre en op welke wijze het concept
criminele infrastructuren een meer-
waarde kan bieden aan de preventie,
beheersing en daadwerkelijke bestrij
ding van dergelijke criminaliteits
vormen.
Opzet: Het opzetten en uitvoeren van
een experimentele infrastructuur-
analyse in een middelgrote gemeente
dient een beeld van de betreffende
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criminele infrastructuren, alsmede
een bruikbare methode op te leveren.
Einddatum: Oktober 2003.
Pubticatievorm: Schriftelijke rappor
tage.

598
Geschiedenis van de lokale politie-

zorg in Nederland

dc All Meershoek
Sanienwerkingsverband: Projectgroep
Geschiedenis van de Nederlandse
Politie
Doet: Integrale geschiedenis van de
Nederlandse gemeentepolitie tot na
de reorganisatie.
Opzet: Archiefonderzoek, bestudering
ambtelijke stukken en artikelen in
vakbladen, literatuurstudie.
Einddatuin: 2005.
Publicatievorm: Boek.

599
Zelfsturing

prof mc dc ER. Muller
Samenwerkingsverband: NPA en
1-let 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 beke
ken. Dit alles wordt beoordeeld tegen
het licht van de sturing van de politie.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

600
Publiek-private samenwerking in de

veiligheidszorg

prof mc dc 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 samensverking in de
veiligheid. Specifiek wordt daarbij de
bijzondere positie van de politiezorg

in kaart gebracht.
Einddatztm: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

601
Culturele achtergronden van

seksuele delicten door

Marokkaanse jongens

drs. H. Quint, dc. WPh. Stoten
prof dc E Bovenkerk
Samenwerkingsverband: NPA en
Universiteit Utrecht.
Doet: Verhelderen van spanningen in
de omgang tussen Marokkaanse
jongens/mannen en vooral Neder
landse meisjes/vrouwen. Nagaan
welke culturele elementen een rol
Spelen bij het plegen van seksuele
delicten door Marokkaanse jongens.
Daarbij speciale aandacht voor moti
vering en legitimering van daders
voor hun gedrag.
Opzet: Het betreft sterk kwalitatief
onderzoek. Materiaal wordt verza
meld uit literatuur (ook van Arabische

auteurs) en interviews met sleutelper
sonen, experts, betrokkenen, daders
en slachtoffers. Het onderzoek maakt
deel uit van een promotietraject.
Einddatum: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

602
Noodhulpagenten in contact met

jeugd
drs. N. Steijn, M. Barendregt,
A. Lotterman, N. Vink, M. Griffioen,
mc drs. A.Pk van Wijk en dc WPh. Stol
Samenwerkingsverband: NPA en
Politieregio Hollands Midden.
Doet: Nagaan hoe contacten tussen
noodhulpagenten en jongeren ver
lopen en nagaan door welke factoren
wordt bepaald of een contact naar
tevredenheid verloopt of juist niet.
Speciale aandacht is er voor het
belang van sociale vaardigheden en
het verschil tussen aflochtone en
autochtone jongeren.
Opzet: Middels een systematische
observatie worden contacten tussen
politie en jeugdigen in kaart gebracht
in vier verschillende politieteams.
Einddatu,n: 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

603
Policing the Street in Europe

dc WPh. Stof en dc 1 Knutsson
Samenwerkingsverband: NPA en
Politiehogeschool te Oslo.
Doet: In beeld brengen van hoede
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basispolitiezorg (noodhulp en ge
biedsgebonden politiezorg) is georga
niseerd in verschillende Europese
landen en hoe agenten daaraan
tijdens hun stmatwerk invulling geven.
Opzet: Het onderzoek in de deelne
mende landen wordt door onderzoe
kers uit die landen uitgevoerd, op een
overeenkomstige wijze. Het kent twee
fasen: De organisatie van de basispoli
tiezorg wordt beschreven op hasis van
heleidsdocumenten en interviews; het
straatwerk wordt in kaart gebracht
middels een systematische observatie
hij zowel noodhulp als gebiedswerk.
Zo ontstaat de eerste internationale
vergelijking van politiestraatwerk op
basis van observatieonderzoek.
Einddatum: 2005.
Publicatieeorm: Boek over de organi
satie van basispolitiezorg; boek over
de inhoud van de basispolitiezorg.

604
Veranderingen in politiestraatwerk;
effect van gehiedsgebonden politie
werk
de WAt. Stof me de A.Ph. van Wijk,
drs. 0. Vogel, drs. L van Heel, mr drs.
B. Foederer en prof de CD. van der Vijver
Doet: Verschaffen van systematisch
(gekwantificeerd) beeld van politie
straatwerk, het beschrijven van veran
deringen sinds 1993 en het geven van
verklaringen voor geconstateerde
veranderingen. Tevens levert het
onderzoek een evaluatiemethode
(‘straatwerkmonitor’) op.
Opzet: In drie korpsen wordt een
evaluatiestudie uitgevoerd waarin
systematische observaties van straat-
werk zowel in de noodhulp als in het
gebiedsgebonden werk centraal staat.
Einddotum: 2003.
Publicatievorm: Boek. Het onderzoek
wordt gefinancierd door de
Commissie Politie en Wetenschap.

Sociale controle op het internet
de iS. Svensson, me drs. ARt. van Vi4Jk,
prof de .D. van der Vijver en
de WAt. Stol
Samenwerkiogsverband: NPA, IPIT.
Doel: Onderzoek naar informele
sociale controle bij (onder meer) het
uinvisaelen van bestanden via inter-
net.

Opzet: Literatuurverkenning, inter
views, enquête en webanalyse.
Einddatum: 2003.
Publicotievomi: Rapport en (interna
tionale) publicaties.

606

Politiereacties op geweids
incidenten
drs. CJ.F in ‘t Velt, drs. fl1 van Treeck en
dr WAt. Stol
Doel: Het onderzoek draagt uiteinde
lijk bij aan de effectiviteit waarmee de
politie optreedt tegen geweld. Op
kortere termijn moet het leiden tor
meer inzicht in de wijze waarop de
politie reageert op geweldsincidenten.
Opzet: Door middel van documenten-
onderzoek, interviews en observaties
van straatwerk achterhalen welke
geweldsincidenten politiemensen
onderscheiden en welke batisstrate
gleën zij bij de aanpak van geweidsin
cidenten hanteren.
Einddatum: 2003.
Publicatievorm: Reeks Politie en
Wetenschap. Het onderzoek wordt
gefinancierd door de Commissie
Politie en Wetenschap.

607

Geschiedenis van de Nederlandse
politie in de twintigste eeuw;
deelonderzoek: geschiedenis van
de Nederlandse politievakbeweging
en het politieonderwijs
de R. van der Wal
Somenwerkingsverbamh (LSOP) NPA
en Universiteit van Tilburg.
Doel: In samenhang met de beide
andere deelonderzoeken — lokale poli
tiezorg (gemeentepolitie) en rijkspoli
tiezorg wordt gewerkt aan een inte
grale geschiedschrijving van de
Nededandse politie in de twintigste
eeuw, met zijn negentiende-eeuwse
voorgeschiedenis. Centrale vragen
betreffen onder meer de volgende:
Welke zijn de oorzaken van de hoge
organisatiegraad van de Nederlandse
politiebonden? Welke invloed heeft de
Nederlandse politievakbeweging
gehad op de arbeidsvoorwaarden en
de organisatie en het beleid van de
Nederlandse politie? Welke invloed
hadden de politiebonden op de orga
nisatie, de vormende inhoud van het
Nederlandse politleonderwijs?
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Wat was de rol van de overheid bij de
totstandkoming van het politieonder
wijs?
Opzet: Het betreft een project dat
wordt verricht in opdracht van de
grote regiokorpsen, de departemen
ten van BZK en Justitie en de Konink
lijke Marechaussee. Het deelonder
zoek is opgesplitst in drie perioden:
1900-1940; 1940-1966; 1966-2000.
Einddat,,m: Zomer 2005.
PubUcatievorin: Meerdelige reeks +

synopsis voor het politieonderwijs.

608
Jeugdige zedendelinquenten,
Theory of Mmd, autisme en
psychopathie
mr drs. A.Ph. van Wijk,
mc drs. AAJ. Blok/and en drs. N. Duits
Samenwerkingsverband: NPA, FPD
Amsterdam.
Doel: Het nagaan of en zo ja in
hoeverre jeugdige zedendelinquenten
een gebrekkig functionerend Theorv
of Mmd hebben, In het bijzonder gaat
het om de vraag of ze gekenmerkt
worden door aan autisme verwante
contactatoornissen dan wel psycho
pathie.
Opzet: Literatuurstudie, dossieronder
zoek waarbij ook dossiers van geweld
plegers worden bestudeerd.
Einddatum: 2003.
Pubticatievor,n: (Internationale)
publicaties.

609
Screeningsinstrument jeugdige
zedendelinquenten
mr drs. A.Ph. van L44j1ç prof dr. Th.A.H.
Doreleijers en prof dr. R.A.R. Bullens en
drs. 1 van Horn
Zie nr. 86

610
Jeugdige zedendelinquenten in de
Pittsburgh Youth Study
mr drs. A.Ph. van 144j1ç prof dc R. Loeber;
prof dc 717.A.H. Doreleijers en dc H.B.
Ferwerda
SameniverkingwerbaiuL Pittsburgh
University, Advies- en Onderzoeks
groep Beke, Vrije Universiteit.
Doet: Het doel van het onderzoek is
na te gaan wat de specifieke risicofac
toren 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 tien jaar.
Van deze jongeren is een grote
hoeveelheid gegevens verzameld over
onder meer gezinsachtergronden,
criminaliteit en psychosociaal func
tioneren. Het onderzoek spitst zich
toe op de jongeren die een of meer
zedendelicten hebben gepleegd.
Einddatiun: 2003.
Publicatievorm: Rapport, artikelen.

611

Overlast en criminaliteit van
Antillianen in Nijmegen
mr. drs. A.Ph. van WJk en dr. WPh. Stol
Sa,nentverkingsverband: NPA, politie
Gelderland-Zuid en gemeente
Nijmegen.
Doet: Het onderzoek moet inzicht
leveren in de aard, omvang en achter.
gronden 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
criminaliteitsanalysetechnieken.
Eventueel volgt nog een bescheiden
veldonderzoek onder Antilliaanse
jongeren.
Einddatu,n: 2003.
Publicatievorm: Rapport.

Politie Kaaglanden
Ploeg analyse en research

Afgesloten onderzoek

672
Jongerencriminaliteit in de regio
Haaglanden III; een analyse (2000-

2001) van de omvang, aard en
achtergronden
drs. PH.M. Versteegh en dc H. Fetwerda
Zie JV7, 2002, nr. 620
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Antilliaanse meiden in de
criminaliteit
drs. PH.M Versteegh en M, Nandpersad
Zie JV7, 2002, nr. 621

Lopend onderzoek

614
Harddmggebmikers in Den Haag
19g9-2001
t Burger en Ir H. Straben, P Versteegh
(begeleiding politie)
Doel: Verschaffen van inzicht in de
aard, omvang en ontwikkeling van de
Haagse populatie harddruggebruikers.
Opzet Combinatie van politiegege
vent (HKS) en gegevens verslavings
zorg.
Einddatum: 2003.
Publicotievorm: Rapport.

615
Analyse criminele infmstmcturen
dc 1? Klerks en PH.M. Versteegh (begelei
ding politie)
Doel: Het onderzoek dient de bruik
baarheid van het concept ‘criminele
infrastructuur’ van de politiepraktijk
te beproeven, op terrein van preven
tie, beheersing en daadsverkelijke
bestrijding van georganiseerde en
andere vormen van criminaliteit. Dat
geschiedt door middel van het opzet
ten en uitvoeren van een experiment
infrastwctuuranalyse onder praktijk-
omstandigheden in een middelgrote
gemeente. De pilot dient zosvel een
beeld van de betreffende criminele
infrastructuur op te leveren als een
bruikbare methode.
Einddoturn: 2003.
Publicotieeornz: Rapport.

616
Op zoek naar de bekende dader in
HKS
dc GB. Rovers en RH.M. Versteegh
Doel: Verbeteren van de zoekroutines
van operationeel analisten om de
mogelijke dader van een delict OD op
te sporen in de gegevensbestanden
van de politie.
Einddaturn: 2003.
Publicatieuorm: Rapport.

617
Lokale criminaliteitskaanlwijk
veiligheidsscan
drs. PH.M. Versteegh
Doel: Het verkrijgen van zodanig in
zicht in de maatschappelijke ernst van
de lokale criminaliteit en onveiligheid
binnen het werkgebied van het bureau
van politielbasiseenheid zodat onder
bouwde beleidskeuzes kunnen worden
gemaakt. Deze beleidskeuzes worden
erkend door het bureaupersoneel, door
de wijkbewoners en ssjkorganisatie als
ook door de korpsdirectie en het
bevoegde gezag van de politie.
Opzet: Op basis van HKS-gegevens
(aansluiting met landelijke en regio
nale criminaliteitskaart), informatie
van politiepersoneel en wijkbewoners
en -organisaties.
Einddatum: Maart 2003.
Publicatievorm: Rapport.

Regioplanonderzoek, advies en
informatie

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werd uitgevoerd en afgesloten
het onderzoek ‘Eindevaluatie herstel-
bemiddeling’ (zie nr. 52). Eveneens
werden afgesloten:

618
Evaluatie projecten Jeugd en
Veiligheid District 6
B. Beekman, R van Gemert en 1E Kriek
Amsterdam, Regioplan, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Na de ‘rellen’ van 1998 zijn inAmster
dam-West diverse projecten van start
gegaan. Voordat beslist wordt of deze
projecten een blijvend onderdeel
zullen worden van een gezamenlijk
plan Jeugd en Veiligheid van de vier
deelgemeenten in West, werden ze
geëvalueerd. Het onderzoek werd
uitgevoerd met behulp van document-
studie en interviews met projectleiders
en lokale beleidsambtenaren.

619
Onderzoek naar de cursusbehoefte
van oudkomers
M. Bdnk en 1 Klaver
Amsterdam, Regioplan, 2002
Zie fl7, 2002, nr. 590
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620
Sociale veiligheid op de basisschool

dr B. Dekker; drs. M. Diepeveen en
drs. Pl Krooneman
Amsterdam, Regioplan, 2003
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
Een landelijke inventarisatie van de
sociale veiligheid op basisscholen. Het
onderzoek geeft inzicht in hoe vaak
verschillende geweldsvormen (pesten,
bedreiging, fysiek geweld, vernieling,
wapenbezit, seksuele intimidatie en
discriminatie) voorkomen. Daarnaast
werd ook gekeken hoe de huidige
situatie zich verhoudt tot die in 1999,
welke preventieve maatregelen scho
len nemen en hoede beleefde veilig
heid is. Het onderzoek werd uitge
voerd door midel van een uitgebreide
telefonische enquête onder direc
teuren en schriftelijke enquête onder
leerkrachten, ouders en leerlingen van
de hoogste groepen in het basisonder
wijs.

621
In de greep van de groep; een

onderzoek naar een Marokkaanse

problematische jeugdgroep
F van Gemert en M. Fleïsher
Amsterdam, Regioplan, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 591
Het onderzoek werd uitgevoerd met
subsidie van het WODC, afdeling
EWB.

622
Evaluatie Pilot Handhaving
Leerplicht West

1 Klaver
Amsterdam, Regioplan, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Proces- en effectevaluatie van een
gedifferentieerde aanpak van school
verzuim in Rotterdam, waarin voor de
afdoening gebruik wordt gemaakt van
Halt-sancties, taakstraffen conform
het officiersmodel en, in de ernstigste
gevallen, de rechter. Onderzoek werd
uitgevoerd op grond van interviews en
bestandanalyse.

623
Quickscan IVB Gouda
D. Leve/ing en E Kriek
Amsterdam, Regioplan, 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
In Gouda zijn in het kader van het

integraal veiligheidsbeleid 24 projec
ten gestart die een bijdrage moeten
leveren aan het voelbaar en meetbaar
veiliger maken van Gouda. Doel van
dit onderzoek was het in kaart bren
gen van de doelen, de behaalde resul
taten en de bijdrage aan het integraal
veiligheidsbeleid van deze 24 projec
ten. Het onderzoek werd uitgevoerd
op grond van een documentenstudie
(onder meer projectplannen en
beleidsnotities) en interviews met
gemeentelijke projectlelders en
uitvoerders van de projecten.

624
Eindmeting Evaluatie LAT-project

1 Soethout en B. van Waveren
Amsterdam, Regioplan, 2003.
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Evaluatie van de voortgang en resulta
ten van experimenten die door de ge
meenten Leeuwarden, Apeldoorn en
Tilburg zijn uitgevoerd om bijstands
fraude te voorkomen of eerder te
signaleren. Met zowel preventieve als
repressieve middelen is geprobeerd
om cliënten ertoe te bewegen wet- en
regelgeving spontaan na te leven.
Opzet: Enquête onder bijstandsklan
ten en uitvoerders, groepsgesprekken
met bijstandsklanten en uiwoerders,
dossieronderzoek naar de uitvoering
van de Wet boeten en maatregelen,
interviews met officieren van justitie
en analyse van systeemgegevens.

Lopend onderzoek

625
Evaluatie Regelgeving Beveiliging

drs. H.l Bate/aan en drs. 1 Bos
Zie nr. 91

626
Cameratoezicht in de openbare

ruimte
drs. £ Dekkers en drs. G. Homburg
Doel: Het College Bescherming
Persoonsgegevens wil een beter
beeld krijgen van de inzet van came
ratoezicht in de openbare ruimte.
Het doel van het onderzoek is de
omgang met cameratoezicht in kaart
te brengen. Een goed beeld hiervan
kan gebruikt worden voor eventuele
concretisering van de bestaande
normen en voor het opstellen van een
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kader voor handhavingsacties.
Opzet Schriftelijke enquête onder alle
gemeenten in Nederland.
Einddatuni: September 2003.
Publicatievorm: Rapport.

627
Informatieverplichting Wet
Bescherming Persoonsgegevens
drs. S. Dekkers en drs. 0. Homburg
Doel: Sinds 2001, met de inwerking
treding van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens heeft het College
Bescherming Persoonsgegevens
nieuwe taken gekregen op het gebied
van toezicht en handhaving. Om deze
nieuwe taken optimaal te kunnen
uitvoeren werkt het College Bescher
ming Persoonsgegevens aan een sys
tematiek voor risicuanalyses. Regio-
plan voert begeleidend onderzoek uit.
Opzet Opzetten en uitvoeren van een
workshop met deskundigen op het
gebied van toezichtmodellen en risi
coanalyse, kwalitatieve telefonische
interviews met brancheorganisaties
en bedrijven en schriftelijke enquêtes
onder ondernemingen.
Einddetum: Oktober 2003.
Pubhcatievorm: Rapport.

628
Inventarisatie en evaluatie contact-
functionarissen
dr F van Gemert
Doel: Sinds eind jaren tachtig bestaan
er in Nederland contactfunctionaris
sen. Aanvankelijk waren dit Marok
kaanse personen die als bemiddelaars
optraden binnen gezinnen wanneer
zich problemen voordeden tussen de
politie, Marokkaanse jongens en hun
ouders. Nog steeds treft men contact-
functionarissen aan, maar de inhoud
van de functie lijkt, althans op een
aantal plaatsen, te zijn veranderd.
Dit onderzoek inventariseert,
beschrijft en evalueert de verschil
lende vormen van de functie en werk
wijze van contactfunctionarissen.
Opzet Interviews met contâctfunctio
narissen, observatie van de werk
zaamheden en werkwijze.
Einddotum: Oktober 2003.
Publicetieuor,n: Rapport.

629
Eindevaluatie T’riq Salama
dr. F van Gemert
Doel: Regiopolitie Haaglanden pakt
problemen rond criminele
Marokkaanse jongeren aan vanuit een
overkoepelend geheel: T’riq Salama.
Dit onderzoek is een evaluatie van
deelprojecten.
Opzet Documentstudie en interviews
met projectleiders.
Einddatum:Zomer 2003.
Poblicatieuorm: Rapport Eindevn
bode T’riq Sobomo. Amsterdam,
Regioplan.

630
Evaluatie Jeugdpreventieheleid
Zaanstad
drs. JE Kriek
Doel: Bepalen van de doeltreffendheid
van het Zaanse jeugdpreventiebeleid.
Twee jaar durende analyse van dertien
jeugdpreventieprojecten via docu
mentstudies, interviews met project
uitvoerders en interviews met
jongeren en hun ouders.
Eioddotum: Juli 2005.
Publicotieuorm: Meerdere rappor
tages.

631
Projectmanagement jeugd
preventieheleid Gouda
JE Kdek
Doel: Doel is het implementeren en
managen van 22 projecten die tot doel
hebben te voorkomen dat (met name
Marokkaanse) jongeren in Gouda
marginaliseren, afglijden naar crimi
naliteit dan wel recidiveren
Opzet Opzetten en uitvoeren van de
gemeentelijke regierol in nauwe
samenspraak met externe uitvoerders,
borgen van structurele verankering
van succesvolle projecten in staand
beleid.
Einddatum: Juli 2005.
Publicotievorm: Diverse publicaties
(waaronder niet openbare).

632
Effectieve handhavingsstmtegieën
drs. JE Kriek en drs. M. Mechiz
Zie nr. 97
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633
Ouderen en geweld
drs. 1E Krjek en drs. RJM. Oude-Ophuis
Doet: Inventariseren in welke mate er
sprake is van ouderenmishandeling en
nagaan in hoeverre de signalen op
waarheid berusten dat ouderen in
toenemende mate slachtoffer worden
van geweld.
Opzet: Interviews met politie, mantel
zorgers, hulpverleners, belangen
behartigers en beknopte analyse voor
handen cijfermateriaal.
Einddaturn: Zomer 2003.
P,thticatievorrn: Rapport.

634
Evaluatie en monitoring van de
stimuleringsprojecten voor alloch
tone groepen
drs. S. Mateman en dr. J. Klaver
Samenwerkingsverband: In samen
werking met Research voor Beleid.
Doet: Het in kaart brengen van de
mate waarin en de wijze waarop de
stimuleringsprojecten hun doelstellin
gen realiseren. Het identificeren van
de succes- en faalfactoren.
Opzet: Tweejaarlijkse monitoring van
de voortgang van individuele deelne
mers aan de projecten (kwantitatief);
interviews met projectcoördinatoren
en beleidsverantwoordelijken bij de
gemeente; interviews met deelnemers
aan de projecten.
Einddatum: Mei 2004.
Pubticatievorm: Rapport.

635
Evaluatie Nieuwe Beroepsprocedure
Studiefinanciering
drs. 1 Soelhout
Doet: De beroepsprocedure studie
financiering is gewijzigd. Het College
van Beroep Studiefinanciering is opge
heven en studerenden en hun ouders
moeten zich vanaf 1januari2001 tot
een rechtbank wenden als zij in
beroep willen gaan tegen beslissingen
van de Informatie Beheer Groep, die
de Wet studiefinanciering in opdracht
van het Ministerie van OC&W uitvoert.
Voor de uitvoering door de recht
banken is een samenwerkingsmodel
bedacht, waarbij in elk ressort één
rechtbank extra capaciteit heeft gekre
gen. Het onderzoek moet duidelijk
maken hoede samenwerking in de

praktijk verloopt en welke effecten er
zijn in termen van doorlooptijden,
verschijnen ter zitting en appèlquotes.
Opzet: Interviews met rechters,
gerechtssecretarissen en coördina
toren, bestandsanalyse.
Einddatunz: September 2003.
Pubticatievorm: Rapport.

636
Evaluatie Nieuwe Beroepsprocedure
Studiefinanciering
drs. 1 Soethout
Zienr. 118

637
Kennisbank Implementatie Project,
hoogwaardig handhaven Sociale
Zekerheid
drs. J. Soethout en drs. B. van Waveren
Doet: Evaluatie van het gebruik van
instrumenten uit de kennisbank hoog
waardig handhaven bij de uitvoering
van de Abw in zes gemeenten. De
kennisbank heeft tot doel om hand
having tot een integraal onderdeel van
de bedrijfsvoering van sociale diensten
te maken.
Opzet: Enquête onder bijstandsklanten
en uitvoerders, gesprekken met
uitvoerders, enquête onder uitvoerders
en een analyse van systeemgegevens
Einddatum: Zomer 2003.
Publicatievorm: Rapport.

Research voor beleid

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werden uitgevoerd en afgesloten
de onderzoeken ‘De aard en omvang
van arbitrage en bindend advies in
Nederland’ (zie nr. 41); ‘Evaluatie rege
lingen inning kinderalimentatie’; eind
rapport (zie nr. 53); ‘Een spel met gren
zen; de Nederlandse casinomarkt’ (zie
nr. 60). Eveneens werden afgesloten:

638
Samenwerking als waarborg; de
bescherming van hulpverleners
tijdens en na rampen en zware
ongevallen
1. Bos en S Broersen
Leiden, Research voor Beleid, 2002
Zie TV7, 2002, nr. 604
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639
Enquëte Programma BOS
JA. Bouwmeester en WH.A. Ketelaar
Leiden, 2002 (interne rapport)
Zie JV7, 2002, nr. 605

640
Evaluatie pilot biometrische
kenmerken
JA. Bouwmeester en A. Pemberton
Leiden, Research voor beleid, 2002
(intern rapport)
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Al ruim twintig jaar daalt de opkomst
hij landelijke, provinciale en gemeen
telijke verkiezingen. Veel mogelijkhe
den zijn geopperd om deze neergang
om te buigen. Een van die mogelijk
heden maakt gebruik van de moge
lijkheden die ICT ons biedt, namelijk
het stemmen via internet. Bij het
stemmen via internet is de identifica
tie van de
kiezer van groot belang. Unieke
tichaamskenmerken zoals ina of
vingerafdruk bieden hierbij uitkomst.
Op initiatief van het ministerie van
BZK is een aantal pilotprojecten
uitgevoerd met als oogmerk ervaring
op te doen met identificatie door
biometrische kenmerken. Research
voor Beleid heeft in het kader van de
evaluatie van het pilotproject Stadion-
line in Amsterdam Oud-Zuid, de
kwantitatieve analyses uitgevoerd.
Opzet: Bestandsanalyse.

647
Evaluatie boekhoudverordening
7998
JA. Bouwmeester en A. W van Wonderen
Leiden, Research voor Beleid, 2002
(intern rapport)
Zie JV7, 2002, nr. 606

642
Inventarisatie dak- en thuislozen in
Purmerend
B.F Ho/mes en JA. Bouwmeester
Leiden, Research voor Beleid, 2002
(intern rapport)
Dak- en thutslozen bepalen steeds
meer het straatbeeld in ons land. Met
de toenanse van de zichtbaarheid is
ook de politieke en publieke belang
stelling voor de problematiek toege
nomen. Dit geldt ook voor de
gemeente Purmerend. Door middel

van een onderzoek is inzicht verkre
gen in de aard en omvang van de
problematiek van dak- en thuislozen
in de gemeente en in de wijze waarop
de hulpverlening aan deze groep is
georganiseerd.
Opzet: Expertinterviews, bestands
analyse.

643
Evaluatie jeugdzorg
FG.H.c. Kr/ek, MV Kloosterman en
B.E Ho/mes
Haarlem, Provincie Noord-Holland,
2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
In 1989 is de Wet op dejeugdhulpver
lening (Wet Jl-tV) in werking getreden.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij
was het zo-zo-zo-beleid om de hulp
verlening aan jeugdigen zo kort
mogelijk, zo licht mogelijk en zo nabij
mogelijk te laten zijn. Er diende een
goed samenhangend voorzieningen-
patroon op regionaal niveau tot stand
te komen, In het kader van deze wet
vond derhalve decentralisatie van het
beleid plaats. Het beleid ten aanzien
van het overgrote deel van de voorzie
ningen werd overgedragen aan de
provincies en grootstedelijke regio’s.
De decentralisatie werd doorgevoerd
per 1januari1992. Vanaf deze datum
voert de provincie Noord-Holland een
eigen beleid voor een regionaal en
functioneel patroon van voorzienin
gen voor jeugdhulpverlening. In 2001
is Research voor Beleid door de
Commissie Beleidsevaluatie gevraagd
om een evaluatie uit te voeren van
tien jaar provinciale jeugdzorgbeleid.
In het onderzoek is het beleid getoetst
op volledigheid, consistentie en doel
matigheid.
Opzet: Documentanalyse, desk
research en diepte-interview.

644
Evaluatie pilot Irisscan Rotterdam
EG.H.C. Kriek, A. Pemberton en
ER. Sienot
Leiden, Research voor Beleid, 2002
(interne rapportage)
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
Voor het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de
minister van Grote Steden en Inte
gratiebeleid evalueerde Research voor
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Beleid een proef met het gebruik van
de irisscan bij de maandelijkse meld-
plicht van asielzoekers.
Opzet: Bestandsanalyses, groeps
gesprekken, interviews, observaties
ter plekke en een enquête onder de
deelnemers.

645
Omvang en aard van de groep
‘Verkommerden en Verloederden’

0kM. Schotten, 1 Lourens,
C. van der Werf en A. Ziegelaar
Houten, Trimbos Instituut, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Het ministerie van ‘RNS wil inzicht
krijgen in de aard en omvang van de
groep verkommerden en verloeder
den. Om de groep verkommerden en
verloederden te kunnen definiëren, is
het noodzakelijk een goed beeld te
krijgen van alle potentiële kanalen via
welke deze groep kan worden getra
ceerd. Vragen die daarbij aan de orde
komen, zijn: waar worden verkom
merden en verloederden aangemeld,
via welke kanalen worden zij aange
meld en met welke reden en/of hulp
vraag worden zij aangemeld? Na de
uitvoering van een vooronderzoek
heeft Research voor Beleid de omvang
en de aard van verkommering en
verloedering in kaart gebracht.
Opzet: Literatuuronderzoek, telefoni
sche enquête, diepte-interviews.

646
IBS in Nederland
0kM. Schotten en EM van Vree
Leiden, Research voor Beleid, 2002
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
In augustus 1998 heeft het Trimbos
instituut een onderzoek gepresen
teerd naar de stijging van het aantal
inbewaringstellingen in Amsterdam.
In dit onderzoek wordt geconcludeerd
dat het aantal ibs-en in Amsterdam in
de periode 1990-1997 sneller stijgt
dan in de rest van Nederland.
Geconcludeerd wordt dat oorzaken
die hieraan ten grondslag liggen voor
namelijk van lokale aard zijn, zoals de
enge toepassing van het gevaarscrite
rium door de vroegere Centrale Riagg
Dienst en het functioneren van de
acute psychiatrie in Amsterdam. Voor
hypothesen rond landelijke oorzaken,
zoals de invoering van de Wet Bopz in

het algemeen of maatschappelijke
ontwikkelingen, is geen ondersteu
ning gevonden. Vanuit het ministerie
vanVWS is destijds de vraag gerezen
of de toename van het aantal ibs-en
en de achtergronden hiervan naast
Amsterdam ook op andere grote
steden van toepassing is. Hiervoor
zijn echter meet kwantitatieve gege
vens nodig.
Opzet: Expertinterviews.

647
Virtuele bajes
0. van der Werf
Leiden, Ithaka? Research voor Beleid,
2003
Niet eerder in JV opgenomen geweest.
De Dienst Justitiële Inrichtingen van
het ministerie van Justitie heeft voor
haar arbeidsmarktcommunicatie een
website Virtuele Bajes’ ontwikkeld.
Potentiëte werknemers kunnen zo een
beeld krijgen van het werken in een
gevangenis of detentie-inrichting. In
het onderzoek is nagegaan wat moge
lijke effecten van deze site zijn op de
beeldvorming bij het algemene
publiek.
Opzet: Site-test en diepte-interviews.

Lopend onderzoek

648
Evaluatie 6W ter voorkoming
schijnhuwelijken
1 Bouwmeester
Zie nr. 79

649
Behoefte aan hoger opgeleiden bij

de brandweer
JA. Bouwmeester; WH.A. Ketelaar en
MH.W Vonk
Opdrachtgever: Ministerie BZK.
Doel: Verbetering van de afstemming
tussen de samenwerkingspartners in
de veiligheidsketen staat hoog op de
agenda. Voor de brandweer betekent
dit onder meer een intensivering van
de regionale samenwerking en het
aansluiten van regiogrenzen op de
veiligheidsregio’s. De regionalisering
heeft ook personele consequenties.
Zeker in combinatie met de voorziene
verschuiving van taken, rijst de vraag
welke eisen gesteld dienen te worden
aan met name de hoger opgeleiden
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bij de brandweerkorpsen. In hoeverre
dieneo zij eeo volledige officiersoplel
ding te hebben genoten en voor welke
taken zijn ook burgers inzetbaar? Het
ministerie van BZK wil door middel
van een onderzoek inzicht in de
behoefte aan hoger opgeleiden bij de
brandweer, teneinde het in de toe
komst op te leiden aantal brandweer-
officieren vast te kunnen stellen.
Opzet Diepte-interviews, bestands
analyse en enquête.
Sint/datum: Zomer 2003.

650
Vrijwilligers bij de politie
D. Grijpstra en WH.A. Kete/aar
Opdrachtgever: Raad van Hoofd-
commissarissen, Nederlands Politie
Instituut.
Doel: Burgers zouden, met de diver
siteit aan specifieke kennis, vaardig
heden en sociale netwerken waarover
ze beschikken, een belangrijke bij
drage kunnen leveren aan de taken
van de politie. De politie wil meer
burgers in (meer) vrijwillige functies
inzetten voor het uitvoeren van haar
taken. Hiervoor dienen de politie
korpsen handvatten en instrumenten
te krijgen die hen helpen hij werving,
selectie, inzet, begeleiding en training
van vdjwilligers. Research voor Beleid
stelt deze instrumenten eis handvat
ten op basis van onderzoek op.
Opzet: Literatuurstudie, expertinter
views, diepte-intendews, casestudies.
Eioddawni: November 2003.

651
Monitor forensische jeugd-
psychiatrie
Ch.M. Schotten, M. Ktoosterman en
S. Nievers
Opdrachtgever: Ministerie van VWS
en Ministerie van lustitie.
Doel: Een viertal pilots waar samen
werking tussen justitiële jeugdinrich
tingen en de (jeugd-)GGZ op het
gebied van jeugdforensische psychia
trie moeten geëvalueerd worden.
Opzet: Deskresearch, groepsgesprek,
duo-interviews, telefonische inter
views, diepte-interviews en expert-
interviews.
Sint/datum: December 2003.

652
Wijkraadpleging Utrecht
A. W van Wonderen, M. Zuidam,
55 Ho/mes en 1 Bouwmeester
Opdrachtgever: Gemeente Dtrecht.
Doel: De wijkraden in Utrecht Zuid
willen door middel van wijkraadple
gingen inzicht krijgen hoe burgers de
buitenmimte, de voorzieningen, de
sociale samenhang en veiligheid in de
wijk ervaren. In totaal zijn zeven
groepsgesprekken uitgevoerd met een
representatieve groep inwoners van
Utrecht Zuid. De resultaten van de
groepsgesprekken zijn verwerkt tot
een verslag.
Opzet: Groepsgesprekken.
Sint/datum: Zomer 2003.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Afgesloten onderzoek

653
Sociaal en cultureel rapport 2002;
de kwaliteit van de kwartiare sector
Verschillende auteurs
Den Haag, SCP, 2002
Zie W7, 2002, nr. 614

654
De sociale staat van Nederland
2003
Verschillende auteurs
Den Haag, SCE 2003
Zie JV7, 2002, nr. 6t5

Lopend onderzoek

655
Slachtoffers van criminaliteit en
slachtoffervoorzieningen
dc S Wittebrood en drs. Ci Maas-de
Waa/
Doel: In 2002 is een voorstel ontwik
keld voor een rapportage naar slacht
offerschap en beleid. Hoewel de
aandacht van beleidsmakers hiervoor
de laatste jaren is toegenomen, is de
informatievoorziening met betrekking
tot de criminaliteitsuntwikkeling en
de beleving van burgers gebrekkig.
Dok onderzoek naar ervaringen van
burgers met criminaliteit ontbreekt
nagenoeg. De afgelopen jaren is voor
de materiële en immateriële gevolgen
van een delict voor het slachtoffer en
diens naaste omgeving en voor de
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werkwijze van politie en justitie ten
aanzien van slachtoffers steeds meer
belangstelling ontstaan en is de posi
tie van het slachtoffer in het strafpro
ces geleidelijk verder versterkt. De
vraag in hoeverre met deze verande
ringen wordt tegemoetgekomen aan
de wensen van slachtoffers is in on
derzoek nog weinig aan de orde geko
men. De rapportage zal uit twee delen
bestaan. Het eerste deel richt zich op
het in beeld brengen van de omvang
van slachtofferschap, de achtergron
den en het relevante overheidsbeleid.
Centraal staat de leefsituatie van
slachtoffers: angsten, ervaringen en
gevolgen, alsmede de reactie van poli
tie en justitie. Het belangrijkste doel is
het geven van een algemeen beeld
van de positie van slachtoffers. Het
tweede onderdeel richt zich op de
voorzieningen waar slachtoffers
gebruik van kunnen maken. Hier
wordende ervaringen en wensen van
slachtoffers onderzocht en de aard en
het bereik van de voorzieningen. 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 verkre
gen in de contacten van slachtoffers
met de politie, de slachtofferhulp en
de schade. Deze analyses geven een
indruk van hoe slachtoffers de nu
bestaande voorzieningen ervaren en
worden vergeleken met informatie
over het bereik van de voorzieningen.
Einddatum: 2004.
Pubticatievorm: SCP-rapport,
artikelen.

Verwey-Jonker Instituut

lopend onderzoek

656
Straatgeweld en huiselijk geweld
me dv. ED. Lünnemann en de £ Nieborg
DoeL- Met het onderzoek naar straat-
geweld, huiselijk geweld en de relatie
daartussen, worden meerdere doelen
tegelijk beoogd. In de eerste plaats
een replicatie van het onderzoek
‘Geweld: gemeld en geteld’ uit 2000.
Ten tweede het nagaan van de moge
lijke overlap tussen straatgeweld en

huiselijk geweld. Ten derde zouden
bouwstenen moeten worden aange
dragen voor een op te zetten gewelds
monitor.
Opzet: Het onderzoek bestaat uit: (1)
een replica-onderzoek waarbij straat-
geweld wordt aangevuld met huiselijk
geweld. De overeenkomsten en
verschillen tussen de kenmerken van
daders en slachtoffers en processen
van geweld worden nader onderzocht
voor straatgeweld en huiselijk geweld:
(2) een verdiepende studie naar
daderprofielen in geval van straat-
geweld en huiselijk geweld. Het
onderzoek zal zich toespitsen op de
groep volwassen daders die hun part
ner mishandelen en tegelijkertijd in
de openbare ruimte gewelddadig zijn
en jonge daders die geweld plegen op
Straat en eventueel in ‘verkeringsrela
ties’, en die in een agressieve gezins-
situatie opgroeien.
Einddatum: 15 maart 2004.
Pubticatievorm: Twee deelrapporta
ges, uitmondend in één schriftelijke
eindrapportage met beleidsaanbeve
lingen en een advies inzake een gene
rieke dan wel een specifieke aanpak
van huiselijk geweld, evenals de voor
waarden voor een ‘geweldsmonitor’.

DSP-groep (voorheen Van Dijk, van
Soomeren en Partners)

Afgesloten onderzoek

In opdracht van het WODC (afdeling
EWB) werden uitgevoerd en afgeslo
ten de onderzoeken ‘Het gebruik van
het Cliëntvolgsysteem-leugdcrimi

naliteit (zie nr. 38); ‘Evaluatie project
verbetering doorlooptijden jeugd-
strafrecht’ (zie nr. 39). Eveneens
werden afgesloten:

657
Plan van aanpak; naar een
sluitende keten
M. van Barllngen en E. Klooster
Gemeente Capelle a/d Ijssel, 2002
Zie F17, 2002, nr. 478

658
Plan van aanpak; probleemanalyse

M. van Barlingen en E. Klooster
Gemeente Capelle a/d llssel, 2002
Zie F17, 2002, nr. 478
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659
Afhandeling geweldsmeldingen
door de politie; onderzoek naar de
informatiehuishouding van
geweldsmeldingen bij de politie
(geweldige informatie?)
drs. 1? van Overbeeke, drs. 0. Nauta,
drs. A. Beerepooc drs. S. Flight; mmv.
drs. M. Rietveld en drs. 8. van Dijk
Publicatie in Politie & Wetenschap
(in voorbereiding)
Zie JV7, 2002, nr. 473

660
Op niveau handhaven
mr 1 Reerinlç mw drs. Y van
Heenwaarden en drs. 0. Walraven
Amsterdam, DSP-groep, april 2003
Niet eerder in IV opgenomen geweest.
Het verschaffen van inzicht in oplei
dingenaanbod tot handhaven
toezichthouder op MBO, HBO enWO
niveau en het doen van voorstellen
omtrent een adequate opleidings
situatie die aansluit op de noden van
de praktijk. Voor het vergaren van de
gegevens is gebruikgemaakt van infor
matie van sleutelfiguren uit het
onderwijs en de handhaving, onder
wijsinstellingen, onderwijskoepels en
kenniscentra. Oaarnaast is via het
jaarcongres van VIOE informatie
verzameld. Tijdens een expertmeeting
is vervolgens het ondenvijsaanbod
getoetst aan de inzichten van deskun
digen uit de handhavingspraktijk.

661
Omvang en aard van de doelgroep
twaalfminners met politiecontact
die niet door de Stop-reactie
worden bereikt
drs. 0.1 Slump
Amsterdam, OSP-groep, 2002
Zie JV7, 2002, nr. 476

Lopend onderzoek

662
Ontwikkeling landelijk format
Criminaliteitsbeeldanalyse-Jeugd
drs. 1? van Amersfoort en drs. 8. van
Overbeeke
Doel: Ontwikkelen van een landelijk
format voor de door de politie te
maken criminaliteitsbeeldanalyses
jeugd. Het format is bedoeld voor de
korpsen en ondersteunt hen in het

komen tot een analyse van de jeugd-
criminaliteit in een gebied. Het format
bestaat uit twee delen: het kerndeel
en het verdiepend deel. Het eerste
bevat de statistische gegevens
omtrent jeugdcriminaliteit in een
gebied; het tweede vormt een verdie
pingsslag tot op het operationele
niveau. Het landelijk format maakt
stapeling van de diverse regionale
analyses mogelijk. Naast het format
wordt ook de techniek ontwikkeld
(inclusief deels ontsluiting via GIOS)
en beschreven om tot de vulling van
het format te komen.
Opzet: Inventarisatie beschikbare
CBA’s, raadpleging deskundigen, lite
ratuuronderzoek, ontwikkelen tech
niek (programmatuur GtOS), testen
van format in testregio’s, doorontwik
keling aan de hand van modulaire
opbouw.
Einddattna: Eind 2003 (eerste deel
medio 2003).
Publicatievornv Nog niet bekend.

663
Nulmeting veiligheid winkelgebied
Leidsenhage (Leidschendam
Voorburg)fZoetermeer/Leyweg
(Den Haag)
drs. A. Beerepoot en drs. 1 Mölck
Doel: In het kader van het Keurmerk
Veilig Ondernemen voor Winkelcentra
zijn en worden diverse nulmetingen
uitgevoerd die een antwoord geven op
de vraag: Wat zijn de belangrijkste
veiligheidsproblemen in het winkel
gebied?
Opzet: Analyseren van bestaande
bronnen (onder andere politiecijfers),
interactieve workshop met betrokke
nen, schouwen van het winkelgebied.
Einddaturn: Zomer 2003.
Pablicaties: Rapportages inmiddels
gereed: Zoetermeer (‘Nulmeting KVO
winkelgebied Zoetermeer’) en
Leidsenhage (‘Nulmeting KVO winkel
centrum Leidsenhage’) op te vragen
bij de desbetreffende gemeente.

664
Evaluatie Communities that Care
drs 8. van Dijk, M. Geldorp en S. Night
Doel: Sinds 1999 wordt op vier plek
ken in Nederland geëxperimenteerd
met de interventiestrategie CTC,
waarbij de uitvoering van de vier
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pilotprojecten bij het NIZW ligt. De
oorspronkelijke looptijd van het
project tot eind 2002 is met een jaar
verlengd tot eind 2003. DSP-groep
verzorgt in opdracht van het mini
sterie van lustitie en het ministerie
van VWS de proces- en effectevalua
tie, die de volgende doelen heeft:
onderbouwing van de beslissing over
de mogelijke bredere implementatie
van CTC; het bieden van informatie
over de vier pilotsvijken op basis
waarvan de projecten nader ingevuld
kunnen worden; monitoring en
bijsturing van de vier pilots.
Opzet: Er is een nulmeting verricht
voor het verkrijgen van inzicht in de
startsituatie in de vier pilotwijken.
Een tussentijdse meting richtte zich
op de voortgang van de projecten.
Dit najaar volgt een eindmeting.
Bij de diverse metingen is gebruik
gemaakt van de volgende onderzoeks
instrumenten en/of informatiebron
nen: iuterviesvs onder sleutelftguren,
DDQ (vragenlijst voor het meten van
draagvlak bij betrokkenen), analyse
van logboeken, scholterensurvey,
lokale referentiegegevens.
Ebtdclatu,u: Eind 2003.
Publicaties: Bram van Dijk, Hette
lulner, Mireille Geldorp, Startsituaf ie
en voortgang van vier pilotprojecten
CTC, DSR 2001; Bram van Dijk,
Hette Tulner, Mireille Geldorp,
Tussen rapportage evaluatie vier pilot-
projecten CTC, DSP, 2002.

665
Evaluatie project verkorting door
looptijden jeugdstrafrechtketen
drs. B. van Dijk, mw. drs Y van
Heerwaarden en Uw. P van Amersfoort
Zie nr. 83

666
Opstellen checklist politiële jeugd-

taak
drs. S. Flight
Doel: 1-let Platform Jeugd binnen de
Nederlandse politie heeft een
omschrijving en een taakafbakening
opgesteld voor de politiële jeugdtaak.
Om de korpsen te stimuleren hiermee
aan de slag te gaan, wordt een hulp
middel ontwikkeld waarmee zij snel
overzicht kunnen krijgen van de stand
van zaken in het korps.

Opzet: Allereerst zijn gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van
een aantal korpsen en van de
Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid. Vervolgens heeft DSP
groep een eerste versie van een check
list ontwikkeld die in een aantal
rondes is aangepast en verfijnd. Een
versie 2.0 is via Politie Kennis Net
uitgetest in een viertal regio’s. De
uitkomsten worden gebruikt om per
korps een gerichte discussie te voeren
over de stand van zaken en de
kwaliteit van de jeugdtaak. De pilot
leidt tot een volgende ronde aanpas
singen en (technische) verbeteringen.
Al met al zal er een checklist totstand
komen waarmee korpsen snel en
doeltreffend hun vorderingen op dit
terrein kunnen monitoren.
Einddatuin: December 2003.

667
Monitor leefbaarheid en veiligheid

T,el
drs. £ Flight
Doel: De gemeente Tiel wil haar be
leid op de terreinen leefbaarheid en
veiligheid, mede baseren op het oor
deel van de bewoners. Daarom wordt
een grootschalig onderzoek uitge
voerd in negen wijken van de stad.
Opzet: Ter voorbereiding van dit On
derzoek is uitgebreid gesproken over
de vragenlijst die gebruikt moest wor
den. De ruwe versie zoals die voor het
GSB-onderzoek wordt gehanteerd, is
aangepast aan de situatie in hel en is
uitgebreid met een aantal vragenblok
ken over specifieke issues. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de deelname
van een aantal allochtone groeperin
gen in de gemeente. De uitkomsten
zullen ingezet worden om het veilig
heidsbeleid richting te geven en (na
volgende metingen) de effecten van
dat beleid te kunnen monitoren.
Einddatzun: December 2003.
Publicaties: De uitkomsten van deze
meting worden in de vorm van een
tabellenboek en een beleidsrapport
gepresenteerd. Deze kunnen worden
opgevraagd bij de gemeente Tiel.

668
Meten van de beleving van veilig

heid Amsterdam
drs. S. Flight
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Doet: De gemeente Amsterdam werkt of het inzetten van cameratoezicht
aan de feitelijke veiligheid, maar wil leidt tot een verbetering van de objec
ook proberen de beleving van veilig- tieve en subjectieve veiligheid.
heid te verbeteren. In bestaande Daarnaast wordt een procesevaluatie
onderzoeken zoals de Politiemonitor van de experimenten uitgevoerd. Het
of de GSB-monitor wordt de beleving mogelijke probleem van verplaatsing
van onveiligheid gemeten met de krijgt veel aandacht in de evaluatie.
vraag: ‘Voelt u zich wel eens onveilig?’ Opzet:Voor de effectevaluatie worden
DSP-groep voert een literatuuronder- twee methoden ingezet: een analyse
zoek uit naar alternatieve metingen van politiestatistieken en enquêtes
zoals die in (buitenlands] weten- onder drie groepen gebruikers van de
schappelijk onderzoek zijn toegepast. locaties: bewoners, ondernemers en
Op basis van die literatuurstudie passanten. Voor de procesevaluatie
wordt een nieuwe vragenlijst ontwik- worden interviews gehouden met
keld en uitgetest onder vijfhonderd sleutelfiguren van de politie, het
Amsterdammers. De uitkomsten bestuur, corporaties en worden rele
zullen leiden tot een verbeterd meet- vante nota’s, protocollen, reglementen
instrumentarium voor de beleving bestudeerd. Een eerste nulmeting is in
van onveiligheid. juni 2001 gehouden in twee stadsde
Opzet: Voor de literatuurstudie zijn len (SlotervaartlOvertoomse Veld en
enkele tientallen publicaties door- Zuidoost) en de effectmeting is
zocht op operationalisaties van onvei- precies een jaar later gehouden.
ligheidsgevoelens. Voor het kwantita- Het verslag van die effectmeting is
tieve onderzoek worden vijfhonderd inmiddels gepubliceerd (april 2003).
willekeurig geselecteerde In de maand juli 2003 zal ook het
Amsterdammers telefonisch onder- cameraproject in het Centrum starten
vraagd. In de enquête worden onder (Wallengebied en Nieuwendijk
andere vragen gesteld over risico- kwartier). De nulmeting hiervan
inschatting, angst voor bepaalde wordt in juni 2003 gehouden en de
delicten, vermijdingsgedrag, media- eerste effectmeting vindt precies een
consumptie en slachtofferschap. jaar later plaats (juni 2004).
Tot slot worden allerlei persoonlijke Einddatuin: Januari 2005.
kenmerken opgetekend. Vervolgens Publicaties: S. flight en Y. van Heer-
worden analyses uitgevoerd om de waarden, Evaluatie ca,neratoezicht
verbanden tussen die verschillende Amsterdam; uitkomsten van de nut-
‘blokken’ variabelen te ontrafelen. Wat meting, Amsterdam, DSP-groep, okto
heeft met wat te maken? Vervolgens ber 2001. S. flight en Y. van Heerwaar
kan een advies worden gegeven over den, Evaluatie cameratoezicht
de variabelen die voor het gemeente- Amsterdam; effectmetingAugust
lijke veiligheidsbeleid het meest rele- Altebéplein, Belgiëptein en Kraaiennest,
vant zijn, wat leidt tot een aangepast Amsterdam, DSP-groep, maart 2003.
meetinstrument.
Einddatuin: September 2003. 670
Publicaties: Het rapport is op te Evaluatie Tippelzone Theemsweg
vragen bij de Bestuursdienst van de drs. S. Flight. mw drs. Y van Heetwaarden
Gemeente Amsterdam, Openbare en drs. E Lugtmeijer
Orde en Veiligheid (00V). Doel: De Tippelzone aan de

Theemsweg in Amsterdam biedt een
669 veilige en overzichtelijke plek voor
Evaluatie cameratoezicht tippelprostitutie. In de zomermaan
Amsterdam den van 2002 werd het aantal vrou
drs. S. Flight en mw drs. Y van wen op de zone te groot en ontstond
Heerwaarden een onbeheersbare situatie met veel
Doet: In Amsterdam lopen drie expe- incidenten. Verder bleek dat er een
rimenten met cameratoezicht in de groot aantal illegale prostituees werk-
openbare ruimte (Slotervaart/Over- zaam was op de zone. De gemeente
toomse Veld, Zuidoost en Centrum). heeft besloten een aantal extra
Dit onderzoek moet duidelijk maken beheersmaatregelen, waaronder een
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wegzendbevoegdheid, in te voeren
om paal en perk te stellen aan de
overlast en incidenten en om de ille
galiteit aan te pakken. Verder zijn door
de Vreemdelingendienst een aantal
grootschalige acties georganiseerd
waarbij in één nacht tientallen illegale
prostituees worden uitgezet. DSP
groep evalueert het effect van deze
extra maatregelen.
Opzet: De evaluatie bestaat uit een
kwantitatief en een kwalitatief deel.
Kwantitatief worden cijfers van de
politie en van de hulpverlening op
een rij gezet. Dit betekent in het geval
van de politie dat de brongegevens in
het Bedrijfsprocessensysteem (X-pol)
per incident worden bestudeerd.
Verder worden interviews gehouden
met vertegenwoordigers van politie,
hulpverlening, gemeente en met
prostituees zelf.
Ej,zddatu,n: Oktober 2003.
Pit blicaties: De uitkomsten van deze
evaluatie kttnnen worden opgevraagd
bij de Bestuursdienst van de
Gemeente Amsterdam, Openbare
Orde en Veiligheid (00V).

671
Uitgaansbeleving van Amsterdamse
allochtone Jongeren
drs. M. Ge/dorp, drs. Y van Heerwaarden
en drs. 0. Nauta
Doel: Vaststellen van aard en omvang
van weigeren van toegang van alloch
tune jongeren bij uitgaansgelegenhe
den. 1-10e ervaren allochtone jongeren
dergelijke situaties en hoe reageren zij
erop? 1-10e is het gesteld met de veilig
heid tijdens het uitgaan? Dc Amster
damse Horecadriehoek wilde graag
meer inzicht verkrijgen in dc ervarin
gen van allochtone jongeren bij het
uitgaan in Amsterdam. DSP-groep is
gevraagd een representatief onder
zoek onder allochtone jongeren uit te
voeren.
Opzet: De doelgroep bestond uit
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse jongens en meisjes tussen
de 16 en 25 jaar woonachtig in
Amsterdam. De jongeren zijn op
diverse plekken in de stad op straat
benaderd voor deelname aan het
onderzoek. Nadat zij medewerking
hadden toegezegd, is een telefonisch
interview afgenomen aan de hand van

een semi-gestructureerde vragenlijst.
In totaal werden 482 jongeren geïnter
viewd.
Einddattim: Maart 2003.
Pitbticatievorm: Rapportage Uit
gaansbeleving van Amsterdamse
jongeren; Marokkaanse, Turkse, Suri
naamse en Antilliaanse jongeren aan
het woord over uitgaan in Amster
dam’, opvraagbaar bij DSP-groep.

672
Geweld onderweg — onvermijdelijk?
drs. M Ge/dorp, drs. R van Soomeren,
drs. A. Beerepoot, drs. 1? van Amersfoort
en drs. A. van Hoek
Doet: DSP-groep heeft van het Onder
zoeksprogramma Politie en Weten
schap opdracht gekregen een onder
zoek te verrichten naar geweld in het
verkeer en het openbaar vervoer.
De mobiliteit van Nederlanders is de
afgelopen decennia enorm toegeno
men. Het ‘onderweg zijn’ neemt dage
lijks een aanzienlijk deel van onze
beschikbare tijd inbeslag. Daarnaast
zijn er al jaren lang geluiden over een
toename van de criminaliteit en de
laatste 15 jaar met name van het
‘zinloos geweld’ en van die vormen
van criminaliteit die gepaard gaan
met geweld. Inmiddels zijn verschil
lende onderzoeken uitgevoerd naar
geweld op straat, geweld in het
verkeer en sociale onveiligheid in het
openbaar vervoer. Niet eerder echter
werd deze kennis bijeengebracht.
1-let onderhavige onderzoek beoogt de
problematiek integraal te benaderen
en heeft als doelstelling een Samen
hangend beeld op te leveren van de
mate waarin burgers slachtoffer
worden van geweld gedurende het
(particulier personen- of openbaar)
vervoer van A naar B.
Opzet: Het onderzoeksdesign bestaat
uit verschillende deelonderzoeken:
een vooronderzoek waarin de reeds
bestaande kennis omtrent aard en
omvang van de problematiek bijeen
wordt gebracht; een dagboekonder
zoek om meer zicht te krijgen op de
aard van het ‘geweld onderweg’;
een bevolkingsonderzoek om de
omvang van de problematiek in kaars
te brengen; een gedragsonderzoek om
de gedragspatronen van mensen te
achterhalen in situaties onderweg,
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Eiaddatuio: Zomer 2003.
Pnblicatievorm: Er zijo twee interne
rapportages Raad voor de Kinder
bescherming verschenen:
De waarde van het BasisRaads
Onderzoek; een onderzoek naar de
ktvaliteitsverbeteriog en kostprijs van
basisraadsonderzoek na invoering van
de BARO (Raad voor de Kinder
bescherming, december 2001); De
BARO in tweede aanleg: procesverslag
uitvaering plan van aanpak verbete
ring BARO (Raad voor de Kinder
bescherming, november 2002).

674

Evaluatie School’s Cool

(Amsterdam)

drs. Y van Heerwaarden en drs. R. van
Overbeeke
Doel: Effectmeting van een maatregel
ter voorkoming van schoolverzuim
en -uitval.
Opzet:Vergelijking van experimentele
met controlegroep op verzuim en

naleren, zodat daar snel op ingespeeld uitval: interviews met buurtregisseurs
kan worden en recidive in de toe- ten behoeve van cnntrnle neveneffect
komst wordt voorkomen. Gebleken is up overlast; analyse pnlitieregistratie
dat het afnemen van het nieuwe ten behoeve van cnntrole neveneffect
instrument gepaard gaat met een criminaliteit.
forse tijdsinvestering per case van de Einddatnrn: Najaar 2003.
raadsonderzoekers. Dit betekent dat Pablicaties: Rapport.
voldoende financiering nodig is om
de Baro landelijk te kunnen imple- 675
menteren en daarmee kwaliteitsver- Deskundigheidsbevordering Aanpak
betering te stimuleren. Huiselijk Geweld
Opzet: De DSP-groep heeft onderzoek mw drz Y van Heem’aarden, drs. Of.
gedaan naar de waarde van het Slump en drs. 0. Walraven
instrument in de praktijk. Aan de Doel: Leerkrachten hebben door hun
hand van zes dimensies, te weten: positie, waarin ze veelvuldig in aanra
systematiseting, volledigheid, inzich- king komen met kinderen en jongeren,
telijkheid, beoordeling advies, beoor- een belangrijke sigstaalfunctie ten aan
deling contact en signaleringswaarde, zien van huiselijk geweld. Het kunnen
is de (meer)waarde van de Ram signaleren van huiselijk geweld is
onderzocht. Vervolgens is aan de nodig om daadwerkelijk iets aan de
hand van een tijdschrijfonderzoek de thuissituatie te kunnen doen. Mede
exacte tijdsinvestering berekend van vanwege deze signaalfunctie behoort
basisonderzoeken met en basisonder- de leerkracht (voor het primair en
zoeken zonder Baro. Onder leiding voortgezet ondenvijs) kennis te
van de DSP-groep zijn in 2002 een hebben van oorzaken, verschijnings
viertal verbeter- en onderzoekstrajec- vormen en gevolgen van (sociaal)-
ten ingezet waarin de mogelijkheden pedagogische problemen als miahan
om de tijdsduur van afname en deling. Daarnaast staan vaardigheden
rapportage te bekorten op hun haal- en attitude centraal om de signalen
baarheid worden onderzocht. Tevens die kinderen uitzenden op te kunnen
is een communicatie- en implemen- vangen en er naar te kunnen hande
tatieplan opgesteld voor de invoering len. Bovendien zouden leerkrachten in
van de herziene Barn. staat moeten zijn de juiste externe

met een kans op geweld: onderzoek
bij diverse politieonderdelen (onder
andere verkeers- en sponnvegpolitie)
en openbaan-en’oerbedrijven voor
het beschrijven van de knelpunten bij
de afhandeling en registratie van aan
mobiliteit gerelateerde geweldsinci
denten.
Einddatunz: Eind 2003.
Pitblicotieeorm: Nog niet bekend.

673
Baro; het BAsisRaadsOnderzoek
mw dr L. Grubben en mw drs. Y van
Heenwaarden
Doel: Ontwikkelingen in het jeugd-
strafrecht en nieuwe inzichten om
trent risicnfactoren van jeugdige
delinquenten hebben ertoe geleid das
de Raad voor de Kinderbescherming
een vernieuwde aanpak van het basis
raadsonderznek heeft ingevoerd: de
Ram. Dit screeningsinstrument heeft
als doel om vroegtijdig achterliggende
problematiek van de jongeren te alg-
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deskundigheid te zoeken en in te
schakelen. In dit kader wordt in op
dracht van het ministerie van OC&W
door DSP-groep in het kader van de
nota Huiselijk geweld: Privé geweld,
publieke zaak in samenwerking met
Transfergroep Rotterdam en experts
op het gebied van huiselijk geweld een
deskundigheidsbevordering aanpak
huiselijk gesveld oncwikkeld.
Opzet: Om tot het nascholingspro
gramma te komen, is gestart met een
behoefteonderzoek onder leerkrach
ten, interne begeleiders, vertrouwens
personen, directeuren enzovoort om
de inhoud van de training af te stem
men. Vervolgens zal de training
ontwikkeld worden die tijdens een
expertmeeting waarin de onderwijs-
praktijk vertegenwoordigd is ter
discussie zal staan. tn de pilotfase
wordt de training uitgevoerd en
bijgesteld. Dit alles zal leiden tot een
nascholingsprogramma huiselijk
geweld.
Eincidatuin: Februari 2004.

Pubticatievorm: Trainersmap en
docentenhandleiding.

676
Pilot Veilige zorg
drs. A. van Hoelç drs. P van Soomeren en
dr. CR0. Steinmetz
Doet: Ondersteunen van de landelijke
projectleider Veilige zorg en de
projectleiders in veertien pilotzieken
huizen tijdens het implementeren van
het Veiligezorgconcept.
Opzet: Schrijven van handreikingen
en een handboek voor ziekenhuizen,
geven van cursussen voor project
leiders, coachen en adviseren van de
landelijke projectleider en uitvoeren
van een (tussen) evaluatie.
Eiuddatu,n: December 2003.
Pubticatievor,n: Handboek Veilige
zorg en evaluatierapport.

677
Evaluatie opvangvoorziening Baden

Poweliweg (Utrecht)
drs. 0. Nauta en drs. R. van Overbeeke
Doet: Monitoring van de leefbaarheid
en veiligheid in de buurt van een
hostel voor verslaafde (i.c. vrouwe
lijke) dak- en thuislozen.
Opzet: Vragenlijstonderzoek;
consultatie sleutelpersonen.

Einddatum: September 2004.
Publicaties: Deelrapporten over nul-
meting en eenmeting zijn inmiddels
op te vragen bij de Gemeente Utrecht;
het eindrapport wordt in september
2004 verwacht en kan eveneens daar
worden opgevraagd.

678
Evaluatie opvangvoorzieninq
Maliebaan (Utrecht)
drs. R van Overbeeke
Doet: Monitoring van de leefbaarheid
en veiligheid in de buurt van een hos
tel voor verslaafde dak- en thuislozen.
Opzet:Vragenlijstonderzoek; consul
tatie sleutelpersonen.
Einddatum: Juli 2005.
Publicatievorm: Het eindrapport kan
te zijner tijd bij de gemeente Utrecht
worden opgevraagd.

679
Doordringen tot de harde kern

drs. R. van Overbeeke, drs. P van
Amersfoort en drs. M. Geldorp mmv.
prof P van der Heijden (RUU)
Doel: Kennis vergaren over de ken
merken en de criminele carrière van
harde kern jongeren, over factoren die
bijdroegen aan het vertonen van
crimineel gedrag dat onder de kwalifi
catie ‘harde kern’ valt en over factoren
die bijdroegen aan het verminderen
of beëindigen van dit gedrag. Voorts
kennis vergaren over reacties van poli
tie en justitie en de beleving en mate
van effectiviteit daarvan.
Opzet: Secundaire analyse (cohortstu
die) van politiële en justitiële bestan
den (onder meer HKS, OBJD), inter
views met daders en sleutelpersonen
Einddatunz: Medio oktober 2003.
Publicatievor,n: Vermoedelijk publi
catie Politie & Wetenschap.

680
Quick scan bemiddelings
modaliteiten Justitie in de Buurt

drs. G.J. Slump
Doel: Komen tot een update van
bemiddelingsmodaliteiten binnen
JIB-kantoren die zich bezighouden
met bemiddeling, evalueren van
bemiddelingsmodaliteiten en rand
voorsvaarden en beschrijven van best
practices.
Opzet: In aansluiting op een onder-
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zoek door twee studenten verbonden
aan de opleiding SJD van de Hanze
hogeschool Groningen zal dataverza
meling plaatsvinden via interviews,
registratieonderzoek, en documenten-
analyse. Een en ander zal uitmonden
in een publicatie over de stand van
zaken rond bemiddeling binnen
Justitie in de Buurt.
Einddatum: Najaar 2003.
Publicaties: Nog niet bekend.

687
Veiligheid in en om scholen in
Amsterdam (VIOS)
drs. 1? van Soomeren, mw drs.
M. van Barlingen, mw J. Mötck en
mw drs, M. Koekkoek
Samen iverk-ingsverband: Veilig In en
Om School (Vios) in opdracht van
gemeente Amsterdam.
Doet: Gezamenlijk ontwikkelen van
methoden en activiteiten ten behoeve
van het vergroten van de veiligheid in
en om scholen voor voortgezet onder
wijs in Amsterdam.
Opzet: Voor de veiligheid binnen de
scholen en voor de veiligheid in de
omgeving van de scholen zijn overleg
structuren opgesteld waarbij instru
menten 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 schoot in Amsterdam.
Voor de regio’s west, zuid en Oost zijn
inventarisaties van knelpunten en
plannen van aanpak verschenen.
Informatie wordt aangeboden op de
website: wwwvios-amsterdam.nl.

682
‘Tegenhouden’ als nieuw puradigma
voor de politie?
drs, P van Soomeren en drs. A. Beere
poot
Doel: In het visiedocument Misdaad
laat zich regenhouden, dat in 2001 is
verschenen in opdracht van de Raad
van Hoofdcommissasrissen, wordt het
concept ‘tegenhouden’ gepresenteerd
als zijnde de nieuwe koers die de poli
tie wil volgen. De politietop is van de
noodzaak doordrongen dat met

opsporen alleen de maatschappij niet
veiliger wordt. Het hoofdaccent van
het beleid van de politie zou moeten
liggen op het voorkomen van misdrij
ven: ‘tegenhouden’ is belangrijker dan
oplossen. Voor het volgen van een
nieuwe koers zijn echter bakens
nodig. Doelstelling van dit onderzoek
is om het politiële concept ‘tegenhou
den zoals dat geformuleerd is in het
visiedocument, nader uit te werken:
te duiden, te instrumenteren en van
methodieken te voorzien.
Opzet: Opstartfase: een expertsessie
met als thema ‘tegenhouden’ en
preventie’. Het begrip ‘tegenhouden’
vertoont nogal wat parallellen met het
begrip ‘criminaliteitspreventie’. In de
expertsessie zullen deze parallellen
aan bod komen; kan het begrip
‘tegenhouden’ iets Ieren van de oude
preventiepraktijk en zijn er methoden
die overgenomen kunnen worden?
Ook de vraag naar de theoretische en
praktische inbedding van ‘tegenhou
den’ binnen het geheel aan politie
taken komt aan bod. Deelonderzoek
la: een verdiepend literatuuronder
zoek: tegenhouden’ versus ‘preventie’,
Na de expertsessie zal aan de hand
van de ontwikkelde inzichten een wat
dieper literatuuronderzoek worden
gehouden naar de overeenkomsten en
verschillen tussen ‘preventie’ en
‘tegenhouden’. Deelonderzoek 1h: een
inventarisatie van het ‘tegenhouden’
in het buitenland. Naast literatuur op
het gebied van ‘preventie’ zal in dit
deelonderzoek internationale litera
tuur op het gebied van ‘crime preven
tion’ en ‘crime reduction’ worden
bestudeerd. Concepten en methoden
die onder deze noemer in het buiten
land zijn ontwikkeld, zijn wellicht
goed bruikbaar voor het ontwikkelen
van methodieken voor ‘tegenhouden’.
Deelonderzoek le: een inventarisatie
van het begrip ‘tegenhouden’ binnen
de Nederlandse politie, Allereerst
wordt een quick scan gehouden bij
alle regiokorpsen om te zien in
hoeverre het begrip ‘tegenhouden’
zich überhaupt heeft ontwikkeld,
Binnen een vijftal korpsen wordt
vervolgens dieper ingegaan op de
betekenis van ‘tegenhouden’ voor het
politiewerk. Is ‘tegenhouden’ nog
voornamelijk een papieren begrip of
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is het al organisatorisch ingebed
binnen de korpsen? In hoeverre is de
diender op Straat ervan doordrongen?
Wat wordt er op operationeel niveau
onder verstaan? Ter afsluiting worden
de bevindingen uit de deelonderzoe
ken samengebundeld in een rappor
tage. Hierin zullen voorstellen worden
gedaan om ‘tegenhouden’ te concreti
seren en te organiseren binnen de
Nederlandse politie.
Einddatum: November 2003.
Publicaties: Eindrapport, eventueel
op te vragen via Politie en
Wetenschap.

683
NS Salety Case: de verwachte
veiligheidseffecten van ET/BTS
(electronic ticketing/beheerste
toegang stations)
drs. IC Wever MA en drs. 1? van
Soomeren (mmv drs. S. Flight, drs. H.i
Korthals Altes, dc Ir R van der Bi en
drs. M. Lôpezj
DoeE De NS heeft plannen om een
systeem van electronic ticketing (EI)
in te voeren in combinatie met
beheerste toegang Int stations (BTS).
Concreet krijgt dit waarsclsijnlijk
gestalte in de vorm van een 0V-chip-
kaart (de electronic ticket) en poortjes
op het station (de beheerste toegang).
Teneinde een aantal strategische
beslissingen te kunnen nemen over de
invoering van ET/BTS, heeft de NS
een onderzoek laten uitvoeren naar
de te verwachten veiligheidseffecten
van IT/BIS.
Opzet: In het onderzoek is gekeken
naar de vciligheidseffecten van
IT/BIS op: sociale veiligheid (agressie
en geweld, diefstal, graffiti. vanda
tisme, overlast); subjectieve veiligheid
(onveiligheidsgevoelens personeel en
reizigers); complicaties bij calamitei
ten (mensenstromen en optreden
hulpdiensten); zwartrijden en grijsrij
den; lopen over het spoor; mogelijke
nieuwe problemen. Het onderzoek
bestaat uit vier deelonderzoeken:
kwantitatief nulbeeld: onderzocht is
welke cijfers er beschikbaar zijn over
de sociale veiligheid en wat die cijfers
betekenen; kwalitatief nulbeeld: als
tweede is een kwalitatief nulbeeld
opgesteld waartoe onderzocht is hoe
het gesteld is met de sociale veiligheid

op de acht geselecteerde stations;
binnenlands referentiebeeld: er is een
analyse gemaakt van ervaringen,
plannen en verwachtingen in het
kader van de ontwikkeling ET/BTS en
andere maatregelen om de sociale
veiligheid in het openbaar vervoer te
verbeteren; buitenlands referentie
beeld: in het buitenlandse referentie
beeld wordt aandacht besteed aan
intert1ationale toepassingen van
EI/BIS.
Einddatu,n: Onderzoeksactiviteiten
zijn inmiddels afgerond.
Publicatievor,n: Publicatiedatum
onbekend. Deze opdracht is uitge
voerd in opdracht van Rainfrabeheer
(tegenwoordig Railpro) en het
Programmabureau Sociale Veiligheid
van de NS. Het rapport — bestaande
uit een losse managementsamenvat
ting, het rapport zelf en bijlagen — is
vooralsnog vertrouwelijk.

684
Inventarisatie Sociale Veiligheid
Openbaar Vervoer (SV-OV) regio
Amsterdam
drs. J.C Wever MA, drs. t? van Soomeren
en drs. C. van den Handel
Doel: Teneinde te komen tot prestatie-
afspraken met de 0V-bedrijven in de
regio Amsterdam is besloten om een
inventarisatie te laten uitvoeren naar
de stand van zaken met betrekking tot
het sociaal veiligheidsbeleid voor het
openbaar vervoer. Deze inventarisatie
vormt de basis voor het Beleidskader
Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer
(SV-OV) voor de Regio Amsterdam.
Opzet: Definiëring en uitwerking van
de belangrijkste begrippen, betrokken
actoren en overlegvormen. Analyse
specifieke aspecten van sociaal veilig
heidsbeleid waaronder de organisatie
van toezicht en handhaving in het
openbaar vervoer; de financiering van
het sociale veiligheidsbeleid; en de
verantwoordelijkheid voor het beheer
van 0V-punten (stations, haltes en
steigers). Bespreking van registratie
systemen en meetinstrumenten.
Beschrijving van huidige beleid op
basis van een documentanalyse.
Interviews met betrokken actoren op
basis van vragenlijst en document-
analyse. Opsomming van knelpunten
en mogelijke aanknopingspunten.



Verkenning good practices in het
buitenland. Relatie met kwaliteits
management. Conclusies.
Einddaturn: Maart 2003.
Pubticatievonn: Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van het
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)
en de dienst Infrastructuur Verkeer en
Vervoer van de gemeente Amsterdam
(dIVV). Rapportages: Inventarisatie
Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer
(SV-OV) en Beleidskader Sociale
Veiligheid Openbaar Vervoer (SV-OV).
Beide zijn opvraagbaar bij de
opdrachtgever.
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Register onderzoeken en trefwoorden

Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete titels
van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels zijn
cursief weergegeven. De nummers achter de titels en titelwoorden verwijzen

naar de betreffende nummers van de onderzoeken.

(Rechts)positie van etnische minder- Stedendriehoek 524
heden in het penitentiair systeem Advies beleidskuder verslavingszorg
336 en maatschappelijke opvang

Aangijte 473, 659 Zutphen 507
Aangiftegedrag van slachtoffers 140 Advies opzet passysteem tippelzone
Aangiften en het publiek 469 Keileweg Rotterdam 506

langiftevoorzieningeo 481 Adviesproject jongeren in stadsdeel
Aanpak drugsoverlast Noordwest Groningen 532

Roosendaal/Bergen op Zoom Advocatuur 189,273,274,275,340
405 Afdoen ingsbeteid door de politie 157

Aanpak huiselijk geweld in Affectief agressief gewelddadig
Amsterdam 480 gedrag 347

Aanpak sociale veiligheid HTM; op Afghanistan 109
kwaliteit getoetst; huidige en toe- Affiandeling geweldsmeldingen door
komstige agressierisico’s in beeld de politie; onderzoek naar de
432 informatiehuishouding van

Aanpak van de Marokkanen- geweldsmeldingen bij de politie
problematiek 384 (geweldige informatie?) 659

Aansprakelijkheid 204, 209, 228, 554, Afrika 9
567 Aftappen van telecommunicatie 568

Aansprakelijkheid van politie en Afralbeheer en handhaving 89

jttstitie 557 Agressie 347, 355, 578
Aantal coffeeshops en gemeentelijk Agressiehanteringstherapie 92

beleid in 2001 511 AIVD 289
Aard en omvang pedoseksuele Al is de leugen nog zo snel, de P300

delicten 29 achterhaalt haar wel (Crimes, lies
Aarden omvang van arbitrage en and P300s) 101

bindend advies in Nederland 41 Alcoholgebruik 171
AC-procedure 77 Alcoholverslaafden 50], 503, 515, 528
Actuele strafrechtelijke ontwikke- Algemeenverbindendverklaring in

lingen 219 het milieurecht 546

ADHD 152, 223 Algemene leerstukken materieel

ADHD bij jongvolwassen strafrecht 220
gedetineerden 547 Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Adolescenten 151, 153,226 218
Adoptie 68, 78 Ali,nentatie 53
Adoptiekinderen als volwassenen Atlochtone delinquenten 310,408,611

121 Allochtone gedetineerden 336

Advies beleidskader verslavingszorg Allochtone groepen 634
en maatschappelijke opvang Allochtonejeugddelinquenten 9, 50,
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329,337,384, 601, 612, 621, 629
Atlochtone jeugdigen 63, 314, 496,

594, 602, 628,631,671
Alloch tonen 253, 334, 634
Alloch tonen criminaliteit 137, 205,

213,306,307,317,330
Als blauwhelmen over de schreef

gaan; excessief geweldsgebruik
door vredessoldaten tegenover de
burgerbevolking 331

Ama’s 108
Ambtelijke corruptie 184, 228
Ambtenaren 228
Ambtsdeticten 175, 184
Ambulante en klinische studie; een

studie over de relatie tussen per-
verse object relatiepatronen en de
mate van coverte en overte agres
sie en/of geweldpleging 355

Amsterdam 171, 188, 191, 290, 403,
446, 448, 479, 480, 483, 618, 668,
669, 670, 671, 674, 681, 684

Amusementscentra 169
Analyse criminele infrastructuren

615
Antenne 171
Antilliaanse meiden in de crimina

liteit 613
Antilliaanse Wetboek van

Strafvordering 230
Antillianen 45, 65,314,611, 671
Antiterrorisme maatregelen 282
Antwerpen 192
Apeldoorn 515, 523, 624
Arbeidsinspectie 57
Arbeidsrecht 555
Arbitrage 41
Arrestantenzorg 399, 409
Artsen 281
Aruba 230
Asielprocedure 25
Asielzoekers 77, 108, 205, 233, 234,

369, 402, 644
Asielzoekerscentra 205, 213
Aspiranten 400
Au-pairbeleid 102
Auteursrecht 93
Autisme 608
Autodiefstal 162
Autonome gemeentelijke

vergunningen 115
Azië 9
Baden Powellweg 677
Bal of de man? Profielen van

verdachten van voetbal gereta
teerde geweldscriminaliteit 366

Bankgeheim 225
Bankwezen 225

Baro; het BasisRaadsOnderzoek 673
Basispolitiezorg 396, 397, 603
BasisRaadsOnderzoek 673
Basisschool 620
Baten-tastenstetsel 414
Bedreiging 224
Bedrijfscriminaliteit 187, 272, 597
Bedrijjsmatig denken 393
Bedrijfsprocessen 412,414
Bedrijfsvoering unit arrestantenzorg

en vervoer 409
Bedrijfsvoering unit arrestantenzorg,

bewaking en transport 399
Bedrijventerreinen 472
Beelden van blauw; verwachtingen

publiek en bedrijven over intake
door de politie 500

Beginsel der externe openbaarheid
in de Nederlandse strafrechtsple
ging 332

Beginselen van fair tnal en vergelij
king met buitenlandse systemen
164

Beginselen wet III 112
Begrip (objectieve en redelijke)

rechtvaardiging terzake van het
getijkheidbeginsel/verbod van
discriminatie 553

Behandeling van gedetineerden 349
Behandetmaatregel 570
Behoefte aan hoger opgeleiden hij de

brandweer 649
Behoeftepeiling long-stay capaciteit

24
Bejaarde slachtoffers 315
Bejegening op maat; de behandeling

van getuigen in strafzaken 126
Beklag over niet vervolgen 241
Belastingdienst 57
Belastingrecht 218, 333
Belastingszaken 559
Beleggingsfraude 268, 353, 356, 574
Beleidsonderzoek 469, 470
België 192,206,371,397
Bemiddeling 628, 680
Bemaeizorgpand 509
Beperking van ouderlijk gezag door

de overheid; de rol van de kinder
rechter hij ondertoezichtstelling
(OTS), 1922-1995

Beredeneerde Waarheid Methodiek
461

Bergen opZoom 405
Beroepsaansprakelijkheid jegens

derden 554
Beroepsgeheim 189, 281, 567
Beroepsprocedure 635, 636
Beroepsprocedure studiefinanciering

118
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Bestaansrecht van de tbs 28$
Bestuurlijke aanpak van georgani

seerde criminaliteit 188
Bestuurlijke boete 535
Bestuurlijke boete, toezicht en effec

tenverkeer 227
Bestuurlijke corruptie 184
Bestuursdu’ang 483
Bestuursrecht 1
Betatingssystemen 566
Betekenis van persoonskenmerken

voor de inhoud en kwaliteit van
potitiestraatwerk 596

Betrokkenheid van de tweede gene
ratie van Turken en Koerden bij
de georganiseerde misdaad in
Nederland 310

Beursfraude effectief aangepakt; een
onderzoek naar het toezicht en
de regulering van de Nederlandse
en Amerikaanse effectenwetge
ving 26$

Beveiliging 625
Beveiligingsgedachte in het

Nederlandse strafstelsel Zij
Bevoegdheden ter voorkoming van

verstoring van de openbare orde
in het buitenland 495

Bewaren verkeersgegevens (fase 1,2
en3) 80

Bewijsrecht 107,247, 250,251,257,
271, 297,343,549,567

Bewijsrechtelijke aspecten van straf
baarheid bij rampen en ernstige
ongevallen 252

Bijdrageregeliug regionale samen
werking 49

Bijstandsfraude 624, 637
Bijzondere aspecten van com

putercriminaliteit 544, 576
Bijzondere opsporingsmethoden

280
Bijzondere opsporingsmethoden 319
Bijzondere strafuitsluitingsgrond in

strafrechtsdogmatisch en wetge
vingstechnisch perspectief 295

Bindend advies 41
Bindende rechtsinstrumenten 342
Biometrische kenmerken 640
Blauwhelmen 331
BOB 15,319
Boeklaoudverordening 1998 641
Bolletjesslikkers 59
Bordeelverbod 57, 105, 99, 139, 238
Bordeelverbod opgeheven;

prostitutie in 2000-2001 3
BOS 639
Brabant-Noord 376

Brandweer 649
Breda 76
Broekhoffs dubbele vergissing 584
Buit en besteding 465
Buitenlandse vennootschappen 122
Buitenwettelijk traject faillisse

mentsrecht 72
Bureau VL4 68
Burgerlijk procesrecht 1, 4, 124, 569
Burgerlijk recht 551, 569
Burgerlijk Wetboek 7, 79
Burgerlijke rechrshandhaving 208
Burgerpersoneel 650
Burgers, politie en legitimiteit 394
Buurtkenmerken en het voorkomen

van misdaad 127
BWM 461
Bystanders 487
Cameratoezicht 377, 513, 520, 669
Cameratoezicht in de openbare

ruimte 626
Cameratoezicht in Zaanstad; een

goud practice gevolgd 431
Cameratoezicht op de

Zoetermeerstadslijn; reizigers-
onderzoek 4Z2

Cameratoezicht; de menselijke factor
425

Canada 14, 106,172,173,255
Cannabisaanbieders 478
Cannabisgebruik 226
Casinomarkt 60
Cassatie 267
Centraal Informatiepunt

Voetbalvandalisme 438
Ceraficering 441
Characteristics of false stalking

allegations 196
China 574
Chinezen 137
CIV 438
Civielrechtelijke aansprakelijkheid

van politie en justitie wegens
nalatigheden bij het uitvoeren
van hun taak 557

Claims bij de rechtbank 21
Cliënwoigsysreem 38
Coffeeshop 106,511,526
Coffeeshops en gemeentelijk beleid

anno 2002 73
Colombianen 125
Commentaar op de Wet

Computercriminaliteit 363
commissie van der Haak 368
Coinmunities that care 664
Comparing the dynamics of violence

within European Countries 212
Competentiegrensverhoging 4
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Computercriminaliteit 363, 544, 576
Conflictoplossing 1, 17, 323, 443, 591
Conflictsituaties 427
Consequenties van interventiestrate

gieën van scholen voor individue
le leerlingen met probleem-
gedrag 158

Constitutionalisering van het straf
procesrecht 256

Con tactfunctionarissen 628
Contracten auteursrecht 93
Con tractenrecht 93
Contracteren met het Openbaar

Ministerie 245
Controlling illegally obtained foreign

evidence in national criminal law
250

Corruptie 184, 191, 457
Criminalistiek 240
Criminaliteit en rechtshandhaving

2001 19
Criminaliteit in de diamantensector;

de casus van Antwerpen 192
Criminaliteit in de politieregio

Brabant-Noord; stand van zaken
en ontwikkelingen 376

Criminaliteit in en om asielzoekers-
centra 213

Criminaliteitsanatyse 292, 453, 466
Criminatiteitsbeeldanalyse 191, 460,

461
Criminatiteitsbeeldanalyse 662
Criminaliteitsbeeldanalyse met

Tafel van Elf (Til-methodiek), de
Beredeneerde Waarheid
Methodiek (BWM) en Toolkit
Handhaving 461

Criminaliteitskaart 464, 468, 617
Criminatiteitsontwikkeling 162, 376,

464, 468, 617
Criminaliteitsopbrengst 187,465
Criminatiteitsverplaatsing 128, 132,

136
Crimineel vermogen 465
Criminele carrière 36, 156
Criminele carrières en het criminele

leven van volwassenen 150
Criminele illegalen 408
Criminele infrastructuren 597, 615
Criminele psychologie 129, 130, 223
Criminele sociologie 214,217
Criminele wijken 13]
Criminografie 127, 128, 135, 617
Crisisinterventie 427, 591
Cross-border voting in Rurope;

final report 5
Cultural defense in het strafrecht?

315

Culturele achtergronden van
seksuele delicten door
Marokkaanse jongens 601

Culturele diversiteit 304, 306, 315, 340
Daderanalyses 616
Daderken merk 149, 155
Dadermobiliteit 130, 135, 136
Daderprofielen 366
Daderpsychologie 129, 130
Dading 564
Dagbehandeling 540
Dagbesteding 515
Daklozen 471, 501, 503, 508, 515, 517,

523, 642, 645, 677, 678
Darknumber 458
Databank Regionale

Interdisciplinaire Fraudeteams
(RIf’s) 536

Datafile Strategische Informatie
Jeugdgroepen 421

Dataverzameling verslaafden
Drenthe 528

Dataverza,nelingsmethoden 134
Decriminalisering in theorie en

praktijk; de onbedoelde gevolgen
van de opheffing van het bordeel-
verbod 139

Delft 476
Delictgevaarljkheid 563
Delinquent gedrag van jongvolwas

senen; begin en verloop 152
Delinquenten 145, 155, 156

de Den Haag 424, 432, 614
Denemarken 180
Deskundigenrapportage 246, 257, 328
Deskundigheidsbevordering Aanpak

Huiselijk geweld 675
Detectivebureau 283
Detentierecht 326
Detentiestraf 570
Diamantensector 192
Diefstal met geweld 162
Diefstal van motorvoertuigen 162
Diefstalprojecten 588
Dierenmishandeling 575
Differentiatie in strafoplegging en

strafuitvoering 352
Differentiation between shame and

guilt; a cross-cultural
investigation 539

Differentiële validiteit van data
verzamelingsmethoden voor
gevoelige data 134

Digitale aangifte 473
Discriminatie 553
Discrimination and implicit racism

on the basis of religlon and ethni
city; effects of the events of
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September 1 lth on five religious

and seven ethnic groups 195
DNA-nulmeting 242

DNA-onclerzoek 107
DNA-onderzoek in het kader van

gezinshereniging; een onderzoek
naar de mogelijke uitbreiding van
de toepassing van DNA-onder
zoek 447

Doding in gezinsverband 327
Doel-bewust; evaluatie van het

DOEL-project van de Stichting
Reclassering Nederland 505

Doelgroepbepaling en risico-analyse

462
Doeigroepenanalyse dak- en thuis-

lozen en harddrugsverslaafden
Stedendriehoek 50$

Doelgroepenanalyse de Friese
Wouden; inventarisatie (poten
ti$le) dak- en thuislozen, alcohol-

en harddrugsverslaafden in de
FrieseWouden 501

Dogmatiek en dynamiek van mate
neel en formeel strafrecht 278

Dood/letsel door schuld 209
Doodslag 155, 162
Doordringen tot de harde kern 679
Doorloop van verkrachtingszaken

door de strafrechtsketen 141
Doortooptijden 665
Doorlooptijden jeugdstraftecht 39, 83
Doorontwikkelen Ordenings

Methodiek Processen (OMP) 412
Doorontwikkelen van het Burger

initiatief’En Nu Iets Positiefs’ 44$
Doorsnede handhaving IVW 440
Doorwerking van het VN-Verdrag

inzake de Rechten van het Kind in
de Nederlandse rechtspraak 61

Drenthe 528, 583
Driehoeksverhouding tussen de

rechtelijke macht, het Openbaar
Ministerie en de verdediging in
het vooronderzoek 254

Drug 167,173,463
DrugManitor 11,32
Drugbeleid 73, 117, 123,313,509,516

Druggebruik 14, 167,171,173,177,

226, 476, 507
Drughandel 125,290,293,478,511,

526, 565
Drugkoeriers 59
Drugs and violence 172
Drugs en criminaliteit 172
Drugsbeleid 524
Drugsbeleid en transnationale

rechtshandhaving bij de handel

in precursoren 339, 565
Drugsbestrijding 74, 521, 531
Drugscrhninalireit 12, 32, 467
Drugshandel in Afghanistan 109
Drtigsmokkel 42, 59
Drugsovertast 405, 518, 522, 525
Drugsoverlast Venlo 63
Drugsverslaafden 113,266,501,503,

504, 508, 515, 519, 525, 528, 614
Drugteelt 305
Duitsland 117, 203,24 7, 270,271,301,

307,362, 434
Duaitg 224
Dwangmiddelen 215
Dwangmiddelen 286
EBI 95, 48
Econo,netrie 20
Economie 390
Economisch ordeningsrecht 204
Economische delicten 96
Ecstasygebruik 177
Eer, identiteit en moord; een vergelij

kende studie tussen Nederland,
Duitsland en Turkije 307

Eerder probleemgedrag en latere
delinquentie in relatie tot op
voedingskenmerken en gezins-
invloeden 153

Eerste meting Samenspannen tegen
)CFC 531

Effecten van formele sancties uit het
(jeugd) strafrecht 161

Effecten van politie en justitiecon
tacten op jeugdige delinquenten

met een weerspannigheids
syndroom 223

Effecten verkeer 227, 356
Effectentvetgeving 268
Effectieve Handhavingsstrategieën

632
Effectiviteit en aansprakelijkheid in

het economisch ordeningsrecht

204
Effectiviteit uitvoering terugkeer-

beleid 1999 (fasel) 70
Effectiviteit van sancties 35
EG-EU-fraude 455
EHRM 345
Eigen bijdrage inburgering nieuw

komers 406
Eigen schuld 556
Eigenrichting 146,208
Eindevaluatie herstelbemiddeling

52
Eindevaluatie T’riq Salama 629
Eindmeting Evaluatie lAT-project

6Z4
Electronic man itoring 566
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Etectronic ticketinglbeheerste toegang
stations 683

Elifactormodel (Tafel van Elf) voor
rechtshandhaving en naleving
456

En Nu Iets Positiefs 448
Endemisch geweld 214
Engeland 117,211,247,321, 434
Enkelvoudige kamerlstrafmaxima

84
Enquête Programma BOS 639
Enschede 503
Enschede van de Straat; aard en

omvang dak- en thuislozen en
zichtbare alcohol- en drugs
verslaafden in Enschede 503

Enschede- West 378
Escortbranche 498
Escortpilot HON 105
ET/BTS 683
Ethiek 174, 318
Etnische minderheden 317, 334, 336
EU-fraude 455
Eurogang 166
European study of crowd

police-crowd relations 593
Europeanisering van Nederlands
strafrecht 360

Euthanasie 200
Evaluatie ‘Keurmerk Veilig

Ondernemen (KVO)’ 454
Evaluatie aanpassing au-palrbeleid

102
Evaluatie Beginselenwet JJI 112
Evaluatie behandeling jeugdige

zedendelinquenten 562
Evaluatie bemoeizorgpand

Landgraaf 509
Evaluatie bijdrageregeling regionale

samenwerking; eindrapport 49
Evaluatie bijzondere opsporings-

bevoegdheden (Wet BOB)
(fase 2) 15

Evaluatie boekhoudverordenrng
1998 641

Evaluatie BW ter voorkoming schijn
huwelijken 79,648

Evaluatie cameratoezicht
Amsterdam 669

Evaluatie cameratoezicht Groningen;
eindrapportage 513

Evaluatie canieratoezicht Rotterdam;
eindrapport 520

Evaluatie Centraal Informatiepunt
Voetbalvandalisme 438

Evaluatie Conmunities that care
664

Evaluatie effectiviteit van sancties 35
Evaluatie en monitoring van de

stimuleringsprojecten voor
allochtone groepen 634

Evaluatie herstetbemiddeling 52
Evaluatie instrumentarium

Uitvoerbaarheids- en
Handhaafbaarheidstoets 69

Evaluatie Jeugdforensisch psychia
trische dagbehandeling 540

Evaluatie Jongeren Opvang Team
(JOT); evaluatie van de werkwijze
en resultaten van het lOT in
Amsterdam 478

Evaluatie jeugdpreventiebeleid
Zaanstad 630

Evaluatie jeugdzorg 643
Evaluatie keten ongebruikelijke

transacties 87
Evaluatie Keurmerk Veilig

Ondernemen 110
Evaluatie landelijk project Gesub

sidieerde rechtsbijstand 18
Evaluatie landelijk project Mediation

Rechterlijke macht 17
Evaluatie long stay-afdeling

Veldzicht 8
Evaluatie Marokkaanse

projecten 330
Evaluatie mediation-experiment

huurcommissies 443
Evaluatie nieuwe beroepsprocedure

studiefinanciering 118, 635
Evaluatie opvangvoorziening Baden

Poweliweg (Utrecht) 677
Evaluatie opvaagvoorziening

Maliebaan (Utrecht) 678
Evaluatie particuliere beveiigings

organisaties 91
Evaluatie pilot biometrische

kenmerken 640
Evaluatie pilot handhaving

Leerplicht West 622
Evaluatie pilot irisscan Rotterdam

644
Evaluatie pilot Meld Misdaad

Anoniem 90
Evaluatie pilots artikel 37 WED 75
Evaluatie pilots gezinsvoogdij

(OTS) 100
Evaluatie plan van aanpak overlast

stadhuis Apeldoorn 523
Evaluatie politieprojecten rond

Marokkaanse jeugd 594
Evaluatie project instroomregsilatie

winkeldiefstal 445
Evaluatie project justitieel
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verslavingsbeleid gevangenis
wezen 123

Evaluatie project verbetering
doorlooptijden jeugdstrafrecht

39,83
Evaluatie project verkorting

doorlooptijden jeugstrafrecht
keten 665

Evaluatie projecten Jeugd en
Veiligheid District 618

Evaluatie regelgeving Beveiliging
626

Evaluatie regelingen inning ldnder
alimentatie; eindrapport 53

Evaluatie Samenspannen tegen
XTC 74

Evaluatie School’s Cool
(Amsterdam) 674

Evaluatie Tippelzone Theemsweg
670

Evaluatie van de verstekregeling in
strafzaken 66

Evaluatie van de voorlichting van
Bureau VIA aan aspirant adoptie-
ouders 68

Evaluatie vergunningenbeleid raam
prostitutie Groningen 530

Evaluatie Vreemdelingen wet 2000 25
Evaluatie Wet bijzondere opsporings-

bevoegdheden 319
Evaluatie Wet Bijzondere

Politieregisters 114
Evaluatie Wet herziening GVO

(fase 2) 103
Evaluatie wetswijziging

Wegenverkeerswet 1994 31
Evaluatie wijzigen Wegenverkeerswet

in verband met excessief
rijgedrag 494

Evaluatie zware ontnemingszaken

111
Evaluatieonderzoek herstelrecht

voor jeugdige delinquenten 324
EVRM 229
Excessief rijgedrag 494
Ex-gedetineerden 36
Failtissementsrecht 72
Fair trial 164, 341
Familieleden als medeverdachten 322
financieel recht 333
Financieel-economische aspecten

van criminaliteit 187
Financiële tlienstucrleners 190,225
Financiële Recherche 185
Firstoffenders 550
Fiscaal strafrecht 559
Focus; illegal immigrants in the

Netherlands 233

Follow-up delictgevaarlijkheid 563
folteriug 298
Forensisch psychiatrische en psycho

logische rapportage 328
Forensische accountancy 185, 283
Forensische expertise 257
Forensische gedragsdeskundigen 329
Forensische jeugdpsychiatrie 651
Forensische psychiatrie 540, 542, 577,

92
Formele rechtsingang minderjarigen

119
Frankrijk 247,287, 313, 397
Fraude 191, 455, 457

Fraude 279
Fraude en corruptie 457

Fraudeteams 536
Frequent cannabisgebruik en de ont

wikkeling van adolescenten 226
Friese Wouden 501
Friesland 517
Fundamenteel onderzoek op het

terrein van de strafvordering;

Strafvordering 2001 221
Fundamentele herbezinning burger

lijk procesrecht 124
Fundamenten van het strafrecht in

het licht van anti-terrorisme
maatregelen 282

Fysieke bestraffing van kinderen; een
inventarisatie van wettelijke
verboden in vier Europese
landen 56

Gebiedsgebonden politiezorg 603,
604

Gebiedsgebonden politiezorg in
Europa 397

Gebiedsgebonden werken 396
Geboutvde omgeving 131,214
Gebruik en aanschafvan cannabis

door 16- en 17-jarigen 14
Gebruik uit zicht; inventarisatie

mogelijke invloed uitbreiding
gebruiksfaciliteiten in Groningen
516

Gebruik van het Cliëntvolgsysteem
Jeugdcriminaliteit 38

Gebruik van informatie aflomstig

van gedragsdeskundigen in straf
zaken 577

Gebruiksfaciliteiten 516
Gebruiksruimte in Delft? Een onder

zoek naar de wenselijkheid en
haalbaarheid van een gebruiks
ruimte in Delft 476

Gedetineerden 48, 67, 95, 197, 298,
326, 336

Gedoogbeleid in het strafrecht 581
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Gedragsaspecten, sociale context en
risicoperceptie van ecstasy
gebruik 177

Gedragsdeskundigen 246, 577
Geen abc; analyse van rijksrecher

che-onderzoeken naar ambte
lijke en bestuurlijke corruptie
184

Gefinancierde rechtshulp 18
Geheimhoudingspticht 225
t

raakviak van internationale straf
rechtelijke en administratiefrech
telijke gegevensuitwisseling in
fiscale zaken 559

Gekozen achternaam; betekenis en
gebruik van de wijziging van
artikel 5 van het Burgerlijk
Wetboek 7

Gelderland 420, 430
Gelderse gemeenten maken de

provincie; probleemjeugd op de
agenda 420

GelijL-heidsbeginset 553
Gemandateerde bevoegdheden in

het strafproces 231
Gemeentebeleid 44, 58, 73, 82, 133,

188,191,373,391,486,497,511,
516, 524, 526

Gemeentelijke vergunningen 115
Gemeenten 475
Gemeentepolitie 598
Geografische profilering; onderzoek

naar de achtergronden van ver
plaatsingsgedrag van daders 135

Georganiseerde criminaliteit 23, 33,
37,125, 137, 138, 186, 187, 188, 189,
190, 192, 258, 293, 299, 309, 310,
364, 381, 390,395, 558, 597, 615

Gerapporteerd en dan? Een
onderzoek naar de kwaliteit van
en het vervolg op de rapportage
pro justitia 542

Gerechtelijk- vooronderzoek 104,254,
287, 312

Geregistreerde drugcriminaliteit in
cijfers; achtergrondsudie bij het
Justitieaandeel van de nationale
Drugmonitor; jaarbericht 2002
12

Geregistreerde drugscriminaliteit in
cijfers 467

Geschiedenis 275, 302, 338, 545, 585,
586, 587

Geschiedenis
jeugd(beschermings)recht 302

Geschiedenis van de lokale politie-
zorg in Nederland 598

Geschiedenis van de Nederlandse
politie 389

Geschiedenis van de Nederlandse
politie in de twintigste eeuw;
deelonderzoek: geschiedenis van
de Nederlandse politievakbewe
ging en het politieonderwijs 607

Geschiedenis van de prostitutie in
Twente 391

Geschilbeslechtingsdelta 34
Geschitlenbeslechting 1 7, 323
Gesubsidieerde rechtsbijstand 18
Getto’s van Nederlandse makelij 335
Getuige-deskundige 246, 329, 577
Getuigen 148, 297, 322
Getuigen in strafzaken 269, 126
Getuigenverklaring 148
Gevangenisarbeid 647
Gevoelige data 134
Gevolgen formeel buitenlandse

vennootschappen 122
Geweld 172,203,212,214,232, 633,

656
Geweld onderweg — onvermijdelijk

672
Geweld tegen kinderen 56
Geweld van en tegen de politie in

Nederland 202
Getvelddadig gedrag 347.355
Gewelddelicten 316, 366, 606
Geu’eldescalaties 331
Geweldgebruik door politie 199,201,

202, 427, 499, 592
Geweldgebruik tegen politie 202
Geweldsmeldingen 659
Geweldsmonitor Rotterdam

Rijnmond 417
Gewoonterecht 179
Gezinsgetveld 45, 145, 165, 327, 416,

480, 656, 675
Gezinshereniging 447
Gezinsomstandigheden 153
Gezinsvoogdij 100
GHB: tussen extase en narcose 167
Gijzeling 224
Gokken 171
Gok-verslaving 169
Gouda 623, 631
Grensmonitor Veiligheid; bevolkings

onderzoek 442
Grensoverschrjdend stem,nen 5
Grensoverschrijdende criminaliteit

364
Grensoverschrijdende executie van

rechterlijke vonnissen in burger
lijke en handelszaken 551

Grensoverschrijdende uitingsdelicten
543
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Groepen in Kralingen-Crooswijk in
beeld 435

Groepsgeweld 217
Grondproblemen van de crimina

listiek 240
Grondslagen van legitieme straf-

rechtspleging’ 320
Grondslagen van het oorlogsstraf

recht 358
Groningen 502, 513, 514, 516, 519,

529, 530, 532
Groot-Brittannië 210
Gunstig aanbod; een onderzoek naar

de werking van het Transactie-
besluit milieudelicten 439

Haaglanden 127, 131, 418, 612, 629
HALT 98, 550
HALT goed bekeken; de effecten in

beeld 429
Handboek voor de verdediging 273
Handeisrecht 551
Hanciha von op niveau 428
Handhaving 40, 89, 456, 459, 460, 461

Handhaving en certificering; kansen
en risico’s van certificering voor
normnaleving en handhaving;

discussienotitie 441
Handhaving gemeentebeleid 69
Handhaving IVW 440
Handhaving Leerplicht 622
Handhaving Leerplichhvet

(Michiels) 76
Handhaving lokaal prostitutiebeleid

82,498
Handhaving openbare orde 593
Handhaving prostitutiebranche door

gemeentelijke diensten; evaluatie
van de preventie, controle en
handhavingsactiviteiten van
gemeentelijke diensten; uitge
voerd op verzoek van het WODC
van het ministerie van Justitie in
het kader van de Evaluatie
Prostitutiebeleid 58

Handhaving prostitutiebranche door
Politiekorpsen, Belastingdienst,

Arbeidsinspectie en (BAIVIGAK;
evaluatie van de eerste resultaten
van de opheffing van het bordeel-
verbod 57

Handhaving van de twdwetgeving in
Amsterdam; verslag van een eva
luatie van een proef waarbij de
minister van Verkeer en
Waterstaat mandaat heeft ver
leend aan de korpschef van de
regiopolitie Amsterdam
Amstelland tot het toepassen van

bestuursdwang ter handhaving
van de taxiwetgeving 483

Handhaving vergunningen 44
Handhavingsactiviteiten 413
Handhavingsarrangement 485
Handhavingsmadaliteiten 97
Handhnvingsstrategieën 632
Handleiding evaluatie effectiviteit

van sancties 35
Hantering en bewaking van de

geweldsbevoegdheid; de toepas
sing van de geweldbevoegdheid
van de politie als principieel en
praktisch onderscheidingscriteri

um voor de albakening van de
politiële taakstelling en
-uitvoering 499

Harddruggebruikers in Den Haag
1999-2001

Harddrugsverslaafden 501, 508, 515,
516,51 7

Harde kern jongeren 170, 434, 679
Harmonisatie en harmoniserende

maatregelen in het strafrecht
342

Hennepteelt in Nederland, het
probleem van de criminaliteit en
haar bestrijding 305

Heropening van procedures na ver
oordelingen door het EHRM 345

Herstelbemiddeling 52
Herstelrecht 324
Herstelrecht; een fundamentele

hervorming van strafrecht 294
Hiaten in de strafrechtelijke rechts-

bescherming 344
HKS 453, 616
Hoge Raad 579
HON 105
HON-pilots prostituliewetgeving 99

Hoogwaardig handhaven Sociale
zekerheid 637

Hooligans in beeld; informatie
gestuurd politiewerk in de prak
tijk 437

HTM 432
Huiselijk geweld 145, 165,327, 416,

480, 656, 675
Huiselijk geweld bij Turken,

Marokkanen, Surinamers en
Antillianen 45

Huisvestingsbehoefte 514
Hulp bij zelfdoding 200
Hulpverleners 638
Huurcommissies 443
Huwelijksgoederenrecht; een opinie

onderzoek onder de Nederlandse
bevolking 51



Register onderzoeken en trefwoorden 183

IBS in Nederland 646
ICT en sociale controle 382
ICT kanskaart traject 444
Identificatie methoden 263, 640, 644
Ijsland 180
Illegale handel 138
Illegale kunst 138
Illegale vreemdelingen 233, 234, 235,

239,351, 408
Illegale vreemdelingen in Nederland;

omvang, overkomst, verblijf en
uitzetting 234

In beslaggenomen verdovende
middelen 2002 463

In de greep van de groep; een onder
zoek naar een Marokkaanse pro
blematischejeugdgroep 50,621

In- en uitstroommodel aspiranten
400

In staat van uitlevering; bouden uit
leveringsrechters in Nederland,
Duitsland en de Verenigde Staten
voldoende rekening met het pro
ces en de behandeling die de
opgeëiste persoon in de verzoe
kende staat na uitlevering te
wachten staat? 270

Inbewaringstellingen 646
Inbraak 127,162
Inbreng van gedragsdeskundigen in

strafzaken 246
Inburgering 406, 475
Incest 364
India 78
Individuele Trajectbegeleidingen 424
Infiltratie 280
Infiation von Gewalt? Strafrechtliche

und kriminologische Analysen
von Qualiflkationsent
scheidungen in den Niederlënden
und Deutschland 203

Informat Value Ttansfer Svstems 33
Informanten 280
Informatie en strafvordering 277
Informatiegestuurde opsporing in de

praktijk 401
Informatieverplichting Wet

Bescherming Persoonsgegevens
627

Informatievoorziening 333, 380, 659
Informele economie 253
Inlichtingendiensten en politie; con

currentie of samenwerking? 289
Innovatie Kanskaart Toezicht en

Handhaving 444
lnnovatiemonïtor 413
Inrichting van de basispolitiezorg; de

invulling van de opsporings-

functie binnen hel gebieds
gebonden werken 396

Insider trading (comparing China
and The Netherlands) 574

Inspannen tegen XTC; indicatoren
voor het monitoren van de XrC
aanpak 521

Instroomregulatie winkeldiefstal 445
Integraal veiligheidsbeleid 623
Integrale beteidsuitvoering; discour

sen en de ontwikkeling van inter
organisationele samenwerking
bij de preventie van jeugd-
criminaliteit 560

Integrale Handhaving; een onder
zoek naar vormen van integrale
handhaving van het beleid t.a.v.
openbare inrichtingen 40

Integrale veiligheid 407
Integrale veiligheid 449, 522
Integriteit 198
Integriteit in publieke functies;

criminaliteitsbeetdanalyse en
evaluatie van het integriteits
beleid van de gemeente
Amsterdam 191

Integriteitsbeleid 191
Integriteitsdilemma’s van advocaten

en notarissen in hun professione
le vertrouwensrelatie met
criminele cliënten 189

Interdepartemen taal beleidsonderzoek
470

Interface theory and transnational
mme 138

Internationaal strafrecht 180, 296
Internationaal strafrecht/Europees

Verdrag voor de rechten van de
Mens (EVRM) 229

International crime victimization
survey (ICVS) 163

International Criminal Proseculion
of sexual Violence agamst women
in times of war 346

Internationale bewijsgaring in straf
zaken 247

Internationale criminaliteit 138, 179,
339

Internationale criminaliteit en
onrechtmatige daden in Europa;
de scheiding tussen privaatrecht
en publiekrecht bij de sanctione
ring van grensoverschrijdende
uitingsdelicten 543

Internationale informatie-uitwisse
ling op het raakvlak van het
belastingrecbt, het financieel
recht en het strafrecht 333
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Internationale pol itiesarnen werking
374, 593

internationale prognoses 27
Internationale rechtshandha ving 565
Internationale rechtshulp 229, 247,

251,333,357,374,551,559
Internationale samenwerking in de

opsporing en de consequenties
van nieuwe Europese regelgeving
voor de Nederlandse politie en
justitie 374

Internationale Straihof 183, 250, 552
Internationale vergelijking van

criminaliteitscijfers 162
Internet 566, 605, 640
Interventiestrategieën van scholen

158, 159,160
Inventarisatie aangiftevoorzieningen

bij de Nederlandse politie 481
Inventarisatie dak- en thuislozen in

Purmerend 642
Inventarisatie en evaluatie contact-

functionarissen 62$
Inventarisatie good practices

Marokkaanse jeugd 496
Inventarisatie harddrugsverslaafden

en dak- en thuislozen
Leeuwarden, Noord en Zuidwest
Friesland 517

Inventarisatie huisvestingsbehoefte
kwetsbare groepen Groningen
514

Inventarisatie Sociale Veiligheid
Openbaar Vervoer (SV-OV) regio
Amsterdam 510

Inventarisatie sociale veiligheid
openbaar vervoer (SV-OV) regio
Amsterdam 684

Investigating Organised Crime in
European border regions 364

Invoering baten lastenstelsel
O.M. 414

Irissca,t 644
Israël 255
Italië 117, 206
ITB-trajecten 424
lus civile en ius poenale 564
lus Poenale 564
Jacob van Cornpen 423
Jeugd 612
Jeugd en Veiligheid 618
Jeugdbeleid 434
Jeugdbeleid in Zutphen —

Doelgroepen- en behoefteonder
zoek psychosociale onder
steuning 433

Jeugdbendes 166, 421, 435, 436, 589
Jeugdbescherrning 302, 334, 673

Jeugdcriminatiteit 9, 26, 38, 418, 460,
580, 612, 613, 662

Jeugdcriminaliteit in achterstands
wijken van Paramaribo 176

Jeugddetentie 46
Jeugdforensisch psychiatrische dag

behandeling 540
Jetigdforensische rapportage pro

justitia 548
Jeugdhulpverlening 527, 643
Jeugdige delinquenten 46, 85, 151,

153,154,156,157,166,170,172,
176, 194, 223, 258, 324, 328, 420,
435,541, 547, 550, 570, 578,595

Jeugdige zedendelinquenten 149,
573

Jeugdige zedendelinquenten 86, 562,
609

Jeugdige zedendelinquenten in de
PittsburghYouth Study 426,610

Jeugdige zedendelinquenten Theory
of mmd autisme en psychopa
thie 608

Jeugdigen 14, 158, 159, 160, 170,226,
314, 424, 446, 448, 479, 502,512,
602, 630

Jeugdnetwerken in Drenthe 583
Jeugdonderzoek in de provincie

Gelderland; de ontwikkeling van
een meetinstrument 430

Jeugdpolitic 666
Jeugdpreventiebeteid 630, 631
Jeugdrechters 582
Jeugdreclassering in de praktijk 10
Jeugdstraffen 161
Jeugdstrafrecht 39, 161, 665
Jeugdveiligheidsplan 403
Jeugdzorg 643
JIB 378, 379, 383, 680
Joegoslavië-tribunnal 183,249,346,

552
Jonge Antilliaanse immigranten en

hun voogden; de leefsituatie van
Antilliaanse jongeren die met en
zonder wettelijk gezag in
Nederland verblijven 65

Jongens van 12-13 jaar met eerste
politiecontacten die naar HALT of
naar de Raad verwezen worden
550

Jongens 46
Jongens in rijksinrichtingen voor

jeugdigen met een detentiestraf
of behandelmaatregel 570

Jongeren en georganiseerde misdaad
25$

Jongeren Opvang Team 479
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Jongerencriminalïteit in de regio over (digitale) aangifte
Haaglanden III; een analyse Klein Gemis 460
(2000-2001) naar de omvang, Knelpuntenonderzoekveiligheids
aard en achtergronden 418 regelgeving; inventarisatie en

Jongvoltvassenen 152 analyse van knelpunten in de
JOT 478 regelgeving die de publieksveilig
Jukeboxmodetlen 13, 28 held raken 43
Juridische inrichting van de hand- Landelijke criminaliteitskaart 2000-

having van het betastingrecht in 2001 464
de Algemene Wet Koerden 310

inzake Rijksbelastingen 218 Kosten 398
Jurisdictie 552 Kratingen — Crooswijk 435
Justitie in de buurt 378, 379, 383, 680 Kroongetuige binnen het Koninkrijk
Justitieel verslavingsbeteid gevangenis- 297

wezen 123 KVO 454
Justitiële Documentatie 277 Kwaliteit jeugdforensische rapporta
Justitiële Jeugdinrichtingen 112,541, ge pro justitia 548

570, 651 Kwartaire sector 653
Justitiële ketenheheer ineen zelf- Ktvetsbare groepen 236

regulerende samenleving Landelijke criminaliteitskaart 2002
Deelonderzoek 3: De positie van 468
het O.M. in de justitiële keten Landelijke invoering van pepper-
385 spray hij de Nederlandse politie

Justiz und NS-Verbrechen, 592
Sammiung deutscher Strafurteile Landgraaf 509
wegen nationalsozialistischer Latijns Amerikaanse prostituees 239
Iötungsverbrechen 1945-... 181 LAT-project 624

Kanskaart Toezicht en Handhaving Leefsituatie van Antilliaansejongeren
444 65

Kansspelen 60, 64, 169, 486 Leerplichtwet 76
Kansspelen in beeld; een onderzoek Leerstraffen 116, 477

naar de kwantitatieve en finan- Leerstuk van de eigen schuld 556
ciële omvang van de kansauto- Leeuwarden 436, 517, 624
matenmarkt in Nederland 490 Leges Barbarorum 545

Kantongerecht 4 Legitimiteit 394
Kennisbank implementatie project; Leren diversifiëren; reclassering en

hoogwaardig handhaven Sociale culturele diversiteit 304
Zekerheid 637 Leugendetectie 101

Kennismanagement 380, 459 Levensbeëindiging op verzoek 200
Kennismanagement en ketenmana- Levensloop en criminele carrières

gement in de rechthandhavlngs- van moordenaars en hun slacht
praktijk 459 offers 156

Ketenbeheer 385 Lichamelijke integriteit in het straf
Ketenmanagement 459 recht 286
Keurmerk Veilig Ondernemen 110, Literatuur Internationale Prognoses

454 27
Keurmerk veilig ondernemen voor Literamuronderzoek Evaluatie Wet

bedrijventerreinen en winkel- Bijzondere Politieregisters 104
centra 472 Lokale criminaliteit 133

Keuze tussen handhavingsmoda- Lokale criminaliteitskaart/veilig
ilteiten 97 heidsscan 617

Kinderalimentatie 53 Lokale media, lokale criminaliteit en
Kinderdoding 262, 361 interventies van de lokale over-
Kinderen 56 heid 133
Kindermishandeling 492 Lokale veitigheidszorg 392
Kinderrechten 61 Longstav afdeling 8
Klachten over politie 264 Looking for loopholes; processes of
Klantonderzoek aangifte; aangevers incorporation of illegal immi
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grants in the Netherlands 235

Maastricht 379
Maatregel van plaatsing in een

inrichting voor de opvang van
verslaafden 266

Maattegeleit 291
Maatregelen in het belang van het

onderzoek in strafzaken en de

rechtspositie van de verdachte
312

Maatschappelijk oordeel van de
rechter 142

Maatschappelijke veiligheid 303

Maatschappelijke veiligheid, bestrij

ding van werkloosheid en de wer

king van het arbeidsrecht 555

Matiebaan 678
Mandatering van bevoegdheden 231

Mannelijkheid en publiek geweld
232

Mannen, vrouwen, misdaad en

moraal 174
Marktnzaniputatie 356
Ma rok-kaanse jeugd 496
Marokkaanse jongeren 337
Marokkaanse projecten 330
Marokkanen 45, 50, 314, 323, 384,

594, 601, 621,628, 629, 631, 671

Marrokko 323
ME’ers 331
Alededaderschap 130
Medeplichtigheid; een onderzoek

naar de achtergrond en toepas

sing van art. 48 van het Wetboek

van Strafrecht 182
Media 133
Media en strafrechtspleging 318

Media-analyse voor de commissie

van der Haak 368
Mediation 323, 443
Mediation in civiele en bestuursrech

lelijke zaken; een internationaal

literatuuronderzoek 1
Mediation Rechterlijke Macht 17

Medische aansprakelijkheid 567

Meer dan de som der delen; hand

haven op niveau 428
Meewerken door financiële en ande

re dienstverleners aan straf-

vordering 225
Meisjes 529
Meïsjescriminatiteit 613
Meisjesdelinquentie 580

Meld Misdaad anoniem 90
Metdcodes 492
Meldingen ongebruikelijke transacties

87

Mensenhandel 206
Mensenrechten 229, 276, 296, 298,

341, 345
Mensensmokkel 138, 284
Mensensmokkel
Mensensmokkel en georganiseerde

criminaliteit 186
Mensensmokkel van Chinezen en de

Chinese criminaliteit in Nederland

137
Met recht lokaal; evaluatie van

Justitie in de buurt 383
Meta-analyse opvoedingsonder

steuning 94
Meten van de beleving van veiligheid

Amsterdam 668
Methoden voor dark number schat

tingen bij slachtofferloze delicten

458
Meting van niet-gedoogde cannabis

aanbieders 478
Migrantenondernemerschap 253

Mitieudelicten 75, 89, 439

Milieuhandhaving 62
Milieupolitie 415
Milieurecht 546
Milieustraftecht 538
Milieuvergunningen 538

Militair strafrecht 331
Minderjarige asielzoekers 108

Minderjarigen 119
Mini-instructie in het wetboek van

strafvordering 259
Misbruik van voorwetenschap 353

Misdaadanalyse 466
Misdaadverslaggeving 318

Misdaadverslaglegging 133, 368

Mishandeling 162, 298
MIVD 289
Mixed embeddedness; immigrant

entrepreneurs in the four largest

cilies in the Netherlands 253

Modernisering Wet Economische

delicten 96
Modits operandi 137, 155, 156

Moeders 78
Monitor drugsoverlast Nederland

1996-2002; uitgebracht in het
kader van Integrale Veiligheids

rapportage 2002 522

Monitor forensische jeugdpsychia

trie 651
Monitor georganiseerde criminaliteit

(derde ronde) 23
Monitor leefbaarheid en veiligheid

Tiel 667
Monitor recidive 36
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Monitoring aantal coffeeshops en
gemeentelijk beleid 2002 526

Monitoring drugsoverlast Venlo;
aanvullend onderzoek 518

Monitoring drugsoverlast Venlo;
indicatoren en nulmeting 63

Monitoringsonderzoek
Amusementscentra 169

Moord 156,162307
Moord en doodslag in Nederland

155
Moraal 174
More or less fair; the right to a fair

trial under the U.S. Constitution
and the European Convention on
Human

Morele economie van geweld in
groepsverband 217

MOT 87
Motive der niederlndische Beihilfe

an der Deportation der Juden;
Pflichtsbewusstsein oder Habgier
und Opportunismus? 585

Motiveringsplicht van de strafrechter
aangaande betrouwbaarheid van
het bewijs 271

Mutticutturaliteft en verdediging in
strafzaken 340

Multiculturaliteit in de strafrechts
pleging 306

Naamrecht 7
Nachkriegspolizei 586
Nalaten in criminologisch

perspectief 175
Nalatigheid 557
Nationale Drug Monitor; jaarbericht

2002 11
Nationale Drugsmonitor, Jaarbericht

2003 Justitiegedeelte 32
Ne bis in idem 362
Ne bis in idem in Europees verband

216
Nederlandse Antitten 230,244
Nederlandse strafrechter en buiten

lands verkregen bewijsmateriaal
251

Nemo tenetur-beginsel in strafzaken
359

Netwerken 392
Netwerkvorming van jongeren,

probleemgedrag en interventies
op school 159

Neurobiologische factoren van
agressie bij jeugdige delin
quenten 578

Niemand kan het alleen; naar een
sluitende ketenaanpak in de zorg

voor dak- en thuislozen in Zwolle
471

Nieuwe bedrijfsmatige denken bij de
Nederlandse politie 393

Nieuwe diender 489
Nieuwe vangnetten in de samen

leving; over problemen en
dilemma’s in de opvang van
kwetsbare groepen 236

Nijmegen 611
Noodhulpagenten in contact met

jeugd 602
Noodvoorzieningen voor drug

koeriers; evaluatie van de Tijde
lijke wel voor drugskoeriers in de
praktijk 59

Noodweerexces 325
Noords internationaal strafrecht

180
Naordwijk 529
Noorwegen 180
Normatieve schulduitsluiting; het

schuldbegrip verder uitgehold?
325

Normering van particuliere
opsporing 283

Notariaat 189
NS 484, 485
NS safety Case; de verwachte veilig

heidseffecten van ET/BTS
felectronic ticketinglbeheerste
toegang stations) 683

NS-Verbrechen 181
Nulmeting Veiligheid Winkelgebied

Leidsenhage fLeidschendam
Voorburg)/ZoetermeerlLeyweg
(Den Haag) 663

Observatie 280
Officieren van Justitie 287
OM Strategie milieuhandhaving 62
Omgaan met conflictsituaties; toet

sen van good practices 427, 591
Omstanders 487
Omvang en aard van de doelgroep

twaalfminners met politiecontact
die niet door de Stop-reactie
worden bereikt 661

Omvang en aard van de groep
‘verkommerden en verloederden’
645

Onderzoek naar de cursusbehoefte
van oudkomers 619

Onafhankelijkheid van rechters 142
Onbegonnen werk; integratieve
psychotherapie binnen detentie
349

Ondertoezichtstelling 100, 582
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Onderzoek naar de normatieve keu

zen van de Wet toetsing levens

beëindiging op verzoek en hulp

bij zelfdoding aan de hand van de

rechtspraak, literatuur en wets

geschiedenis omtrent euthanasie

en hulp bij zelfdoding 200
Onderzoek beveiliging bedrijventer

reinen Groningen-West 533

Onderzoek naar de beginselen van

behoorlijke politiezorg 243

Onderzoek naar deWaarheids- en
Verzoeningscommissie van Zuid-

Afrika 348
Onderzoek naar Piekeren in Detentie

197
Onderzoek naar sanctionering

zwartrijden en ontwikkelen van

een richtlijn bestrijden zwartrij

den in het openbaar vervoer 491

Onderzoek onder (risico) jongeren in

Amsterdam 446
Onderzoek preventie riskante

gewoonten in Nederland 527

Ongebruikelijke transacties 87
Ongehuwde moeders in Zuid-India

78
Ongeregistreerde criminaliteit 458

Onrechtmatig verkregen betvijs 250,

549
Onrechtmatige daden 543, 572

Ontnemmtingszaken 111
Ontoerekenbaarheid 325
Ontwikkelen jeugdveiigheidsplan

stadsdelen Amsterdam 403

Ontwikkeling en evaluatie van de

agressiehanteringstherapie

fAHT) voor volwassen forensisch

psychiatrische patiënten 92

Ontwikkeling Innovatiemonitor 413

Ontwikkeling Jeugdcriminaliteit 26

Ontwikkeling landelijk format
Criminaliteitsbeeldanalyse

Jeugd 662
Ontwikkeling nationaal hand

havingsarrangement sociale

veiligheid NS 485
Ontwikkeling Outputmeting voor

justitiële jeugdinrichtingen 541

Ontwikkeling screeningsinstrument

jeugdige zedendelinquenten 86

Ontwikkeling van de politie in
Turkije 338

Ontwikkeling van de politie
functionaris 387

Ontwikkeling van het strafproces

recht in Suriname, rechtsvergelij

kend bezien 244

Ontwikkeling van jongens na verblijf

in een justitiële inrichting met
een PIJ-maatregel of een deten

tiestrafi de mogelijkheden van
follow-up onderzoek 46

Ontwikkelingsgericht onderzoek

bekostiging rechtspraak 398

Ontuikketingspsychologie 151, 153

Onverjaarbaarheid van internationa

le misdrijven 179
Onzekere toekomst van de ftele

foon)tap 568
Oorlogscrinzinaliteit 331

Oorlogsdeticten 181, 346, 585
Oorlogsstraftecht 358
Oostenrijk 117
Oost-Europa 9, 395

Op deugdelijke grondslag; een explo

rerende studie naar de private
forensische accountancy 185

Op maat geregeld? Een onderzoek

naar de grondslag en de norme

ring van de strafrechtelijke maat

regel 291
Op niveau handhaven 660

Op weg naar een veiliger openbaar
vervoer 2003 488

Op zoek naar de bekende dader in

HKS; naar verbeterde zoek-
methoden van criminaliteits

analisten in tactisch recherche-

onderzoek 453,616
Opbrengst van projecten; een ver

kennend onderzoek naar de bij

drage van diefstalprojecten aan

politiewerk 588
Open baar Bestuur 413
Openbaar ministerie 62, 168, 241,

245,254,287,385,412, 414, 561

Openbaar vervoer 422, 432, 464, 488,

491, 672, 683, 684
Openbaarheid 332
Openbaarheid van de strafrechts

pleging; theorie en praktijk 147

Openbare in richtingen 40
Opgevangen onder drang; evaluatie

SOV-drang in Rotterdam 504

Opheldering opgehelderd 30

Ophelderingspercentage 30
Opinieonderzoek 51
Opsporing 16, 54, 80, 144,396, 401,

415, 567, 616
Opsporing van witwaspraktijken

door electronic monitoring van
betalingsstromen 566

Opsporingsbevaegdheden 15
Opsporingsdienst 415
Opsporingsmethoden 280
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Opsporingsonderzoek 37
Opstellen checklist politiële jeugd-

taak 666
Opvangcentra asielzoekers 402
Opvattingen van Surinaamse,

Marokkaanse, Antilliaanse,
Turkse en Nederlandse jongeren
over misdaad en straf 14

Opvoeding 153
Opvoedingsondersteuning 94
Opzet en schuld in het verkeer 209
OrdeningsMethodiek Processen (OMP)

412
Ordeverstoringen 495
Organisatie van Rechtshulp in

Tilburg 367
Organisatiecriminaliteit 272, 395
Organisatiecriminaliteit: aard,

achtergronden en aanpak 2
OTS 100,582
Oudere slachtoffers van geweld 316
Ouderen en geweld 633
Ouderen mishandeling 633
Ouderlijk gezag 582
Oudkomers 619
Overdracht van de tenuitvoerlegging

van strafvonnissen 357
Overdracht van strafexecu tie 357
Overheid en slachtoffers; verschui

ving in de machtsverhouding
tussen het openbaar ministerie
als houder van het vervolgings
monopolie en slachtoffers van
delicten in veranderende (multi-)
culturele contexten 168

Overheidscriminatiteit 175, 228, 452
Overheidscrhninaliteit als specimen

van organisatiecriminaliteit 272
Overlast 63, 405, 518, 523, 532
Overlast door jeugdige groepen in

het publieke domein; naar een
driesporenaanpak in Leeuwarden
436

Overlast en criminaliteit van
Antillianen in Nijmegen 611

Overleg bij de bestrijding van
georganiseerde misdaad 381

Overmacht 325
Overmacht in het stelsel van strafuit

sluitingsgronden 178
Overtredende overheden 452
PakjeKans 493
Paramaribo 176
Particuliere beveiliging 110, 600
Particuliere beveilingsorganisaties 91
Particuliere rechercheurs 283
Pedoseksualiteit 365
Pedoseksuele delicten 29

Pen itentiair recht 326, 336
Pepperpray 592
Persoonlijke levenssfeer 224, 626
Persoonsgegevens 627
Persoonsgerichte aanpak criminele

illegalen 408
Persoonskenmerken 596
Persverslaggeving 368
Perverse object relatiepatronen 355
PIJ-maatregel 46, 194
Pilot analyse criminele infra

structuren 597
Pilot resultaat gerichte contracten

Stadstoezicht 404
Pilot Veilige zorg 676
Pilot-onderzoek zeer jeugdige

delinquenten in Nederland 85
Pitotproject Jacob van Campen; een

tussentijdse balans 423
Pilotproject risicomeiden Noorddijk

529
Pittsburgh Youth Studv 426, 610
PKN 380
Plaatsing in een inrichting 266
Plan van aanpak; naar een sluitende

keten 657
Plan van aanpak; probleemanalyse

658
Plea bargaining 81
Politie Kennis Net (PKN) 380
Plea bargaining in de Verenigde

Staten en in Engeland en Wales
321

Polak, Wim 587
Polen 275
Policing the street in Europe 603
Politie 289, 338, 389, 391, 393, 394,

396,397, 401, 412, 451, 481, 493,
599, 650, 682

Politie, jeugd en minimale interven
lie 157

Politieel geweldgebruik 2000 199
Politieet tuchtrecht in theorie en

praktijk 193
Politiegeschieclenis 585, 586, 587, 598,

607
Politiegeweld in vergelijkend

perspectief 201
Politieke informatievoorziening 437
Politieke preventie 110, 129, 330, 454
Politieklachten 264
Politiekorpsen en oordelen van

burgers 388
Politiële integriteit 198
Politiële jeugdtaak 666
Politiële preventie 682
Politiële samentverking 600
Politiemonitor 388
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Politiemonitor Bevolking 2003 449
Politiemonitor bevolking 2003;

landelijke rapportage + tabellen-
rapport 71

Politieonderit’tjs 400, 607
Politieopleiding 596
Politieoptreden 71, 129, 132, 157, 317,

427, 437, 489, 500, 557, 591, 593,
602, 626, 659

Politiepersoneel 371, 387, 489, 596
Politieprojecten 594
Politiepsychologie 367
Politiereactie op huiselijk geweld

165
Politiereacties op geweidsincidenten

606
Potitieregio 376
Potitieregisters 104, 114, 277
Politiesterkte 400, 410
Politiestraativerk 603, 604
Politiesturing in de praictijk; de

essenties 589
Politietaken 584, 588, 603, 666
Politievakbeiveging 607
Politiezorg 243
Positie van de verdediging bij de

strafrechtspleging door interna
tionale tribunalen 183

Positie van het slachtoffer in het
strafproces; een rechtsvergelij
kende studie met betrekking tot
Canada, Israël en Nederland 255

Posrtrmtniatische stresstoornissc’n 371
Praktijk en effecten Halt-afdoening

98
Praktijk van de criminaliteitsanalyse

292,466
Precursoren 339, 565
Prevalentie van criminogene facto

ren bij mannelijke gedetineerden

in Nederland 67
Proceskansen in strafcassatiezaken

267
Preventie 37, 58, 127, 560
Preventie van georganiseerde crimi

naliteit 299
Preventiebeleid 2001-2004 372
Preventiegedrag 71
Privaatrecht 543
Privacybeschermïng 626
Probleenigedrag 151, 152, 153, 158,

159, 160
Probleemgerichte aanpak van de

georganiseerde criminaliteit op
basis van inzicht 558

Probleemjeugd 420
Probleemjeugd; een verkenning van

interventies 434

Probleemverkenning drugsoverlast
Zevenhuizen 525

Probleemverkenning op het gebied
van politie en etnische minder
heden terzake van vraagstukken

effectiviteit van politiewerk 317
Problematische jeugdgroepen 436,

621
Problemailsche jeugdigen 430, 433,

446, 448, 502, 529, 532, 589
Proces- en effectevaluatie SOV 113

Proceskansen in strafcassatiezaken

267
Procureur-generaal bij de Hoge Raad

579
Prognose modellen 28
Prognose sanctiecapaciteit 13, 20, 27
Prognose tbs 6
Programma-evaluatie Leerstraffen

116
Projectmanagement jeugdpreventie

beleid Gouda 631
Prostitutie 3, 57, 58, 139, 238, 239,

248,391, 510, 670
Prostitutiebeleid 105, 497, 498, 506,

530
Prostitutiewetgeving 99, 498
Psychiatrische rapportage 328, 548,

577, 542
Psychisch gestoorde delinquenten 92
Psychisch gestoarden 645
Psychisch welbevinden van gedeti

neerden in de EBI 48,95
Psychische gevotgeit van detentie 197,

349
Psychologische rapportage 328, 542,

548, 577
Psychapathie 608
Psychotherapie binnen detentie 349
Publieke opinie 388
Publiek-private samenwerking in de

veiligheidszorg 600
Publiek-recht 543
Publieksveiligheid 43
Purmerend 642
Quasi-compulsory treatment of drug

dependant offenders in Burope
(QCT Europe) 117

Quickscan ‘Pak je kans’ 493
Quickscan bemiddelingsmodalitei

ten Justitie in de buurt 680
Quickscan Wil Gouda 623
Quickscan prostituanten tippelzone

Rotterdam 510
Raad van State 88
Raad voor de kinderbescherming 550
Raad voor de Kinderbescherming in

een multiculturele samenleving

334
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Raamprostitutie 530
Rampen en ernstige ongevallen 252
Rampomstandigheden 638
Rapportage pro justitia 542, 548
Rassendiscriminatie 195
Rationele keuzetheorie 130
Reactie van potentiële daders op

verminderde politieaandacht
129

Recherche 184, 561
Rechercheproces 144
Rechercheproces in Nederland 16
Recht op recht? Verkenning van de

(toekomstige) vraag naar rechts-
bijstand van statushouders 369

Recht op schrift; evaluatie projecten
Schriftelijke slachtofferverkla
ring 308

Recht op straat; eigenrichting en de
sociale en juridische grondslagen
van hurgerlijke rechtshand
having 208

Rechtbank 4,21
Reclztbankverslaggeving 318
Rechtbankverslaglegging 147
Rechten van de mens 229, 276, 296
Rechten van het kind 61, 119
Rechterlijke înacht 254
Rechterlijke samenwerking met

betrekking tot de straftoemeting
260

Rechterlijke toetsing van het vervol
gingsbeleid van het O.M. bij het
beklag ex art. 12 Sv. over het niet
(verder) vervolgen 241

Rechters 142
Rechters-commissarissen 287
Rechtersregelingen in het burgerlijk

(proces)recht 669
Rechtsbescherming 344
Rechishandha ving 19, 456, 459, 462,

660
Rechtshulp 18,367, 369
Rechtsingang voor minderjarigen 119
Rechtspositie van gedetineerden en

van tbs-gestelden 326
Rechtspraak 276, 398
Rechtspraak in de buurt 379
Rechtsvergelijkend onderzoek naar

bewijslastverdeling in zaken van
medische aansprakelijkheid 567

Rechtsvergelijkend onderzoek naar
constitutionele en verdragswaar
borgen terzake van de bestuur
lijke boete 535

Rechtsvergelijking 164,211,216,244,
250, 255, 271, 297, 301, 350, 362,
535

Recidive 67, 150, 157, 550
Recidivemonitor 36
Reclassering 304, 505
Regionale Interdisciplinaire

fraudeteams 536
Regulering en vergelijking van (tech

nische) identificatlemethoden
263

Relatie tussen accuratesse en subjec
tieve zekerheid van episodische
herinneringen van getuigen 148

Relatie tussen de internationale
straffioven en nationale juris
dictie 552

Relatiecriminaliteit 145
Relatlonele basishouding en sociaal

isolement hij de verklaring van
posttraumatische stresstoornis
sen bij politiemensen in België
371

Religie 195
Research based on case studies of

victims of trafficking in 3 Eil
Member States, i.e. Belgium, ltaly
and The Netherlands. Dutch
Research and Report 206

Restorativejustice 294, 324
Resultaten nulmeting Wet BIBOB

2002 Overdrachtsdocument
Nulmeting en evaluatiekader Wet
BIBOB AnalysekaderVoorstudie
evaluatie Wet BIBOB 47

Richtlijn cameratoezicht in en rond
het openbaar vervoer 377

Rif’s 536
Rights and fundamental freedoms

341
Rights and fundamental freedoms

341
Rijksinspecties 444
Risico-analyse 462
Risicojeugd in stad; aard, omvang en

aanpak van risicojongeren in de
stad Groningen 502

Risicojongeren 502
Risico,neiden 529
Risicotaxatie 563
Risicovofle supporters 437
Riskante gewoonten 527
Ritueel misbruik 537
ROC Albeda 450
Rol (kracht) van het DNA onderzoek

in de opsporing en de bewijs
voering in strafzaken 107

Rol van de officier van justitie en de
rechter-commissaris in het voor
onderzoek in strafzaken; een
vergelijkend onderzoek naar het
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Franse en Nederlandse recht 287

Rol van de omvang van de schuld bij
de straftoemeting 285

Rol van etniciteit in het oordeel van

forensische gedragsdeskundigen
in strafzaken tegen jongeren met
ernstig delictgedrag 329

Rotterdam 132, 404, 411, 445, 504,
506, 510, 520, 534, 644

Rotterdam Rijnmond 410, 416, 417,

493
Rotterdamse haven 125
Routine-activiteiten theorie 127
Rozendaat 405
Ruimte voor opsporing bij deVROM

Inlichtingen en opsporingsdienst

(VROM-tOD) 415
Ruimtelijke effecten van samen

pleging 130
Rus/oud 309
Russian Biznes in The Netherlands

309
Ruanda-tribunaal 183, 249, 346
Samenpleging 130
Samenwerking als waarborg; de

bescherming van hulpverleners
tijdens en na rampen en zware
ongevallen 638

Samenwerking en regie in netwerken
392

Sanctiecapaciteit 20, 27
Sanctiecapaciteit 2007; een beleids-

neutrale prognose 13
Satanisch ritueel misbruik 537
Satanisch seksueel misbruik 311
Scandinavië 180
Schaaintegevoelens 539
Schade en straf; over de verhouding

tussen onrechtmatige daad en
strafrecht 572

Schadecompensatie in het straf
procesrecht 222

Schadevergoeding 222, 564
Schelde,nond 442
Schets van de maatschappelijke

opvang ten behoeve van het
interdepartementaal beleids-

onderzoek 470
Schijnhuit’eljken 79, 648
Schimmige werelden; nieuwe

etnische groepen en jeugd-
criminaliteit 9

Scholieren 158, 159, 160
School en criminaliteit 474, 620, 681

School’s Cao! 674
Schoolse interventies 160
Schoolverzuim 674
Schoolverzui,n in Rotterdam 622

Schuld 209, 285, 325, 539, 556, 571
Screeningsinstrument jeugdige

zedendelinquenten 609
Seks — werk en recht 248
Seksueel geweld 346,537
Seksuele delicten 29, 141, 162, 311,

355,
Seksuele delicten van Marokkaanse

jongens 337
Seksuele delinquenten 149, 426
SiB4O, een goed alternatief?

Onderzoek naar de wenselijkheid

van een landelijke uitbreiding
van de leerstraf slachtoffer in
beeld 40 477

Slachterofferloze delicten 458
Slachtoffer in beeld 447, 477
Slachtofferenquête 163
Slachtofferhulp 655
Slachtoffers 140, 145, 155, 156, 163,

168,206,255,265, 316
Slachtoffers van criminaliteit en

slachtoffervoorzieningen 655

Slachtofferschap 162
Slachtofferschuld in het strafrecht

571
Slachtoffers-daderrelatie 145
Slachtoffervatbaarheid t55
Slachtofferverklaring 308
Snelheid van berechting 83, 154, 301,

665
Snelheidsovertredingen 494
Sociaal en cultureel rapport 2002; de

kwaliteit van de kwartiare sector

653
Sociaal-emotionele ontwikkeling en

delinquent gedrag 151
Sociale constructie van satanisch

seksueel misbruik 311, 537
Sociale con trole 382
Sociale controle op het internet 605

Sociale staat van Nederland 2003

654
Sociale veiligheid 432, 485, 684

Sociale veiligheid in Europa; tussen
risico-beheersing en structurele
politiek 300
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