
Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoeksnummer, dit jaar niet uitgekomen in september maar vlak voor de 
jaarwisseling. Het is een dun nummer, maar de inhoud staat deze keer dan ook op een cd-rom die u 
aantreft achterin het boekje. 
Het is waarschijnlijk de laatste keer dat het onderzoeksnummer van Justitiële verkenningen verschijnt. 
Een database neemt de informatieverschaffing over lopende en afgesloten onderzoeken binnen 
afzienbare tijd over. Uiteraard is er al een WODC-database waarin is opgenomen het onderzoek dat 
door het WODC zelf wordt gedaan en het onderzoek dat in opdracht van het WODC door anderen 
wordt verricht. Deze database is via de WODC-website voor iedereen raadpleegbaar (www.wodc.nl) 
en zal in de toekomst aangevuld worden met universitair onderzoek en onderzoek dat door andere 
(commerciële) instellingen wordt verzorgd. Daarnaast wordt door de Nederlandse Onderzoek 
Databank (NOD), onder meer, universitair strafrechtelijk en criminologisch onderzoek 
ge•nventariseerd. Vandaar dat een samenwerking voor de hand lag. 
Op de cd-rom treft u dus WODC-onderzoek aan, naast WODCopdrachtonderzoek, universitair 
onderzoek en onderzoek dat door (commerciële) onderzoeksbureaus en -instellingen wordt verricht. 
Van elke instelling werd naast het lopende onderzoek ook steeds het onderzoek opgenomen dat in 
het afgelopen jaar werd afgerond. In het boekje vindt u een beknopte handleiding voor de cd-rom, een 
namenregister van de onderzoekers/auteurs en een adressenlijst van alle opgenomen 
onderzoeksinstellingen. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie betreffende een bepaald 
onderzoek, dan vindt u in de adressenlijst gegevens met behulp waarvan u contact kunt opnemen met 
de betreffende onderzoeksinstelling. Uitgebreidere informatie over de onderzoeken die door het 
WODC zelf en in opdracht van het WODC door anderen worden uitgevoerd kunt u vinden op de 
WODC-site. 
Informatie over universitaire onderzoeken is verzameld via de Nederlandse Onderzoek Databank 
(NOD): www.niwi.knaw.nl/nl/oi/. Dit is een openbare online databank met informatie over 
wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoeksinstituten. De NOD bestrijkt alle 
wetenschappelijke disciplines en is een internationale toegangspoort tot Nederlandse 
wetenschappelijke onderzoeksinfor-matie. De NOD ontvangt de onderzoeksgegevens van de 
universiteiten en niet-universitaire wetenschappelijke instellingen. De betreffende universitaire en niet-
universitaire instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en actualiteit van de 
onderzoeksgegevens. De gegevens kunnen worden geactualiseerd en gemuteerd via elektronische 
invulformulieren: www.niwi.knaw.nl/nl/ oi/nod/nodinfo/aanmelden_van_gegevens/. 
Al het onderzoek dat op cd-rom staat zal zo snel mogelijk in bovengenoemde WODC-database 
worden opgenomen. In de toekomst krijgen de instellingen twee keer per jaar het advies om hun 
gegevens te actualiseren. Over de wijze waarop dit moet gebeuren zullen zij nog nader worden 
geïnformeerd. 
Het onderzoeksnummer beperkt zich tot het strafrechtelijke en criminologische onderzoek. Uiteindelijk 
wordt gestreefd naar één grote database met al het juridische onderzoek dat in Nederland wordt 
verricht. Zo zal in de toekomst ook bijvoorbeeld al het universitaire onderzoek op het gebied van het 
handelsrecht, civiel recht, milieurecht enzovoort in de database worden opgenomen. Op deze manier 
hopen NOD en WODC zorg te dragen voor de totstandkoming van de grootste juridische 
onderzoeksdatabank in Nederland. Uiteraard is het goed functioneren van zoÕn database afhankelijk 
van de input van de onderzoeksinstellingen. NOD en WODC willen dan ook graag eenieder vragen 
met regelmaat voor nieuwe input en updates te zorgen. 
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