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optreden in ftnsterdatllop 30aprn1980war~n betroidcen, nerd .doo., de cllO-

litieva'koT!jdnhatles gcf1nan~ierd. en in een enke1 geval ble~eenl>e-
, .~ . 

leidsdirecti~ bereid een bcpaald flr()jecl~ fj nanc; eel extra teOflder!ite'~I-

lien. 
De vraag naar' \tetenschappel ijk onderzoek overtreft delllogel ijkheden hiet·..; 

4dn te vol docn noy steeds aanzien~ ijk en in toenCilltmde fHate. lIet 1 ijU 

onge\'1cnst dat aan ,reiHe,behueften op <litgebied nict oP n!del-ij';e tcrnlijn 

IOU kUllnenuortJeri voldaan. lIet WOOC zal dadrOIt hlijven U'achten het be .. 

schikbare budget to' effectjeflllOgel ijk itan te \'len,jefl cobl ijven zoeken 

naar lil~gelijkhedenQIII. indien gcucnst. elders de -woof" bel anyrijke" pt'oJe:c- ':; 
ten nodi ge !niddel en te vind~n., 
De, positl-e van de raadadviseurs heeft lich in ~980 gunstig ontwikkeld. 

Geblcken is dat de beleidsadvisere~de taak van deze fr')lctionarissen 1an9-

za\ll~rhandgestal tekrijgt en dat zij stt.>eds t"egellllatiger bij -de ~~lelds ... 

ofilwikkeJ iflyworden. betrokken. Teneinde te garanderen dat.bij de uitvoc

ring van onderz.()ekalle belanghebbenden worden betrokken. zijn in. het af-. ..1 . 

~elopen jdareen aantal richtlijnell voor de ~ail1enstelling. tak~!" en ver-

antwoordel jjkheden van begeleidlngscOlllllissies voorlntern onderzoek op-. 

gesteld. 

Een belangrijke 

sterkiflg van de 

onderzoek zijn. 

wetenschappelijke 

ont.t/i'~kcl jog 1n hctafgelollCfi jaar ,(as voorts de ver
,privacy en .de .. rechten vanpersonen die onderwerp van 

'., , < ; • I! ' 

In 1980 lijn de "Vo.orschrlften antrentonderzoek YOOr 

doeleinden ten ailfillen Itanhendie rechteflSvrijhehi'::i";: 

beneming ondergaanu 
•. 1n werkiflgsetreden. ·Daarnaast is dOor 4e. Neder':' 

1cuidse. Vercfliging .\'QOr_KrjftlinOl~Sl1e £len IIleer. algeDlene regeHr.goPgest~id 
voor de beschemting· van de persoonl1jke levenssfeer van. pet;sonendie in 

.Janr~kiny. kOllen metpolitieof justitie bij het verri~ht'e)) .van wetcfI-

schappel ijk onderzoet. . . It 
.. Ket valt nag njet t~ overzien 'lelke gevolgen deze heide'·'reg«iirl!J.o,n zulhm . 

heb~n ~our· taet verrtch~en v.ln wetenschappel Uk cnderzOek. dit ge) dt 
voora1 voor de ver'pl1thting fAIl bfJ onderzoek ondt!rgedeUooerden"sc:hrU": ., "" l.. " 

telijk tqt:st8lJn1ng te vragen. > 

o 

, I 

-

" 

2.Het.onderzoek hi I9&) 

£·J .. -'l'L y'C!Q.r.19.t'!!l 
.~t onderzoekr1an 1980 is f~ hoge mate bepalend geweest yoor de activi

teiten van het WODe in het afgelopen jaar. 

I~t overgrote deel van de daarin yennelde projecten z' jn thans in uftvoe

ring genoMen. (In btJlage 1 iseen overzicht opgemlll1eR- van in het laatste 

jaar verschenen rapporten en andere pubHcatfes). Nietteni" deden lich 

en!C~I~ . ootwikltelingen voor die het noOOzaltelijlt maakten het planop een 

aanhl ponten bij te. stelleR. Zo bleek by. een aantal vraagstukken 01> het 

gebiedvan het f_tlierecht. te weten naamrecht.naamgeYing en alilllenta

tie, van zoc:rucfaal balang. dat dit project /lanzienl ijk groter Wf:rd dan 

fndertfjd was verwacht. Anderzijds. bleek het niet mogelijk de derde fase 

van het reclassertngsonderzoek op' het daartoe gedachte tijdstip te laten 

starten~ retS na vele overlegronden Iton h1erover:- overeenstenming met de 

reclasserfng wot;den bereiltt. Yoortswcrd na ~ rellen van 30 april 1980 

een spoede~quete gehouden onder leden vande MObiele Eenheid. 

&let ,project ·OpvHg'drogsyersl-aafden in IIuhen .van Rewaring". dataanvan

keHjk was uttbe5teed.,1IOHt doorproblemen in eigen beheer ,.orden 9~no

Men en lO ltjn er nog Meer voorbeclden te noemen van bijsturen van het 
plan. 

Behalve deze . aanpasstngen al-s glvolg van incidentele onttlikkelingen, is 

er ee!i',.,·~tweetal lleer structurele factoren te noemen waarvan f!en (vef:1al) 

~etllllende tlerking Jean uitgaan .or de voortga!19 van het onderzoek. 

Dc eerste hee\~ lelllaken lIet de wf,jze waarop de relatte wetenschap/bel ei d 

bijJustHie \~'t,~sh1te heeft "gekregen. Door de organisatie daarvan. de 

procedures rond het opstell e~ va,. het .onderzoeltpl an en' dergel ijke. is 

thans een onderzoeitprograllllll in uitvoering dat een groot aantal helefds ... 

relevante pmjecte.n bevat~ Jufst daardoor echter Itunnen. gemakltelijiter 
'I I; 

dan bfjaneer • afstamtelijk" o.nderzoek. 'wrij vi ngen ontstaan waarbi J' ener-

zfjds het beletdztch wI eeftS bedretgd vo(!lt. anderzfjds de wetenschlp

pt!rztch in ztjri onlfhanke1ijkheid voelt aangetast. IlP.ttot genoegen van 

t11e betroltkenenutt de ~ rUlMen van dergel1jlte wrijvtngen.vergt ttjd 

en kan daantoor de wttvoert .... vln hat onderzoekphn yertragen';" \, 
.·t~ 
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Als IJrijs voor ct~ tOt!gclIOIlien beleidsrelevantie' van dellr9j,ect,€!n lijkt' de

ze lIert.raging .echl*.!r alleszills ac.:ceptabei. temeefj daar v~) vraayslellin::

yen van onderzoek zoUn inCjcCjeven"c1Oor beJeidsproblecnen op uatlanyer'c 
" . /( :: 

tenll.ijll~ 
," 

Ot! ttleede factor,. enlyszi ns JIIet de eerste samenhangend. hetrett ~ naltwe 

relatie die t!r op cen ~alltdl punlen IS geJegd tusser. bep:adlm:"COlilutssi~S 
e,.. de te slarten onderzoekacq~1teiten. Voorbeelde"hiervan z.ijn voor~t' 

te vinden ill de sectit! Rechtsple9in9'(Staatsc~lIissieJle .. zJe"in91~echt.er-
1 ijke Organisatie en ISMO). lIIaar· DOk, elders by. bij tlet project dienst-

i 
vcrlelling in de sectie strafrechtstoepassi.ng doet dit versd •. ijn~el zich 

voor. Door die nauue koppel iog uordt deii'(Jor,tgang van ,het onderzoekpro

grallilla, zeker ten dcte,~ afhdnkel ijk van de voongan.:: \la~: de cOlllllissies 1:1 
kwestie. Oat kan gemakkel ijk tot vertraging aanle'iding geven. Gelet op 

tlet uOVeIlStildfld;,frijkt tlet' ~wenst ee~ zeker even~1cht 'aan tebrcflgen 

tussen onderzoek J~tsterk1i en sludies die \l,JIinderstringt!ntaan de vocih·· 
gall9 vall bel.idof CO" .. i5~.I."eri< zqn geko1eld. .. 

2.? I~t karakter van het onderzoek 
i~--h;;--;;;i;d;~--i;-bij:-;;;;~hil-l ~nde gelJ~genhede,~ ~.ezEm oP ontwikke-

linge,~ binnen het onderzoe'kproyrail1l1a van het WODC. Reeds eriiye jare" ge

leden t/crd melding gelnaakt van ~~ verschuhtng vandossieroncferzoelt naar 

tIIe!!r empirisch' gerictlte studies. In het onderzoekplan van VOr19 jailr i~" 

de groei van het actieondcrzo~~ in de vona ~an z,. vtd"dexperimenten gEl" 

noemd,~ Than!> loopt d,it soortexperimenten op ilet ,ti!rre1n' van "de po}jti~. 

(de zg. Experlallenten Criminal iteitsbestrijding. ophet geb1ed van het ge

vimye~is~eze~ -(i II Grav~). en zijn' erphJH1enbij de rechtspleging( onder 

andere lIIet de z9. indicat ielijstj:es bij het OM). tenijl Qak 1n de sect ie 

W~tgevin~). in het kader van':een evaluatie yandeslachtoffe~tlUlp dert.;::-

lijk act'1eonderzoek Op stapeL staat. ' 

lie z ten de grote plaat s die' di t tYIJe onderz<M!k thans in "iM!t onder~oelc.pro
grall.lIa va~\ hct WOOC 1nneslltl i~ktbet gewenst ,de ~andclcht een~ ~e yt!st i-

yenop t\le~ probleme.n di~ me~. d1t type Onderzoek S!lIIefIharig:~n. , 

tlet cerste betreft '~:'de'j' organiSatie vanvdit sOQrt proj~ct~".het tweede 

heeft" op ~'lIIethodologie ervan'bet~'ek~:ing. Organhatot1s'ch Ztjn~'.::)t~ 
jecten in" "\lest ie 'Yaak t,jlllelijk ingewikkeld. tlet aalltal betrokkenen'is 

o 

IQ.' 

groot~ i,,~ co...nfcatfeHjnen lang. en bfjgeyolg het overleg (!yer opzet 

en 'uity~erlng tijdrQvend. Dit betekent d~t gerufMe ttjd ~an verlop~n 
tussenhet phn - een bepaalde belefdsllaatregel experillenteel te intro~ 

c, duceren en de uitvoertng van dat plan. Oaar 1e0lllt btj dat MedewerUng op 

al,le nf,velu's van de orglnfsat1e(s) In brestte een absolut~i voorwaar~e is 

Yoorhet . (organtsitorls~h) wels1agen Yan h~t expert~nt. Ontb~eekt die 

llleoowerlef"g up het uttYoerend nheao. dan ko.-t er CMdanles de, bereidhe1d 
tot llledewerktng'hogerop. van l1et expert.nt wetntg terec"-t. 

Een andere cORIpl tceren.:~·factur -en dairaah fs het tweede probleem naIN 

verwant-" 15 het feft· dat Grganisatfes, die aan een :ondenoek. llleewerken 

hun eigen "nllltek hebben.Daarln is dhelaas) nfet alttJd voldoende plaats 

Yoor overwegfngen va if onderzoefctechnlSChe an,d. Zo ~~t het nogal eens 

Yoor dat lllen teveel lMatregelen tn@clIIs wtl fntroduceren. waardoor achter

af "fet llleer 15 vast ie" stellen of een eyentueel effect door de ene dan 

wel de andere lNatr:~gel -ofwel' ~~n cormtnat'fe van behle-'is veroor

z,akt. O~ ztet ~n dat er door de n1euwe wijze van werken zoveel 1n de 

organisatfe \~erandert dat aHeeft aT daarOlll als het ware lleerdere expert
Mentele v.r1abe~en worden gelntroduceerd. 

Nu zal nfelland Ic",nrtell ,verlangen dat aa" ~xperillenten a1s hier bedoeld de 
'~ise" wordengeste1d dfe:,voornatulirwetenschappel1Jk ofiderzoek. gelden. 

,Toch kOlltde cnderzoeUr Yaale yoor devraag 'te staan tiet ex~eriillent te 

beperken tot een befeidsveranderfng die de orgi!lnf~~t1e nauweHjks ,beYn'-

vloe,dt en hiede daardoOrr'Rlethodolo9hch de: voorkeqr verdfent. of .te 'ap_ 

teren woor een wat forsfif ilftgevoerd experfilent met a11e lllethodologtsche 
,;,consequentfes daaryan. 

,:~ --- 'K,1est hfj Yoor- tiet eenite'<ian ,~t hfj he't .derzoet lIfel een grOQt aantll 

ke~en "Yia een Ue1ne beleidswtjzfgfng herhalel1. Ktest hiJ voorhet laat

ste da,.n zunen,z1Jn (onclusfes .tnderhard kun~'!czfJn dari bfJ een llletho

dologfsch zuiverder"opzet'~ In ~ pralcttjlc,.,Jal. ~~ak ht overleg !let ~ ,or~' 
ganisatfe, t,n Icwe3t1e~een~,soort, tussenoplo5s1i1g wbrden ~ko~erf. " 

Naar het ,zt,c:h 14at iianzten zal het, ~ctfeO"derloet nO'g w~l geru~1IIe ttJd 

'een ,be'angrfJ~ 'C)fldirdeet vcr_n yan flet ~derioetprogra_ van tiet woe. 
U"t~r~ard wordt h~t rtOdige gedaa~ (III het te perfecttoneren en .Itt opge
.dane ervartnge,9 1er1n, te,~ trethn. 

"~.. .'. 
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3. Toe1tOlllstine on!\-iikke11ngen 

[en vdj re~ente. lIIaar.ook d1 eerder gesignaleerde tcudens is de of)kemst 

van ollderzoekuaclrbij het funcli oner~(j van onderdcn en of wcrklllethoden Vdn 

het justitiele systeEiIl in het gedillyis'. Projecten die in dit Vet'bd,f1(f 

1tunr~fl "orden genOOllld zijn onder dndere dezg. exflerimenteJl opslJorings

en verbal iseringsbeleid (of -zo lIIen,wl1,.. criminal iteitsbestrijdi~9)" 
wdanuee"wordt beoogd relatief schaarse politicsllankracht zooetfectieflllo-

. . 
gclijk 'in te 2etten. Zeker moet in ditkad~r ookeen aanta) studies die 

ten behoeve van de StQatscOlllllis~Je lIerzitmillg Rechterlijke OrgarJiSatie Oil 

stapel staan 'IOrden ,venneld. Io zal tlet functioneren en' de,erktlijze van 
II 

de falUil i.eRa,lIer onder- de'?loupe worden genotnetr. Tevens za 1 -in Illeer d1 ge-

lIIene zi~- worden gei'''ventariseer~ ~Iatde(civ~ele) reehter dOet ell hoe

vee1 tijd hij voor zijn,diverse actlviteiten U10dig heeft. Tenslottehoren 
~( -." 

oak cen project waarin'de zy. afzonderingsafdel ingen 1n de straffnrich-

tingen te Vecnhuizen ~n'Maastricht worden geevalueerd en het onderz()Ck 
., \ 

se,)otbe1eid minderjarigen tn deze reeks thuis. 

Bij het uitvoeren 'Jan 'dergel ijke studies stuit .het WODC lRet grote regel7-

lIIaat op cen aantal prolileme.n die elk voor zieh inlllCer algetne:le zin lJatf~'( 
. (~ 

onder·zoek verdienen. 

Zo 61 ijkt herh~aldel ijk dat versehi 11 ende reg i stratiesysti!tneJl blnnet) het 

justitHHebedrijf talllel ijklactineus~ijn(.'f) we'ini.gzijn tOegesneden 0 ... 

het v~rschaffen viin een bee1d vanhet functioneren van <tat (ooderdeel van 

van het) systeem. [veRllin zijn zeerg yeschikt als basis "voor wetensc'llap-. 
~ -I u 

~e1ijk OJlderzoelc: 0111 by. devraag te kunnenbeantwoorden hoe effectief 

een bepad 1 de wi j ze v an beJegen~n v an Jeugd i ge de Ii nquenten j s. nlOet er 

eerst. mfn of uteer van 'de grond af.' een t.')ugdel ijk regtst~at'lesysteelll 
',' . ,-, ... 

worden opyezet. Nu .1s er Oil. het gebit.>d van regfstratie en infonnati~ al 

het nodige aan veraildcri ngEl" .gaande. . Op .- ~ Iloofdaf~el ingSt.aats- ~rt 
Strafrecht by. w.ordt in salllenwetking '1I1et DORR en in'het verballd .v.em 00 

ituurgroep at.ltOln~t isering ~C:iI ZY.h.folJlldUe~st~uct ... ur,pf4~v'oor'berejd •. 

Bij de ontwfkkelirig van·dat pJan. j~ 'letWOOC:. "«tUN betrokken ,zo'!Is taet' auk 

partidpeert .in de activiteiten van deCentraleStuurgroep_.AutOfHattsering 
-'"Justit1~ , .' t, a 

';:-:~\ ". 4 

Na ast deze\'::-;'Ct 19i!lIIene tiJe!Jass j ~Jt;n yan ~$,~aa~nde rcq.f£~ rat iesys tOlleR 'ltj II 

er echter meer specf ff,eke behoeften tot veranderiflY. lIiertoe is 000.' tiel 

. () 

= 

, ; 

() 

WOOf. in ov~rl~g met d~ hetrokken instanties ee~ aantal initiatievcn qeno

nte"~ Uit~raitrd vtndt afstenilling "laats or> de zojuiSt genoemde dctivi tei
ten OJ" «fit; gebh~d. 

loa I s 11ft het voorgaan«fe blfjkt is het aantc11 ni ('Ietie ontwikkeli I'lge" !J('-
" 

rin!i~ Oat hnook niet jJnders gezfen het ileperkte tijdsver100p tussen dit 

onderzoekplan en het voprgaande. fret lijkt overigens ook niet gPwenst 

lcoortsaditi'g op c:ot!k te gajJh nallr nieuwe oilderzoekonderwerpen, onderzoek

methodeh en der!JelijkP.~ alvorehs bestaaride tfeugdel ijk zijn oowerkt of op 

hUn bruikbaarheid getoetst. fJaara~n ~al het Icomend jaar verder worden ge
werkt. 

.. -, .. 
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II. RECHTSPLEGING 

1. Inleiding 
In het vorige onderzoekplan is voor ~ actlviteiten in deze sectle onder
sche\d gemaakt tussen drie categorieen onderzoek. nl. studies b~treffende 
het Openbdar Ministerie en de straftoemeting.onderzoek ten behoeve van de 
Staatsconnissfe Herziening Rechterlijke Organisatie. en onderloek voor 
ISMO. de Interdepartelllentale Stuurgroep Misbruik en Oneigf:nlijk gebruik. 
Het lijkt zinvol bij een schets van de ontwikkelingen sindsdien dezelfde 
indeling aan te houden. 

2. Straftoeilleting 
De reeks van studies rond het thema rechtsgel ijkheid welke in tlet vorige 
onderzoekplan vrij uitvoerig zijn beschreven 1s in 1980 (voorlopig) af
gerond. De onderzoeken hebben een grote hoeveelheid gegevens opgeleverd. 
Een belangrijke hoofdlijn 1n de resul taten van vrijwel alle studies was 
dat de strafrechtelijke beslisser -net als andere beslissers overigerls
tracht de enorme hoeveelheid infonnatie die tot hem kOlllt (zo snel IllOge
lijk) te reduceren tot een aantal hanteerbare categorieen. Uit de resul
taten is de indruk ontstaan dat die reductie van fnformatle bij vrljwel 
alle beslissers op grond van dezelfde -of vergelijkbare- crite~fa ge
schiedt.Het belanyrijkste daarbij is de ernst van het strafbare feit l'it
ge.drukt in schade (bfj vermogensdelicten) of letsel (b1j agressieve de
licten). Daderfactoren lijken een veel .lnder belangrijke rol te spelcn. 
Oat die consistentie 1n beslissingspatronen en besl1ssfngscriteria toch 
nog tot soms aanzienlijke verschl11en in beslisslng aanleiding geven kom~ 
vermoedelljk doordat de weging van het ernstcriterium en de daderfactor 
van persoon tot persoon nogal kan verschillen. Deze uitkOilsten wijzen 
onzes fnliens voorlopig fn de richting van tweeerle1 vervolgonderzoek. 
£nerzijds zou het van belang kunnen zijn na te gaan of en op welke wijze 

" de verschfl1en in beslissfng kunnen worden gereduceerd door -in onder-
11l1g overleg- binnen een parket by. afspraken te lIIaken voor een meer 
uniforme weging van daad- en daderfactoren. [en en ander zou kunnen 
plaatsvinden aan de hand van zg. indfcatlel1jstjes. d1e de beslisser 
globaaJ een handvat geven om te bepalen welk gewicht by. een bepaaid 
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scha~ebedrag, een bepaalde mate van recfdive of een combinatie daarvan 
zou kunnen krijgen. Met nadruk ziJ er nogmaals op gewezen dat het hier 
gaat om indicatoren -in o¥erleg vastgesteld- en niet 0lIl ~ingende 

richtliJnen. Het Jigt in de bedoelfng a~, naar aanleiding van het onlangs 
gereed gekomen rapport over het sepotbele1d in het Haagse ressort. na te 
gaan in hoeverre er binnen het OM berei~he1d bestaat aan een proef met 
derge11jke lijstjes mee te werken. 

Een tweede voorlopfg plan voor vervolgonderzoek is een proef met een an
dere volgorde van informatfepresentatie aan de beslfsser. Op grond van de 
resultaten van de genoemde studies mag worden aangenomen dat de volgorde 
waarin de beslisser de informatie onder ogen krijgt nlet zonder belang is 
voor het voorloplge beeld dat hfJ van de zaak krfjgt, en daarmee ook voor 
het verdere fnformatieverwerkingsproces en (uiteindelfjk)zfjn beslfssfng. 
Het lfgt in de bedoel1ng op enfgerlei wijze deze volgorde experfmenteel 
te varferen teneinde na te gaan of een dergelfjk effect inderdaad be
staat. 

Ufteraard hebben de onderzoeken aanzienlijk meer gegevens opgeleverd dan 
de zojuist geschetste. Deze behoeven echter, hoewel reeds afzonderlijk 
gerapporteerd, 
tie. Oit zal 

in h~n onderling! samenhang nadere analyse en fnterpreta
In de loop van 1981 plaatsvinden. Pas als dat is gebeurd 

zullen mogelfjke beleidsconsequentfes zfjn aan te geven en kunnen voor
stellen worden gedaan voor eventueel verder vervolgonderzoek. 
Nfet genoemd onder het hoofdstuk "Rechtsplegfng" in het vorige onder
zoekplan zijn de 19. experimenten crimfnalfteftsbestrfjding in het ka
der van het driehoeksoverleg. Wel zijn deze opgenomen fn het hoofdstuk 
"Pol ftfe". Toch zijn dfe pol1tie-experimenten oak voor het onderzoelc op 
het terrefn van de rechtspleging van belang. In f~ite ontlenen zij daar
aan zelfs hun grondslag. 

De aanvankelfJke opzet van dlt experimentenonderzoei< was n1. om het OM 
beter toe te rusten voor zijn plaats en ~aak in het lokale driehoeksover
leg ter bepalfng van het opsporfngs- en verbal iseringsbeleid. Geleidelfjk 
aan heeft (zoals fn het daarvoor opgestelde onderzoekplan van januari 
1980 1s uftee~gezet) een accentverschufving plaatsgevonden waarbfj fn het 
kader van de cr1mfna11teftsbestrijdfng naast het repressfef optreden ook 
(techno- en soclo-) prevent1eve actfv1teften van de politte aandacht heb-
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ben gekregen. llet is echter" van hel dng hel aallvimkel ijke uit!Jangspullt Vdn 

dit eXl1erilllentenollderzoek niet uH het oog te vcr} iezen ell tc OVenH!!Jefl 

of ter aanvulling -en parallel hier"aan- dit uitgangspllflt wellicht mill 

011 dlldcr"e. Ulcer tli r"ctte uijze is t~ benaderell. Ddt resulteert ddll ill lwec 

I1 rojecten, n.l. 1. verkrijging van gegevens voor hel eigen OM-heleid up 

phatselijk nivf.:du. 2. Ulethodische beycleidiny van hct OM in het dr"ic

hoeksoverleg, ill samcllwer"kill!J met bcgeleiding!.collullissie OM-cllllferenties. 

III de eerste plaats is het Vdll g,"ool belanlj dat het lJ.l de beschikkillg 

krijgt over de resultdten van h(!t eigell heleid. Niet lJdit in tf! lien hoe 

vruchtbadr over" uitljanyspulltell voor cen opspor'in!Js-, verbaliserillYs- en 

vl:!rvolgill!Jsheleid kan \lOrliell gesprokell als de resu1taten van ddt bell:!id 

l1aS janm I ater of ill het geheel niet lichthaar ~/orden. Te bedt:!nkell is 

iUllllers dat thans lIoy vrij~lCl geen gegevens over het OM-bt!leid ill toen 00-

padlde stad beschikbaar komen"doordat de registr"atie arrondisselllentsge

uijs pI aatsvindt. Bovelld~en zijn deze ook in dat opzieht dikl~ijl ~ unvol

doellde gedetai1It~l:!rl! 0111 als bdSis vour beleidsbel1dling OV I1laatseljjk ni

veau te kunllefl dienen. llet 1 igt in de bedoel ing ~II in sdlllenwer"king lIIel 

het OM ell de stuurgrocl1 dut()llIdt i sed rig van de Hoofdafdel ing Staats- en 

Strdfrecht \'/aarin, zoals l>erder opgelllerkt," ook het ~OC en OOI{R partici

l1er·c lI. te komen tot vuorste 11 en adn het CBS die loveel mogel Ijk in dezl! 

lacune kunnen voorzien. Of daartae U1eer uitgehreide bCl'rerk ing van reeds 
I, 

bij het CBS damlezige yegevcIIs voJdoende is, of dat extra geycvens luH~jl 

moeten uordl.!n verzameld ziil nader ~«>rden bezien. 

Het l>eschi kbaar koulen ,van dit soort gcgevens ~.an vervo 19cns lIog op l uee 

Ilidniercn nutt19 zijn. Bij de poginuen all te kOlllen tot cen nicer geharlllonl

seer-d strdfvorderillgsbeJ cid zijn tot nu toe verschi llcnde lIIiddel en cHlfIge

uelld. De bekendste zijn de zg. richtJijnen van de Ver!)ddering van PPGG. 

Daarnaast Zijll er diverse overlegsituatfes gect'eeel"d op de lJarkcttell die 

tot yrotere unifonliiteit in de afdoening louden IIIoeten leidcli. Voor' de 

Z\'lilre criminal iteit bv •• best oat ",en dergel ijk overleg in verschi Ilcmde 

ressorten. [en tot nu toe niet beproefd. lRaar onzt!s inziclIs weI ht:1an!J

rijk "dddel, tot groterc eenheid in de strafvordering is dc feed-back adll 

de besl issers. ZOdJS hierboven uiteengezet bestaat die thans njet. I'as 

in de stati st iek Vdll een dantdJ jewen later kan de OvJ of de rechter z I ell 
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hoe zljn belefd Is uitgevallen; en dan nog nfet eens zijn beleld maar dat 

van het res sort of "rrondtssetllent In zfjn geheel en per delict nauwe

lfjks u1tgesplitst. Het l1jkt ons dat een snelle feed-back ten behoeve 

van de strafrechtel1jke beslfsser een belangrfjke bijdrage lOU kunnen le

veren OM, zeker binnen een arrondissement, Maar ook tussen arrondlsse~n

ten. te kornen tot een betere overeenstelllllfng van de strafrechtelijke re

actie. last but not least zou een dergelfjk project van Infor.atievoor

zlenfng van grote bctekenis kunnen zljn yo or verder wetenschappelijk on

derzoek op het gebled van de straftoeMCtfng. Tljdrovende en kostbare dos

sierstudles louden tot het veri eden kunnen gaan behoren en concrete vra

gen van diverse zljden zouden sneller kunnen worden beantwoord. 

Het llgt In de bedoel1ng In dit project de evaluatie van de straftoeme

ting ex. art. 26 WVW, waarvan in het onderzoekplan 1980 op bIz. 15 onder 

3 Melding werd geMaakt, te Integreren. 

Het tweede onderwerp dat naar onze Mening In het kader van het drlehoeks

overleg de aandacht verdi~nt, is de methodische begeleidlng van het OM in 

dat overleg, zoals gezegd een yan de u1tgangspunten bfj het startan van 

onderzoek op dlt terrein. Gebleken Is dat het tot ontwfkkeling brengen 

van een gefnstitutionaliseerd en gefntegreerd drlehoeksoverleg geen een

youdlge zaak is. In veel gevallen draagt het overleg nog een te incfden

teel karaHer of 1s van evenw1cht tussen de partners waar het gaat ()II de 

inbreng van agendapunten, onvoldoende sprake. Het l1jkt zlnvol het OM op 

deze punten zo goed MOgelljk te begeleiden, zodat het, met ~ cAperlmen

ten als aanlenopingspunten yoor gesprek. zijn rol In de driehoek naar be

horen kan spelen. Op welke wijze die begeleidfng het best kan plaatsvln

den, kan worden besproken in de Begeleldfngscommfssie voor beleidsconfe

renties voor leden van het OM. 

Wat de andere in het vor1ge plan aangekondigde projecten betreft valt het 

volgende op te Merleen. 

Het onderzoek dat aanslu1top het project ·zware crlMfnallteit", waarln 

zal worden nagegaan hoe In de praktfjk de lwaarte van yerschil1ende sanc

ties wordt gehanteerd en ervaren, zal in 1981 worden gestart. Zo mogelfjk 

zal hferbij ook de perceptfe van verschfllende executiemodaliteften wor

den llleegenomen. Het voorstel te k~[)IIICn tot een evalultle van de nfeuwe per 
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1 januar1 1980 ingevoerde Mrubricering van de sepotgrondenM lal in eer
ste instantie slechts voor een deel worden uitgevoerd. Aan de hand van de 
gegevens van het CBS zal vriJ eenvoudlg ztjn uit te gake" of de rubrice
ring een succes is 1n die zln» ~at de ~este genoeade gronden ook regel-, 
matig worden gebruikt. lou dlt nlet het geval blljken dan zou nader moe-
ten worden bekeken waaron de rubricering kennelijk niet voldoet. Wat het 
mogelijke har.oniserende effect van de regeling betreft lijkt het ons blj 
nader inzien wensel1jk dat dit deel van het onderzoek een nlet al te kor
te periode beslaat. Dit onderdeel za1 daaroiR tot 1982. wanneer de nieuwe 
rege11ng 2 jaar za1 hebben gewerkt. worden v~tgeste1d. 
Wat betreft de evaluatie van de straftooftt1ng inzake art. 26 WVW. in tlet 
vorige plan genoemd. 1s reeds opge~rkt dat d1t project za1 worden ondcr
gebracht in het grotere. hiervoor beschreven terugkoppelingsproject. 
In het vorige onderzoekplan werd .elding g~akt van het voorneaen het 
vervolg1ngs· en straftoemetingsbeleid bij sexuele .isdr1jven te analyse
reno 
Nu de COlIII\issie Melal illlliddels haar rapport heeft '4itgebracht en de 00-
werking van de resultaten van de CBS-gegevens grote problemen oplevert 
lijkt het weinig zfnvol hlerEe door te gaan. Besloten 1s dan oak dit 
project te stoppen. 
Eell ander. in 1980 verder uitgewerkt voorstel voor onderzoet. verdient 
tenslotte de aandacht. Het WOOC 15 door een kinderoff1cler tn hll"t Haagse 
arrondisse~nt benaderd ~t de vraag of er een evaluat1e zou tunnen kOl~n 
van het in Den Haag bij jeugdigen gevoerd sepotbeleld van zowel polit1e 
als OM. In overleg let PG Den Haag en de Yergadering van PPGG 1s tiesloten 

positief op dit verzoek te reageren.IllII1ddels 1s een begin ge.aakt ~~ I~~ 
uihoering van het onderzoek dat c. diverse ,.edenen .ethodologisch bij': 
zonder gecoarpliceerd is. 

Sa.engevat zouden op het geb1ed van het OM en het straftoemet1ngsonder
zook de volgende act1v1telten .aeten worden ontploo1d: 

- een proof ergens b1nnen het OM .et een zg. 1nd1catfel1jstje; 

- een onderzoek nldf de wijze waarop verschillende sanct1es als zwaar 
of Minder zwaar worden ervaren en gehanteerd; 

- een prod lliet het in diverse volgordes aanb1eden van de infor.atie 
uit de strafdossiers; 
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Haast deze onderzoeken zullen -loals gezegd- 2 projecten ter hand worden 
genomen waarin de onderzoekcomponent mfnder centraa1 staat. te weten: 

- een project waarbij wordt getracht OM (en rechter) op korte termijn 
te voorzfen van gedeta11leerde informatie over hun eigen beleid; 

- een project, (IO .agelijk in samenwerking Met de werkgroep Confe
renties OM) waarin de methodische begeleiding van het OM ten behoe
ve van het drfehoeksoverleg gestalte krijgt. 

Vermoede11jk zullen nfet a1 deze activiteften fn 1901 kunnen aanvangen. 
In over1eg met de betrokken departementale afdel1ngen en met de Vergad~
ring van de PPGG zi1 de volgorde van uitvoering worden bepaald. 

Het waDe is oak 1n andere, niet onderzoekmatfge. zin betrokken bfj een 
groot aanta1 activiteften op het terrein van het OM. 

3. Hisbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden 

Al geruime tfjd bestaat in brede kring de wens het overhefdsoptreden in 
het kader van de bestr1jding van misbruik en oneigen1ijk gebruik van 
overhei dsge1 den waarvan de gemeenschap de dupe wordt. effectiev\~r te 1a
ten zijn. In de afgelopen jaren zijn tal van studies verr1cht dfe dft als 
onderwerp hadden. Bfj het evalueren van het resultaat van zulke studies 
bleek vaak dat terughoudendhefd bestand bfj het ne~n van maatregelen die 
beogen op een beperkt gebfed het daar voorkomende mfsbrufk en oneigenlfjk 
gebru1k te bestrfjden. De terughoudendhefd kan goeddeels worden verklaard 
door de v~ak beperkte fnva1shoek .van dergelfjke studies. Gaandeweg ont
stond de behoefte aan ~en bredere aanpak van de nijpende problematiek. 
De regerfng reageerde hierop door in de loop van 1979 een stuurgroep in 
te stellen, de Interdepartementale Stuurgroep Mfsbrufk en Oneigenlfjk ge

brufk, kortweg ISMO. In deze stuurgroep, voorgezeten door de oud-Dfrec
teur-Generaal der Belastfngen. W.J. van BiJsterveld, namen als leden zit
ting vertegenwoordigers van CRM, Economische Zaken, Financfen. Justitfe, 
Sociale Zaken en VclkshuisvesUng en Ru1mtelijke Ordenfng. Het werkter
rein van de ISHO is ruim geformuleerd: het ~at het gebfed van de belas
tfngen. sociale uttkerfngen en subsid1everstrekkingen. 

De eerste werkzaamheden van de ISMO ztjn fnventarfserend van aard, ten
einde te kOMen tot een grondige analyse van de huidige situatie. Op enke-
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le deelgebieden zal de stuurgroep op betrekkelijk korte termijn coordine
rende en stimulerende activiteiten tunnen ontplooien. 
Deze actiYiteiten kunnen zowel op het terrein van de preventie als op het 
gecompliceerde gebied van de opsporing en sanctfonering liggen. Deze op
sporing en sanctfonering van IIlisbruik en oneigenlijk gebruik berusten 
slechts ten dele bij justitiele organen.Zo heeft de politie weliswaar een 
algemene opsporingsbevoegdheid. maar ten aanz1en van verschfllende rege
lingen bestaat er tevens een b1jzondere opsporingsbevoegdheid bij diverse 
uitvoeringsorganen. De strafbaarstelling. w~arblj l1ch de vraag voordoet 
of een administratiefrechte"lijke dan wel een strafrechtelijke afdoen1ng 
moet volgen op misbrufk. 1s over een groot aantal bljzondere wetten ver
spreid. In het Wetboek van Strafrecht bestaat er alleen aansluiting met 
de artikelen betreffende valsheid in geschrHte en oplichting. De vragen 
rond de opspor1ng en sanctionering van het Misbru1k van overheidsgelden 
vereisen dan ook een afstemming van het justitiele belefd op het binnen 
andere terreinen gevoerde beleid. 
Het WOOC doet voor 15K) onderzoek naar de effectf vitef t van het over
heidsoptreden ter zake van het voorkomen en tegengaan van .isbruik en on
e1genlijk gebruik. B1j deze studies zal aandacht worden besteed aan as
pecten als strafbedrefgfng. toepass1ng van sanctles. voorlicht1ng over 
sanctfes. voorl1chting over de bestedfng van overhe1dsgelden. voorl1ch
tfng oyer de noodzaak van solidarlte1t. controle op de nalevinn yan wet

ten en regel1ngen. 
Het eerste project 11gt op het geb1ed van de belastingen. 
In Mei 1980 1s een experi.ent ter lake van de Motorr1jtuigenbelasting van 
start gegaan. In dtt eXperilleflt wordt nagegaan wat het gesche1den en, ~':'\t 

het gecomb1neerde effect is van infor.at1e OItrent het betalen van deLe 
belasting en de contrale op de naleving van de verplicht1ng tot betalen. 
In oktober/nove~er 1980 yond het experiMent plaats. Daarna vinden, vanaf 
december. de na.et1ngen plaats ter zake van bet betalingsgedrag tn de ge
meenten die b1j het exper1.ent ztjn betrokken. Rapportage zal' in 1981 

plaatsvinden. 
Naast het experiment Motorr1jtu1genbelast1ng zal. naar het z1ch laat aan-

i het WODe in 1981 andere projecten op het gebted yan .fsbruik en 1 en. 
onefgen11jk gebruik aanvangen. Een daaryan 1s een 1nventar1serend onder-
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zoek naar het voorkomen v~n strafbare feiten bfj faillfssement yan Beslo
ten Ve,nnootschappen. De flndruk bestaat dat hiervan niet zelden sprake 1s. 
Doel van het onderzoek is, onder andere na te gaan of dfe indruk jufst is, 
en zo ja. in welke lIIate het verschfjnsel zft::h voordoet en wat de ke~lmer
ken z1jn van dft type fai11fssementen. 

Voor het overige fs er op dft moment nog geen duidelijkheid over de aard 
en de OMvang van andere projecten. Oft hangt ten nauwste samen met de fa
se der werkzaamheden ViJn de ISHO. In het naJaar van 1980 vfndt de verwer
kfng plaats van een door de Stuurgroep uitgevoerde enquete naar nr:!thoden 
en olllvang van het misbrufk bij de diverse wetten en regel i ngen op het 
terrefn van behstf1ngen. soc1ale verzekerfngen en subsidfes .alsmede om

trent de uitw1sseling van informatfe tussen diverse overhefdsorganen ter
zake van Mfsbrufk. Aan de hand van de resultaten zullen de priorfteften 
yoor de verder te verrfchten werkzaa~eden van de Stuurgroep worden be
paald. Het ligt fn IJe rede dat de fnspannfng van het wone op deze prfor1-
te1tstel11ng aansluft. Het fs echter fn feder gev~l de bedoeling dat de 
studies van het I«JDC alle dr1e de terrefnen (belastfng. socfale vErzeke
rfng. subsidfeverstrekkfng) betreffen. lo kan de onderzoekmat1ge actfvi
teft zfch richten op voor mfsbrufk en onefgenlfjk gebrufk bfjzonder rele
vante wetten of regelingen op feder van de drfe gebfeden, maar het is ook 
denkbaar ciat het accent fn eerste 1nstantfe beter kan worden gelegd op 

het verkr1jgen van inz1cht tn de achtergronden van mfsbruik en oneigen
lfjk gebrutk in meer algemene 11n. 

¢. Staatscommissfe Herzfenfng Rechterlijke Organ1satie 

In de per10de van. september 1979 tot september 1980 15 door de Staatscom
lIIissie. DORR en het WOOC regellllatfg overleg gevoerd over onder,loek en 
werkprogramma ten behoeve van de Staatscommissfe. Aanvankeltjk hebben de
ze gesprekken slechts geresulteerd in bescheiden bijdragen van het wooe 
aan reeds lopende actfvtte1ten van (het secretar1aat van) de Staatscom
IIIfss1e. Thans fs overeenstellllltng berefkt over een progranma van elllpirfsch 
onderzoek waar~e onlangs een beg1n 1s gemaakt. 

In een eerste project wordl een aantal onderzoekact1vfteiten verricht 
dfe tot doel hebben fnzieht te verkrfjgen fn de werkzaamheden van de 

rechter. Door het secretariaat van de Staatscommfssie is een tnventarf-
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satie gemaakt van de rechterlijke taken, maar welke werkzaamheden die 
meebrengen en hoeveel tijd die vergen is grotendeels onbekend. Toch is 
het om lIleer dan een reden van belang hierin meer inzicht te verkrijgen. 
Allereerst natuurlijk in verband met de werklast van rechters. maar ouk 
by. vanuit de specfalisatieproble~tiek gezien, kunnen dergelijke gege
yens van groot nut zijn. De opzet en uitvoering van het onderzoek vindt 
plaats in overleg met de zg. NonnencOl1lllissie voor de Rechtbanken. die 
zich, ~anuit een andere invalshoek. ten dele met dezelfde vragen bezig
houdt. 
[en tweede studie zal zich rvchten op de kwantitatief belangrijkste spe
cialisatie in de civiele rechtspraak. te weten het fami11erecht. De laat
ste jaren maken echtscheidingszaken rui. 50~ ~an de afgedane zaken van de 

arrondissementsrechtbanken uit. Doel van het onderzoek zal onder andere 
zijn infor.atie te verzamelen over de aJrd en omvang van de problemen 
waarmee de ufamilierechter U te Maken krijg~, de mogelijke consequenties 
daarvan voor de rechtbankorganis&tie. en de functie-eisen die daarmee a~n 

de rechter worden gesteld. Oot de vraag of het uitspreken van echtschei
dingen wel primair een taak voor de civiele rechter is, zal daarblj nlet 
buiten beschouw1ng kunnen blljven. Ter beantwoording van deze vragen 
Illordt gedacht aan de vol gende onderzoekllethoden: 

- literatuurstudie (doelstellfngen, functiecrfteria. filoso/'ie fal1li-
11erechtspraak); 

- vraaggesprekken met fa'll1ierechters (praktijk. denkbeelden); 

- vraaggesprekken .et echtscheidings-rechtzoekenden (wat te verwach: 
ten van een goede echtscheidfngsprocedure, hoe zijn hun ervarlngf,.,1 
met faailierechtspraak); . 

- tijdschrijfonderzoek (welke handelingen verr1chten fa.1lierechters. 
hoeveel tijd nee .. t dU, wat kan worden gedelegeerd). ' 

[en voorlopig laatste project betreft een onderzoek onder justitiabe/en 
c.q. rechtzoekenden. Hagegaan zal worden op welke wijze zij met de civie
le rechter 1n aanrakfng komen. hoe hun ervaringen daarna zijn en welke 
flnanciele consequenties zfj bereid zijn daaraan te verbinden. Het ligt 
in de bedoeling door een enqueteonderzoek !let een aselecte steekproef zo
wel justftiabelen (potentiele afnemers) als rechtzoekenden {feitelijke 
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! afnemers) te berefken. 8fj de opzet en de u1twerking van het onderzoek 
kan worden voortgebouwd op in Ou1tsland verrfchte studies. 

.Haast deze 3 projecte~ van elp1rlsch onderzoek. b11Jft of wordt het WOOC 
oak betrokken bij nndere act1v1te1ten van de Directfe ORR en. de Staats
co .. 1ss1e. Zo is onlangs fngesteld een werkgroep belast met het onderzoe
ken van de .agelijkheden a. b1j park etten en grffffes te ka.en tot een 
n1euwe wfjze van regfstrat1e van kwant1tatfeve gegevens, het eventueel 
ontwerpen van (een) forIU1fer(en) voor het vastleggen van die gegevens 
en het doen van voorstel1en voor een autOMatfsche verwerking daarvan, 
eventueel 1n sl.eowerkfng ~t het CBS. Het zal dufdel1jk zfJn dat het 
(s~el) kunnen besch1kken over d1t 500rt gegeven5 nlet a1leen voor de or
ganfsatfe zelf van groot belang 15, .aar oak voor het wetenschappelfjk 
onderzoek een enorMe werkver.1nderfng kan betekenen. 
Behalve in elllp1rische 11n wordt het specfal1satfevraagstlJl( oole vanult een 
!leer theoretische optfek benaderd. S1nds enfge tfjd funct10neert een 
werkgroep specfa1isatfe bestaande uft vertegenwoordfgers van DORR, het 
Secretariaat van de StaatscoMMfssfe en het WOOC waarfn getracht wordt, 
onder andere langs de weg van 11teratuuronderzoek, special1satfecr1terfa 
te ontwfkkelen. Deze werkgroep zal tevens als (voorlopfge) begelefdfngs
comMiss1e voor het e~ir1sche specfal1satieonderzoek fungeren. Hu het 
overleg let de StaatscomM1ss1e voorlop1g deze concrete onderzoekpl~nnen 
heeft opge1everd, la1 een aantal eerder aangekond1gde projecten Yoorlopig 
naar een later t1Jdst1p worden verschoven. Waar mogelfJk za1 inpassfng 
plaatsv1nden. Tenslot~e kan nag worden ver~ld dat de werkzaamheden rond 
het ontw1kkelen van ean Ig. referent1ekader bfnnenkort worden hcrvat. Het 
is van groot belang dat de StiatscomM1ssfe te zfJner tljd kan beschfkken 
over een samenhangend geheel van criteria waaraan aan een goede (organf
satfe van de) rechtspleg1ng .aet voldoen. Het ontw1kkelen van een derge
lfjk -.adel- zal -het is 11 eens eerder gezegd- niet eenvoudig zijn. 
Er is echter goede hoop dat. nu langzaaerhand -aer gegevens over het 
funct10neren van de rechtsplegfng besc"ikbaar komen. fn een soort wissel
werking oct het ontwfkkelen vln het genoeMde referentfekader g~kkelfj
ker zal kunnen verlopen. Net feft dat een aantal personele probleMen tn 
de sectle Rechtspleglng van het WODC 1~fddels is opgelost. zal daartoe 
zeker oak kunnen btjdrlgen. 
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1. In1eld:Ag0 
Dtj de pol ttle zijn deoude zekerheden betreffendede lnhoud van he't werk 
en ck.\ wljze \lin ultvoering van detaak a ... het verClwUnen •. Het zijn ·voor-, .. 
a1desteeds 'tOeneliendewerkdruk. de aard van de proble.an wailrllee de po-

llUe wordt geconfronteerd ~n de toene.ende onzekerheid o~er een 'ainta1 ,. 

pol1tlele react1ewljzen die hebben geleld tot eentoenellencte bezlnnl~gop 
het elgen werk. Zo kan een k1tlla~t. oritstaan w*arln taak en werkwljze van 
" , 

de "politie tar dfscusste ka.nenwaar.in de bereldheJd _ ntewe taakvel-
lj ,- •. I) 

den te exp10reren ennlewe werkwtjzente Introduceren toe~At. Zokan 
h~t gebeuren dlt' controvers1e1~ rapporten a1s -PoHtie In Vera~derli1g- en 
-De,stcrkte van de poltUe- t~h' hun w.;g vlnden blruien de" poliUe: " 

. ". . ,. . 1\ . '\ 
In c.itt lleer dan in hat ve11edefl voor verailderlngengevoel1ge kU.at. !ltan 

_ t"- . ') ,; " 

wetenschappeliJk onderzoek be1angrijke bfjdrag~~everen lir. een bezin-
"Ringomren,tde gewe~ste verarlderingen. oDe _est.'een,~oudfge '1s. dat gege
yens worden verza~Jd dl.e vour, b~duitvf.ln9 en be1~tdsontw1kkel ing van 
be1ang ztjn. D~arnaastechter kunnenonderzoekers op basts vln dergeltjke 
gegevens en op bash van blnnen-en buttenlindse ltterltuur"een su:'stan
tielebijdrlge leveren aan de ~twtkkel1ng van doelstel11ngewaen .tddelen 
van de poHUe en tens10tte kan 00k btj de invoertngen ewalnUe v'~n 
verandertngen wetenschippel1Jkonderzoek een belangrUke rol sPelen~ 

, " . 
~as In het verleden de ~derzoekrol vln hetWODC in hetpol1tieveld _t 

" (\ -, - , 

na_een, tnventariserende.de afgelopen jaren hebben eensterkeverru1~ 
.Ing van deze ro1 te zien gegeven. Deze veranderingen zUn vooral, bewerk-

• ,I.' r, , ' ' r 

",~telU94 door" de, e~perl.ntendte tn he.t vortge onderzoekplln werden 
I j "". ", 

Aln"lond1gd. De voorberetdfng enultvoe(1ns vln de serte experiMnten op 
'het gebted van de .. beheerstng vln klelne crt.t"l1ftettvraagt vln bet woe 
eensul»!5t.nttile bi:jdrlge 11ft de ~1f)tdsontw1tlte1tn9 '~dtt "gebted; °Het 

c on.rzoek wordt "}Ste~k ,OP ~ _tt~gvI\ de effecte" V_II .experi.nteel . 
p be'letd gertcht. Op lande1 Uk niveail krtjgt ~!-t~xpert_ntele beleld yor. aD. . 

In de Co.hs,le EJJperl_nten C~f.tnIHtettsbestrtJdtng. De Ifzonderltjke 
experf.ntenWO~den v~rberetd i\ en begeleld door hetlok,le drfehoeks
overleg. en het Wpoc. 

o 

• A "? " .' 

., (' 

lag' aanvankel Ij~ het lecent blj de experillenten op de rech!!rche en op de 

opsporing va'! strafbare feilen,tnde. loop Vln de vcorbereldlng verbreedde 
V ztch het perspecttef. Haast repressle beeg prevenUe eenplJatsln de 

experfllenten.:!'Preventle IIOet din rut_r wordenDOMSchreven din 1IIe~ techno-
, prevenUe. Modellen zOll,s -tel.poHclng- en -ca..Jnlty-pol1cing-, ·pro
acthepol1ctng- en ·crl_ prevention through environmental desigri"heb,~en 

betre~k1ng op prevenUeve ICtfytt~tten dt.e de politte In salllle~rktl'!g lllet 

Indere Instanttes lOU IIOeten onder.n 011 de beYolktng lleer weerb~ar te 
. • . ·'.0 

IUleen tegencrl.,nllJtett. ,In de onderzoekeni wauln dtt nteuwe concept 
van poHtl~erle wordt geTntrocluceerd. ztjn d~.~r1IIee tevens "'ztj het 910-
baal- de /iioelstelHngen geSp~ctftceerd. In p1a~ts van het uttsluttend 

r;!/ 

utttestenvin _thoden oa ,lIbdrtj'len'op te spqren. worden In de nteuwe 
bEn.derlng ,blnnen de po1t~~eleorpsen tevens"alter'!"ltteye .thodieken ter 
hirid geflOlllencUeop lIngere te,..1jn de, Crl.t"'IH tet tsoverlast kunnen re
ducer-en. Heteffect van deze" ~Ieuwe _thodte~ntal dan oak nlet alleen . . . 

afgeiM!ten worden aln taet nivelu nnde crt.tnal Itett '.en deophe1dertngs-
'., . 0'· 0 . (/ 

percentages. Gevoe1ens van (on)rust en (on)vetHghetd. de bereldhefd van 
'''de bevolkingOllilet de politiesalllen te werken en aangtf~ te doen van 

, II ~ 

een .. tsdr1jf t zljn eyenzeer be1a"grtjlee crltert.l. 0 

Het .. is dutdelijkdat deze, nfeuwe llethodteken zlch' ntet beperken tot ''de
J 

recherche. 'Ook .. ,de geiinf for.eerdeodfenst he,fthter een 0belangrtjke rol ... . «. . 0 '. . 

,'Een rol' wunan overt gens het beJang v1i een "Inderelnvahhoek« utt _ri-
o ." ' " . ' • t-

~Ians Q;nderzoele .,' dufdelijk was geworden: «tlar :bleek datde 1nforut·ie 
< " '(; , 

die -de geijnff,orllleerde<,dl~n-stwht te. verzalllelen val)uft de, bevollcing, een 
. ,/ 

van de belangrtjlcste f.~tprenWis' voorsucces btJ de opsporfng yan .fs-
~ }' 

drfjyen • 

. De serh exper1!11entenleg~ ~s1ag op eenbelangrtjk deel van "de voo.- po

l1t1eonderzoek besc~fftblre" ondenOelccapactte1t. Daardoor is het· aantal 
onclf:;zoeken' dilt, daarnlastka~wOrde~' uitgeyoerd beperltt.'Haasteenonder- , 
zoele 'nli."kI(lerfunt1esbtJde~orp$Rfjkspolftje fseen enquete onder het 

op . 30 Iprl1,1980 '.," _terda. tnge;eite ~'tele-Eenhefd-personeel lrige-
" ".,.. r (, '. ~), 

.Q 

voegd lz feY II • 31,.Zo lIOge 11 j~ .z'lfr, 1981. w,prden gestlrt ;,lIIet de ver zall!e-
1.ng.,' Yl,n gegevens ove.r ' •• efie~ten vln de aanweztghetdvan de raadslMn 
bt~t he~porf~1everhoor en:' ul e~nonderzoek· i'lurhet ;functto~renvln h4!t '0 

drfehoeksover 1 eg voorberef d\~rden. (, L' 
• .'~ I~ 

. ~ 

'I: 

, :"0 
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2.lop~nd onderzOek 

. ~!LJ!2l!U~:!~I!!r!!!!!!~!!_!!9!!!!9 
lridherse ge.,enten z~jn experiaentengestart: ttl Msterdl_. HoOgeveen. 

,) Leiden. Sfttard~ Utrecht. Daarnaast 15 eeRllntal expertMnten tn voorbe

reiding. 'iin 1n Heng~10 en iin in H00gevee~o In 's-Gravenhage hee~t bet 
WODe Mdewerktng ietleend aan een inbnakexperiMnt van de Haagse polt- . 

tie. Het onderz~k in een van deexpertllenten -het'Utrecntse recherche
experi.ent- Is ondertussen&fgesloten~ Het .,ODC-rapport daarover Is in 

- " 
1980 versch~ilen. Het .. ~)IIeede Utrechtse exper1_nt dilt in voorberetdlng 
was -het teaIllPQl1tf'~ ;:xpertMnt- zal ntet op korteter_tjn doorgang 

'linden. In bet nteuwebeletdsp.1an van deUtrecJ;t(se geaeentepoHtte ''is van 
het teallpo1ttleconceptifg~zien. In Stttard is de IIOgelijkhetd gevOnden 

0. toch de effecte~ van het teallpolttie-concept te onderzoeken. Daar 
gaat op 1 januarl 1981 een teallpo11tie-experlMnt nn° start dat door het 

.\.i •. 
.,ODC wordt geevalueerd. c, 

Over de externe effecten 'vln bet 1nbnakproject tn • s-Grll!enhageis bet 

vort!je jaar lin de Haagse getleentepol1tte gerapporteerd. In 's-Gravenh~"ge 

verleept·",t )IODC ook _dewerk1n~ aan een pol1tle-experi_nt dat'ln de 

wijlt Spoort1Uk~Laakkwartter 'lIn start ial gain. 
rj 'J 

~:.~":~Ql!9@~!!!!i_!!!lYlt!!:2!!ft(l9!Lg:!l!ln£l!t!!til.!!itr.U.c!!l.!g 
Pol iih!statfsttelten u1t~' 1977 en 1978 laten zlen dat31n Hoogeveenvoor.ill 

. relit1ef:;veel 1nb(;iten. diefstillen u1t auto's en vern1eltngent{lr tennis 
van .!!!cpoHt1e zUn gek~n.,Deze deUtten zUn yoor een groot· deel ·ooop

gehelderdo gebleven. Oft was voor bet pla.tselijke dr1ehoeksoverleg aan-
,I letdlog. aan de bestrtjdtng'v'R deze Clrte delictenel(tra aiandacht te be

steden. . Het onderzoek is reeds ,1n 1979 gesbrt .t ten; enquite .onder {~l' 
bevolk1ng enhet yerza_J~n van gegevensbtjde poUtle. Het project zel" 
heeft pliltsgevonden geciurende bet kllenderjalr 1980. In 1981 z&,ll1ende 
eer.ste Mllettng en de rlpportage daanln buRbeslag krUgen. 
Het Hoogeveense expert.nt bestaat 111t ten c0llb1..-fte' Vln acttvttetteni 
Enerztjds ztjn extrl gertch~ sunen lances' uttgevoerd op degeselecteer

de del feten, terwtjl ~nderzhd$ dOoreen "'tenalt ,Vln bet bureau Voorko·" 
.tng Mtsdrtjven vtl voorl1chttng lop wtjklvonden, op,-scholen, 1n de 

PllltseltJke\,,~dt.) en Idvisedng, "ar ~ doorlnder. pre~entt.eVtact1· 
,;1 a . _,I )~~' 

c 

'" 

C! 

vitetten is gewerkt .&an criMe-prevention in lIIeer algelllene z1n. 

Met crh,'naliteitsbestrtJd1ng wordt in d1t project oak bectoeld het redu- r 

ceren van onrustgevO'!lens on.der de bevolkfng en het verbeterenvan de re-
lat1e tu.ssenbevolklngen pol1tte, waardoor de,pol1tfe op grond van door 

de bevolHng verstrekte fofor ... t;te welHchtsneller kan handelen. 0IIII de 
effecten . vlnhet. experilllent te .eten,z1Jn ~ze v.ersch111e;uie .aspecten 
van de cr1~fnlltteitsbestrfjd1ng in het onderzoek opgena.en. 

o (\ :. . 

2.3 AIIIsterdlllt: evaluat1e-onderzoet cr1l1tina}1te1tsbestrUd1ng 
Qo;;--;;"-~dit-p~e;;niiep~ojeci-1s-M-ie-9ian"op-;efke-;ijze de beV~lk1ng. 
·lItE!er kan worden betrokken btjde bestrijd1ngvan de zogenaa. k 1 e1 ne 

i~ '\ 

crtlltfnaliteft. Daarbij galt het zowel OIl de iangHt~berefdhe1d als CJ!.I de 

beretdhe1d vande. bevo1k1ng GIll z~l( 1II1tregelen te rl£1Iten.ter voork0ll1ng 
van IIIfsdrijven • 

In het Qnderzoek isnagegiln welke IltiJgeH,1kheden de politie heeft de be
volking te sth ... lerentot deze beteidheid. Inc:;oncreto: of wijztgingen in 

suyvefllance-:-actfv1teitenen afhandel1ngsproeedures van kleine llifsdrf~ven 
hiertoe de geefgende1lethoden z1jn. .' " 

Teneine de bevolldng1!leer b1j de bestri.jding van de cri~inal1teft te be
treltken 1'$ eenverbetertng van de· relatte tosse" poHtteen bevolk1ngeen 
vande hoofddoelen van het project. Als initiator heeft de polit1e z1ch 

t1Jdens han IIctivfteften vooralgerfcht op een werkwfJze d1e'tweehoofd,.. 
.elelltE!nten bevat: .,tntegrattetn de bevolklngen het geyen van voorlichttng 

lllet betrekk11'1g tot zQWel technopreventfeve ,115 soc1opreventfeve ~atrege
.len. ,De delfcten waaropbet.,roject z1ch concentre.ert ziJndfefstillJ utt 

auto's, tnbraak bi j parttcul1 eren, .straatyoof, rfjwt e 1 diefs ta l,lItishande-
11ng Op.~ oRen,bare weg,'colportage en vandal hllle. r, 
Pe ultv~rlng ,an het projekt yond plaatsht 198Q en. belltstte hoofdzake
HJlt bUdegeiinifoflleerde df.~nst. Qlltvast te kunnen s~l1en wat de ef-

·feeten VII'! '. het. ,project zfjn ge~eest wordenzowel 111 ~ per10de v66r als 
. nibet' projekt ~geven's ver~a.ld.'Uertoe is ~nQl't,~~rzoek gedlll~n bij 

r " ' ' 

,een 'ste~proef" Van :;~ bevol~tng waar.b.tj ond~r"lIe.er aande' orde kwallien: 
'sl~cht0fferschap't "aangffteberefdheid enllNl.~regelen te·y'voork0llt1ng van 

o ,crfllttnal1teit.:' Uft- gegevens van de PQlitte .. wordt tevens nagegaanQf het 
~ ., .. . . -.) 

prOject ¥Intnvloed flf ge1ifeest ~~het crtllttnaHtef1;sniveau." Teiislo~te zal 
~ u " 
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ook de arbe1dssatisfact1e van bet tea.'wor'den geeva)ueerd. De analyse van 

de'verzallelde gegevens en de rapportage zullen in d1t jaar plaat$vinden. , , 

~:.~_~~!~~t_~~~!~!!i~:2!!~!:~2~~~£!i!i!!!!!!~!!~~~!~!J.~!,!9 
Dit onderzOek rieht 21ch ~t oalle G;! derecherche~ B1j de Le1dse recher-

. , 
che ts "eerst nagegaan wat defeitel1jke gang van zaken is b1j de opspo-
ring en opheldering. Op basis van ,een analyse van deze ~egevens zal ,in 

- < [ " 

overleg lllet het drtehoeksoverleg endeafdel1ng recherche vervolgens een 
aanta 1 pri ort te1 ten lletbetrekk 1 ng tot de opspori n9 eRverbal1 sert1'!9 

binnen de categorie van'de kle1ne cri.1naltteft worden gesteld. Ten aan

zien van deze prtor1te1ten zal een werkwUze' worden voorgesteld die tot 
"een vergro(t! effecUv1teitzou kunnen lei den .. , Vaor de andere del1cten nl' 
een ' alternat1eve,afhandelinfjsprocedure worden ontworpen waadn 00k voor-

lichting en prevent'fe een plaats krijgen. .'. 
Met degegevensverza~1ing en de analyse 1stn 1980 een begtn geaaakt. 'In 
i981 zullen waarsehijnHjk de expert.entele veranderingen wOrden 1r.ge
voerd waarna in-1982 rapportage yin de resultatan zal plaatsvinden .. 

.~:.~_~!U~r~L~~!lYU!~:Q!!~H2!~_~!J~~~!!! 
De te ver'llachten gellleentel1jke her1nd.~l1ng ~n Zufd-Lillburg. waubij het 
verzorgingsgeb1ed en de sterkte van het pol1t1ek9rp~ Stttard zullen wor
den' vergroot. heeftbinnen het korps van de gelleentepolttte Sitt~r~ g __ 
lefd tot ,een herbeztnning Of) de hU1dtge (ceetrale)organhat1e. " tl ' 

6 Als beliingrUk$te nadel'en daanan worden er)(aren dlt ze leidt tot proble- ~. 
En rond de taakverdeltng en bel~$ttn9 •. tot eenhooguf.t 6geringe. aans,lui-
ting btj de specffteke probletlen en wensen van personen. gr~penof buur

ten. en tenslotte dit door de spectf1ekecwganhatfevora een preventle~e 
werkwijzeniet, goed rell beerbllr ts~,' 

TeQeinde deze .. riadelen te ondervlngen 15 geltozenV9Qr een struc.tuur. 
waarin de pr1~atre pol1ttetlH 1n~gr:i.i door w1jktea.s ~wordt verzorgd. 

Binnen de relatief kle1
c

ne teaMS is, de t~ternec~u'tC:lt1e en taakver-. 
.. , del1ffgatnder . cOilplex. De' v.erkleintng vln del(stand 'lot de burgerij en 

• , c ,. ,. 

de fntenshert.ngvln 'het contact dair.ezll kUnnen lei.ntot Hn. kwalt-
, I). , . " 

tatieve ,verbetertng van derel.atfe en eenbeter f"li~ht fnde spetHfeke 
probleRn' ~aardoor .een .er gerh:hte.· t~,akvervun1ng t'an.gereal tseerd 

t .', 

'0 

worden.. 80vEmdfen z1jn op dfe IIIiInf-er de voorwairden gescnapen yoor opU-

1M1 herfn.9 ~a,,! de prevent1eve en re!lressfeve crtMfnaliteftsbeheersfng. 

Hetonderloek dat door hetWDC Iil wordeiluftgevoPJd .richt zichop, de 

volgende twee vragen: 

- op welkewij~E! dt~nen de wfjken' te worden afgebakend. welke sterkte 
WQeten ,de w.jktea~ hebben enwat is de.eest adequate taatstellfng van 
di£' tens fn deverscht11ende wfJken; 

:; welke z1jn defnterne' en externe effecten van ,hetwerken lIIet wijkteams. 
" .';f , 

rer beantwoordfng van deze vrage ... lullen voorHfgaand aan de geplande or-

ganfsatfe' gegevens worden veru..eldondef de bevolktng (speciffekepro-
" . 

blelllen~ ~ensen. c.q. oordeel over.: het pol ftteoptreden, contact,!llet polh 
tie. (on)veil ighefdsgevoelens. 'dark nutllber') en onder de~ korpsleden (te-

,vredenheid !llet,. de werksftultfe, tijdsbe'Stedfng, wensen met betrekkfng tot 
taakstelltng).. Deze gegevenslullen woreten vergelekenlllet op een later 

tt Jds ~f pte verrf chte,n Illet.1 ngen. Gepoogd,za lwordeneen adequate 'bevol-. 
Ic1ngsc~rtrolegroep salnen te s~ellen waar~ij dezelfde lIIetfngen kunnen wor() 
den ve0rrfcht~ Genoemde gegevens lullen worden aangevuld !llet gegevens uit 
de ,,>'01 ttie-,dIIIfnistratie (ophelderfngspercent&'ges. geregistreerde erfmf
n,Hiett, tfjdsbesteding). 

3. Nieuw onderzoek 

!:.L!~~£tJ.!~~1!~9_1!~!!c!!:~!t1!:!!~_~!L!!~!!!~~l!,!9_1!1!!'!!_~':!'!!'!~l!~!!! 
Een,vlnde ,ltOgel1jkheden 0IIt de dfenstverlenfng aaf,1 de bevolking te verbe-

teren is de 1ns~hakel1ng Yande geiinfforMeerde pol.it'1e bfj de afbandeling 
van aingf{ten v~n liinder "ernstfge del'feten. Hferdoor wordt ·enerzfjd~ de 
JusUtlele d1enst ontlast, terw1jl anderztjds de taak van~surven laot 
er (joor w,ordiverrui"'d~ "In de 1and~HjJce begel~idj~gS~o_iS'~ievan de ex

perftllen~~nts. desugge$t1e geda~nOll met dezt~~~,n1satorfsCheaanpaSSffl9 
een proef te neilen.Het het 'politfekorps te "'engeloz1jncontactf!" gelegd 

,'f " 

over de IIIOgcl1jke,uitvoerfng v~:n deze proef binnen dft korps. Het project 
z~u" f,n het afgelopenjaar van ,start zfjn gegaan. Teng,volge van reeds 
lopende ver~nder.ingsproce~sen is entgevertragfng opgeUeden •. Daardoor is., 

het .onderzoe~uftgest,ld~ waa~sch1jnl?lj(k" kan nu tn de tweede helft Van 
.1901 begonnen wordenlilethetonderzoek. 
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Het experf;aer.tdatln hetkader van debestrijding~an kleir.e cril!linal!7 

teit in Hoogeveen in hetvorigejaar is gehouden • .zal worden "lJitgebreidA 

In 1981 zal worden geprobeerd' 011 via, i ntensief wUkover1eg en overleg/met 

ver:enigingen en"belangengroepen debetro)tkenheid van de bevolk1ng bij re {, 
criminal tteits;probletllen 1n hun \IIij~ofse~~or te vergroten en tevens,,011 

met de politiezorg tneer a,ansluiting te zgek~nbijwe~sen dte bij de ~
volking leven.Wedet·OII zal een steekpifoefonderzoek ~nder de bevolidng" 

, worden ,ui~gevoer:d 0111 IIIDge1ij~e effecten van deze pol1tie-act1viteiten te 

meten. Oaa;naast Hjkt het~ zeer van belang de pol1tie-acthtteiten direct 

op de voet te vol,,gen en de sp~cifieke doel~roepen waarop ~ act1vlteiten 
zijn gericht in he'tonderzoek te betrekken. De invu)lbg van d1t deel van 

het onderzoek ,ialmede worden bepaald,door de aard van ,de actiViteiten. 

~!~.:_Q~~~~!~~)~!!~~~~-~!~~r!~~~!!~!-~!~~~~-~!!_~~~e~-~!~~~e~!!~!! ' 
Het woe is"door de Algel1lene In~pectie van het Korps Rijk!ipolttie bena.., 
derd lIIet de vr!iag "of vanuit het WOOCeen bUdragt:,~~n worden gelevet:'d 

aan !;Ie opstel1'if}g van een progra.a voOr het: n1eUW,}nte, stenen var

mingscentrum. Dele" onderzoek'lraa~ slu1t goeCl aanbiJhet eeniere onder
zoekproject r.aar de prilRa1re pol1uJ-opleld1ng. De te verwachtenreorga

nisat1e van hetPQlitiebes.tel lIaakt e~monde'rzoeknaar" de funcUe-eisen 
van 'het kader van 'het korps en ~ar <1e daaru1t voortvloeitmde behoeften 1,1 

aan "peTllanente educat1e ll "extra belangrUk •. Oaaroaast zal dit.onderzoe
k
.' 

gegevens kunnen opievere!1 die vanbelang zt~o 'voor~t personee1sbe1eid~ , 

terwljl Mogelijkookeen l1chtkim worden geworpen opdespec1fieke c~1sen 
die "aande pol1ttezorgin ooze kle1'nen;Jgeaeentengeste:ld ~rdt~Echter 
,()()klieerin net' al~Meenbe,~taatbehoefte.an, vergrot1ng vande k~l'in1s 

.' over:' het Korps Ri,jk,spol.itie. 'Door de verschnle~~eWODC-exper1.nten \Ret, 
cri.1naHteltsbehee'rsi ng fn ,,4;e· grotesteden en. het onderzoekprogra_:v~n . 

~ BlnnenlandseZaken. drelgt de~doculllf!nteel"de kennH ".over'he,t .,l{orps 

R1jkSPoll~te,tenachter ~ .i"ak,en bij de kenn is ov~rdekOrpserigell4!ente:- n' 

p!,)lttle. Hei ,onderzaek zal begtn 1981 aanvangen en bestaan ~ite~n;,,~n~e.o-
() tar1~atle,van ... er~'zaallheden binnen,¥.'v,ers,chil'le"cte kaderf~ncUe5' . en> 

de 1I0000evirig"waarindii l!Ierkplaatsvfnd,t. ' Q' .• 

',', 0 

" {'!/ '~~ ,';" "t.; 
I 

~ 

y;' 

3.4 De raadslllan bfj het pol ftfeverhoor --------------------------------------Naa~ aanleJ~.~a.!!..een,daartoestrekkende IIIOtfe va,t'de TweedeKalier 
~~, wordt overwogenbt{~ijz;-'~an' ';':~fde raadslIIanAoe telaten tot het PO'" 

Htfeverhoor. ,Dele .,roef zal wordenbegelefd en geevalueerd door een 
daarte»e ,fnte stenen c;a.fssfe. Ten tM!hoeve van deeval~,atfe vande 

proef zalhet MODt gegevensverzllllelen over de effecten die cte',aanwez1g-

I ( 

herd vain de raads.an btjhet polttfeverhOor heeft. Q .c) (} 

Daarbf~; zalin de eerste, pla,ts worden geprobeerd vlIst te stellen of de 
aanwezighefd ,van de· raadslllan lefdt tot een verhoogde rechtsbescherming 

van.,de verdachte. Daarnalst zal o.a. worden nagegaan wa~ ~ 1nvloed is 

va~ dh!'~ aanwez1gheid op .t1et oplossingsperc~ntlge en op de crilllfnele tak

ttek' vande pol1tie. 

\~.~.5' De be~eltents vanpr,omoties vool" lager en lIidClenkiidervan de Rijks- ' 
'--'":'·~:p;liii;-:-----------------------------------'-~-.. .,,------------------

}I';~_~'~_"'. ;, c; 

Oe·;ster.ke u1 tbretdt ng van' het Korps RijltspoH tte tn het laatste decennfullt 
is voorna~ltjk gerealtseerd door ",fddel van een opname van jonge mensen 

r\ " • 
, dte aan het begin van hun loopbaan staan. Hierdoor. iseen s1 tuatte ont-

staan waarb1j zowe,J het IIIfddenkader als .,h~t lager Itader relat1ef jong is. 

"'met bUgevolg een sterk gereduceerde ltans op bevordertngvoor ..et lager-
\" .. -

kader. 
Haist tIorhontale is verticale verp1aats1ngsteeds~en van de belaflgrijk

ste pellers van he,~ P,9'11t1ile ~erso~ee1sbelefd geweest.NUdezeOpefler' 

onder het personeelsbelefd drefgt weg te vallen tal .n~ich rekens,~hap 
dienen te geven . van de beteke,rais van ,~etprOt1lOtfebele1d envervaligende ' 

altern"'tievEI .tho~en dfenen te ontw1k!telen~" , 
ooelst;l1t~,!J van hetoriderzoek Ide betekenhvan prOlllotles voor lager- een. 

"'fddenka~r"yan '~ RUkspol ftie" is i";lichtte geven tn deeffectel'! vall " 
,bevorderingen herttca'leverplaatsf"gefl in deorgariisaUe) eneeneerste 
"'or1~ntatfe opalternattevetlOgeltJkheden.' ' Ii ' " " • ' 

Ifet conderzoe'k b~perktz1ch tot c1e,effe~'t,nvoorzover dfe'betrekkfrig heb-

ij () "benop. liet functioneren 1n het"ko~ps.·tn ~~Y$t,e piaats llf:...td.rs een' 

:0'" "l~n~l1.1~e· steeJpro~fbtj di RfjkspoHtte wotden'iQnd~rloc:~t .w~t :degevOh; 
,gen' 'zijnvln' het al din nf'etbev~rderen' opdewtJze ,VaRUlkyeryullt"9 

. " ~\(¢~.rbe1dslWOt1yatie).0Iarnlut ll~ het,oiiderzoettzi'Ch ·rtcfit~opde:.b~l~-

,,;' 

() /' 

" \\, 

\~ , 
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ving van het werk en de werksltuaUe (attitudes)' en OIl de 'w1jze waarop de 

werknellersz1~hzelf zienin relaUe tot het korps (identit~1t. zel f.., 

beeld) • 
Uitgebreide aandacht zal worden gegeven a~n de bestuderin~ vandf'. voor

waarden waarondereventl!e)e effecten ztch voordoen. Met nalile wordt'daar

bij gedacht '~,~n d1ensU1jd (wanneerworden proble_m zichtbaad. inhoud 
van de arbe1dstaak., horizontale verplaatstngen. verwachtingen .et betrek

king tot de loopbaan. qple1d1nge: vrije tijdsbestedtng (doenproblemen 

zich niet of in mindere lIIateyoor. wanneer vr1jetijdsacUviteiten een be-" 

langrijke plaats in het leven van een werkneilerinneJAen). Aansluitend op 
dit t.ransversale onderzoek. waanlee eind 1981een aanvangzal kunnen wor

den gemoak~. zullen ,in latere stadiaexpedEnten kunnen wo~denc opgezet. 
meer gericht op onderzoek naar alternatieven voor het proJllC)Uebeleid (bV. 

taakherstructurering. 10opba~nbege1eiding en plan~ing en der~el1jke). 

~ ... 6 ___ W~}lr:.'!.f~JL~i'l.k_ttl<!i..~t~til1.. 
Evenec:ns binnen het kader van de bestrijding van de kl,e1ne criainaliteiJ 
;;;~-=:::/ \' . -'" 

Ugt een iIIOgeHjk experillent op het terretnnn de w1nteldiefstal. Jlit 

exper1l11ent zo~ kunnen worden'}u1tgevoerd onder ausp1cU!n van de recente

l1jk ingestelde ·werkgroepwinkeld1efstal'".Voor)optg gaan degedachten 

u1t naar eel! opzet waarbU wordt nagegaan wat oot ef.fect is 'van een W0'" 

tere politie-inspannirig ~p dit geb1edgeko~peld a~n een mtnder (:I\itnodi
gende uitsta111ng van pnldukten. Een aantl1 varianten z9U daarbij kunm~n 
worden beproefd. Inoverl)egllet de genoeltde. werkgroep zal eventue21 COfi-

cr~t1se~ing van de voorlopige plannen plaa~sv1nd.!n. 

.(1 

In' toer.elllende.atewordt binnen •• Iar ook,buiten de. politi, behoeftege
yoeld aan verbetertng v,ande ,JI0gelijkheden a. a,ele1d te ~ntwikkelen. 

" ' " ,{j , ,,' \, " ," " " 

Daartoestaat een aimtal wegeR ,open. Een. ~langrijke potentiiBe IIOg~l1Jk-

" h~td 1~aa~e~ig:tnh~t" 1n~titu~t vao het·drj,ehoeksGv~rle9'"'. D1t 1ns!-i-' 

tU'lt bi ed~t npri nc 1pe pde' '.,geli jkheden .poli t tebe 1 et ate integreren 
.~.,,' .;. : ."',' ; .... ' fl.", ',.' "-:, .. -",.- '\:'-':"~1' J' ,l};_, 

in zGWelbestuur1tjk" ab, in justit1eel,beJei.d. Ja_r geRoeg functioneert 

onda~k5', verschl1 1 ende~gingen taet dd eh~ksoverleg ',~ngn1 et overal '1.1 s 
• ;;?' - .' :. ,.' " . " . 

beleidsvorlleJld instttuut. ') I) 

, " 

" 

, ' 

Het doe 1 van dtt onder,zoek, is (II 'de vrug tebeantwoordenwaarOlllhet 

drh~hoeksoverleg veehl zo Slec,ht flQnctiOneert.Daarna MOet hetbeter .dan 

,nli IIOgel Uk zijnOlll va,~t ~"stellen of ,het ddehoeksoverlegaldan niet 
gesc1l1kt 15 Oltl15 .beleldsyorillend 1nstituutvoor de poHt1eop te treden9 

Afhankel1jk van dfevlststell1n!l,.kan din verv~lgens worden cgeadvlseerd 
,over verbeteringen dlez1ch ophun beu,rt lenen voor een zorgvuldige eva-
luatie,. (, 
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n. CRIMINAlITEITSONTWllCKEllHG 

1. Inletd1ng 
In het( onderzoekplan v()Or 1980 werd reeds woruftgezfen naar de activi-

teiten in 1981 en 1982. Er is geen aanletdtng 01 de the.attek van het on

derzoeltprogn..a bfj te stell en. 
Helene hoofdtheMabetreft de vraag naar de soctale en persoonltjke ken-

.rlten die het r15fco bepalen51achtoffer te worden vln een delfct. 
Met behulp van 'een risico-analyse kan worden vastgesteld welke groepen 

"tj uttstet. kwetsbaar ztjn" Op grond van de ~risico-Inalyse Itunnen dan te
liens pre'ventte-advtezen yoorde ver~chnlend2 rtsfcogroepen war!:!en opge-

st,eld. 
,Het tweede hoofdthetll betr\!ft de houding .,van debevolking ten aanzten van 

de cr1111inaliteft en de daarllee salM!nhangende bereidhefd 011 zelf fets aan 
,prevent1e te doenenlof ,OIl hierbfj _.t:de poltt1e salllen te werken (aan

'gfften. waarschuwfngen en dergel1jke). 
In 1980 is de lar.de1tjlt~WOC-$1achtofferenCl',lete voor de zesde lllaal tn 

successie uftgevoerd. Over de uitkOllstel'J hiervan. die een, vrij forse too
n6 .• lteten lien van een aantll Y~voorkOlllende 4el1cttypen. fsgerappor
teerd inhet jaarversllg Yin de procureurs-generaal bij de' gerechts'hoven 

en tn tijdschr1ftarttkelen (InterJlledfafr. septetlber en oktober 1980). 
DaunalSt verschenen in 1980 enltele llee!' beschouwende artiltelen over de 
MOgelijkheden en on.ageltJkheden vln de Irlsdaad-preventie(onder andere 

Justttfile Yerkennfngen" nr.2. 1980 en een l.E.A.A.-bundel. R. Block 
{ed. ), "lttnd 1980t e,. een~erslag va" eeneMpirische evaluatievan -de .110-

~ " . . 

defijkecHlpl9ne~ ter Yooric9111tng van l111sdrtjven (T1jd$chri~tvoorCrlIRf-- . ,''1 

. "Qlogie,. ~tober 1980). De teMur van delaatstgenoelllde publicltie lait 
~. . . 

z1ch OfISchr1jven a1sge.aUgd opttIRhtfsch: de berefcJhetd 0lIl preventfeve 
" . ~ . 

lIIaatre9t!len te 'nelllen lijkt vatbllf te zijn voor belnvloe~tllg. terwijl 
v.erder hetnelllen Yin bepallde lIIr:.tregelen ookwel entg effect Hjkt··,te 

:. ( ... ,\ • • :. "i_ 

~orteren. tiel IIIOet wordengevreesddlt .t technische lIIIatregelenalfeen 

slechtsbeperlcte resultaten Icunnen worden·ber~ikt. 
In 1981 111 de landel1jkesJaclitofferenquete w,ordenuttgevoi!rddoor ~ 
.fdel1ng geztns2nquetes Yin. het ,CBS: Het WODC., b1fjft obetrokken bij d! op-_ . .., 'II .', 

zet en npportage 'lIn de enqueteen zal tndat Yerband no9..:)en~el"e ~thO-

41, 

... b 



I. 

~, l 

42 

• 

dolog1sche studies ultvoeren. Voor bet CBS fs de uttvoerlng van deze en
quete 01' landelijke schaal een prealere. 0. de continufteit Vin de st.
ttstiek der sl.chtofferpercentages te kunnen 91r.nderen. z.l ook bet· WOOC 
nog eep slachtofferenquete onder een beperkte steekproef liten uitvocren. 
Hferin zullen tevens er~ele wragen over .inderhetdsgroepen worden opgeno
.en, terwijl in verband ~t het hierna te bespreken onderzoek aan entele 
categorieen slachtoffers zal worden gevraagd of zij aan een vervolgonder
zoek zouden willen lleeWerken. 
Het zwurtepunt blnnen bet onderzoekprogra ... zal in 1981 echter liggen 
biJ het uitvoeren van ;,fat di~per gravende onderzoeken onder verschi11ende 
categorieen van als slachtoffer gefdentiflceerde personen. Deze zullen 
lowel .gerlcht zijn op een verfljnfng van het reeds ontwlkkelde rlsico
.ode 1 (.et name in bet psychologische vlak). als op een verdtepfng van de 

kennis over de gevolgen van een v1ct1.1satle. Wat dit laatste betreft zal 
ntet alleen de bereidhefdo 01 aanglfte te doen blJ de politte aandacht 
krijgen, .aar ook de ervar1ngen die .en heeft let de polltie en ~t de 
llateriele en i.at.erie1e hulpverlenlng door andere lnstantles. Bij de op
zet en uitvoerfng van dit onderzoet onder slachtoffers zal worden aa~le
sloten biJ het tn hoofdstuk 5 te bespreken onderzoek naar bet fUf?.ctloue
ren van de Ilatert1!le en i.aaterlele hulpverlentng aan slachtoffers (eva
luatfe schadefonds gewelds.isdrijven). 

2. lopend onderzoek 
2.1. Onderzoek vergelljkende vlctl.o10g1e 
i~--d;--~;;d;--h;lft--;;;-i980-h;;ft-ii; van de .edewerkers van het WOOC 

victi~logfsch onderzoek uftgevoerd In Canldl op uftnodfgtng van de on
derzoekafdeling van het Ministerie van Just1tfe vln Canadi (Office of the 
Prosecutor General). VO~1tbouwend hlerop z.l een vergelijkende studle 
MJrden ge.aakt van de risicopatronen blnnen de Aaerf~aanse. de Canadese 
en de Nederland~e sa~nlevln9 (inclustef het toepassfngsntveau van be- . 
paalde pr~ventteve aaatregelen). 

~~~~-!~!!~!:~!~~!!~~!!-~~~!_~~!~_e~!~!~!!~ 
In 1982 zal door de R~ad van Europa een conferentie worden gehouden over 
de gedragswetenschappel1jke aspecten van de tJoorkOllfng van .isdrtjven. 

\ 
) 
~ 
I 

t 
.J 

TeV' vOo"b£<reiding hierop zal door het WOC in sallenwerking Et de Zweedse 
National Council for Crie Prevention een Engelstalfge bundel worden ge
publiceerd Gver het Zweedse en Nederlandse onderzcek op dft geb1ed. De 

WOOC-bijdrage za1 bestaan uit een ·ultvoertge rapportage over de caapagnes 
~oorko.in9 van .fsdriJven en een su .. fer verslag van het project wijk
tea~politie Moerwijk van het korps gelleentepolttfe te Den Haag (zie ook 
hoofdstuk 3). 

~:.~:.-l!!9fll'l!~!'!IL~!~£'!~C!tt'lr'l,!qt!~~~_'!I!~ 
Op verschtllende punten zal door het WODC een vergeltjkende analyse ~or
den uitgevoerd op de resultaten van de WODC-enquete en van de enquete die 
het CBS zal uftvoeren. 

~:.~:.-~C!'!!~C!l~_~_~!_~!~£'!!C!f!!r!,!q~!!! 
Bfnnen het kader v~n de llethodologfsche begeletdtng van de slachtofferen
quete tal in een Nederlandse geaeente worden nagetrokken of. en zo ja in 
hoeverre, de opgayen van geenqueteerden over delicten die z1j aan de po
Htte zeggen te OObben gelDeld, in de poHtteadllfnfstnties kunnen worden 
teruggevonden (en in hoeverre deze opgaven Inhoudeltjk overeenste .. en aet 
de visfe van de verbalisant). Met het vel~rk woor deze vergeltjkfng is 
reeds tn 1980 een begin ge.aakt. 

3. Nieuw onderzoek 

!:.!:.-q'!~~r!~~_~~'!~r~~,!_~,!_2e~!!!!,!~n van slachtoffers. 
--------._--------De vraagstel1fng van dit onderzoek is reeds aan de orde gesteld fn de in-

leiding ~n. !leer uitvoertg, In OOt onderzoekplan van het WOOC voor 1980. 

Onder respectievelijk een groep slachtoffers van fnbraak~ a9ressi~ en 
aanranding en drie controlegroepen van nfet-slachtoffers zal een cnder
zoek worden uttgevoerd dat bestrtt ult tntensfeve. mondeltnge enquete
ring. AaR de slachtoffers en nfet-slachtoffers zullen vrlgen worden ge_ 

steld over hun leefgewoonten. terwtjl de slachtoffers tevens zullen wor
den ']eenqueteerd over hun ervarfngen a15 slachtoffer. Maar aogeUJk zai 
e~n afstelatng plaatsvtnden op het onderzoek evaluatte schade fonds ge
welds.'sdrtJven. 
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~:~_~~~~~t~~!~e!~!!!~~_~£~~~e~!~!~~!! 
In overl"eg !let en !let ondersteuntng van het Bureau llndeltjte CoOrdlnatte 

YOGrJtOlllng MhdrUven zal een praktiJkexperlaent worden opgezet nair de 

effecttvttelt vln beplilde preventt1!lIaatregelen.De gedlthten gaan uit 
nlar een toetslng vln het prevent1eve nut van goede ftetssloten (bv. 

ANNa-slot) onder gevarteerde soctlle OIIIStlndi~eden (1oc:attes Met veel 

re~,pect1eve1tjk wetnlg soclale controle). De hypothese b1j dlt experiMent 
Is, dat het gebrult van techntsche hulpMlddelen slechts In cOMblnltie !let 
een locltle.et veel soctlle controle een zek~re bescher~tng bledt tegen 
dlefstll. Door 1I1ddel van een enquite onder de bevolking ~an AMsterdaM 

zal tevens worden geprobeerd. een llll!er gedetli1.Je
c
erdtnzlcht te verkrljgen 

In • lIate wauln lien Ils dader en/of slachtOffer en/of toper vaneen 

tweedehands flets op de Martt betrOkten Is blj fletsendiefstal. 
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v. WETGEVING 

I. Inleidins. 

Binnen het onderzoek ten behoeve v~n de wetgevende acttviteiten Yin het 
depirte~nt kant zoals 1n het onderzoekplan 1980 is betoogd. een onder
schetd worden gellaakt tussen bet voorbereidende en het toetsende onder
zoek. Het voorberetdende onderzoek kan bestaan uit een beschrijvj~ van 
bep~~lde sociale verseh1jnselen en/of van de opvattingen hierover van re
levante groepen. als 00k uit een ralltng van de .ogelijke (financiele} 
(;onsequenUes van een bepaalde wet. Het toetsende onderzoek is gerteht op 

het vaststelJen van de effecten lIan bepiilde reeds 1n werking ziJnde 
wetten en de terugkoppeltng hiervan naar de wetgever. 

De onderzoeken die het WOOC recent in u1tvoering heeft geno.en llet be
trekking tot het al1l1entatierecht vorllen een voorbeeld van de categorie 
voorberei~nde wetgevtng~onderzoeken. Zo is illereerst een landelijk on-.. 
derzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de Nederlandse gehuwden over 
echtseheiding en ali~ntatie(duur) oordelen. Met opzet is afgezien van 
een eenvoudig op1n1eonderzoek over de eventuele 1111itering van de tijds
duur van alt.entattes. Het AU uftgevoerde. ~er o.vattende onderzoek zal 
niet aIleen inzieht verschaffen in de onderhavige opinies van de bevol
king. llaar zll te.~ens kunnen duidel tjk .aken welke de sociale achtergron
den z1Jn van de vers~htllende optnies. Het onderzoek zll waarsehtjnltjk 
oot voor andere beletdsdoeleinden op het gebied van het gezi~ en de eMan
etpitte yan de vrouw Yin wiarde kunnen z1jn. Hlast dtt onderzoek ts nog 
een dee)onderzoek u1tgevGefd onder een representat1eve steekproof van 
.ensen die zelf een echtsche1dtng he~ben .eegellaakt. Tenslotte zullen ra
IItngen worden gellaakt Vin de consequenties die bepillde wetswijzigingen 
zouden kunnen hebben voor de openbare IItddelen. 

Vanzelfsprekend zll de ondersteuning vanuit het WOOC Ian de voorberetd~ng 
van litetsvoorstellen en dergeHjke nfet altijd uit zulke OIIvangrUke eII

ptrtsche studtes hoeven(en OOkkunnen) ~estlln.Ook op een lIinder IWlte 
wtjze wordt het WODC thins regel .. ttg betrokkenbiJ de wetgevende ICttvt
teiten van het departellent.Als een .plrte IUbcltegorte'zou .,. kunnen be-. 
schouwen cnderzoek det ten doe 1 heett te verkennen in hoeverre het tn 
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voorberefdfng neMen van bepaa1de wetswfjz1g1ngen fs gelndtceerd. [en, 
voorbeeld van dergelijk onderzoek is het onderzoekproject naa.recht. Ook 
het onderzock naar de strafbare beledfging uit 1979 en de onderzoeken 
naar de afdoenfng van parkeerovertredtngen en naar de functie van art. 
328 bis Sr. (oneerlfjke wededfnging) waarover binnenkort wordt gerappor-

teerd. ~unnen htertoe worden gerekend. . 
De uitkOMsten van het onderzoek strafbare beledtging zfjn we1nfg conclu-
dent gebleken ~et betrekktng tot de vraag of de schrapping van de betref
fende artfkelen al dan niet raadzaa~ 15. In de prakttjk blfjkt strafbaar
stelling vooral een aangrfjptngspunt te ztjn voor hulpverlenfng en bemid
deling door de politte.Ook b1j een onzettfng van de eenvoudige belediging 
van een misdriJf in aen overtred1ng lal d1t aangr1jptngspunt van minder 
betekents worden. Het onderzoek naar de afdoenfng van parteerovertred1ng
en heeft andermaal de aandacht gevestfgd op enkele knelpunten tn het 
strafprocesrecht bfj de afdoenfng van verkeersovertredingen.Het zeer on
langs afgesloten onderzoek naar de praktfjk van art.328 b1s Sr (oneerltj
ke mededinging) lefdt tot de veronderstelling dat een aanpassfng van d1t 
a'rtikel, in de zin zoals gesuggereerd bfj de behandel1ng van wet m1s1ei
de'nde reclame (S.304), waarschijnlijk vooral za1 lelden tot een toe name 
van het aantal veroordelingen van klefne ~fddenstanders die een concur
rent hebben benadeeld. Vanu1t het oogpunt van de consumentenbescherming 
loopt zoln aanpass1ng dus het rfsico ziJn doel voorbfj te schieten. 
De tweede hoofdcategor1e binnen het wetgevingsonderzoek heeft, zoa~s ge
zegd, betrekk1ng op de vaststell1ng van de sociale effecten van bepaalde 
wetten. In 1980 is gereed gekOlllen het onderzoek naar de effecten van de 

Wet van 26 oktober 1973 (wtjztglng bepalingen van de preventieve hechte
nts), dat voor eeo deel is uitgevoerd 1n sa.enwerk1ng ~t nr. J.P. 8alke
lIa, ViSn de unhersfteft van Groningen. (J.P. Balkella, De duur van de voor
lop1ge hechtenis (d1ss.), Groningen 1979). Uit de resultaten van dit on
derzoek bliJkt dat deze 1ngrfjpende wetswijziging 1n hoofdlfjnen wel aan 
de gestelde doelen lijkt te hebben beantwoord. Vol gens de onderzoe~ers 
zou de uttefndelfjke wet5wtjzigfng oat eerder moeten worden gezten als de 

for~le bekrachtfgfng van een reeds gegroetde praktfjk van ~tnder toepas
singen en weer schorsingen, dan als een fNstru~nt om een dergelijke ont
wtkkelfng op gang te brengen. Het zou zelfs MOeten worden betwfjfeld of 
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de door de wet verscherpte ehen !let betrekk1ng tot de iotfverfng van de 
hechtenisbevelen op zich zelf veel invloed op de praktfjk hebben gehad. 
Hetonderzoek heeftverd~r aan het Hcht !Jebracht dat de relaties tussen 
het bevelen van voorlopige hechten1s en de toepass1ng van een onvoorwaa~ 
delijke vrUheidsst.-afveel cOliplexer ziJn dan in OOt verleden wel is 
verondersteld. 

Ook bet onder zoek nur de Arob-bezwaar.schri ftenprocedure van de un1 v~r
siteit van Groninger.,. waaraan het !«lDC een bijdrage heeft geleveni in de 

vor. van een enquete onder de lagere overheden. heeft een e~aluerendka
raUer. Tot de nieuwe onderzoekprojecten binnen deze categorie behoort de 

evaluatie van het Schade fonds Gewelds.isdr1Jven. In de Me.arfe van Toe
l1chtfng is destlJds reeds het voorne.en geult om bet functfoneren van de 
regeling na drfe tot vijf Jaar te evalueren. Slnds de inwerk1ngtreding 
van de wet op 1 januar1 1976 z1jn in~1ddels b1jna viJf jaar verstreken, 
zodat deze evaluat1e thans aan de orde is (zie ook Handelingen Tweede Ka
mer. 7 februari 1980, 2818). 

2. Lopend onderzoek 

~:.L~!r.~C!19C!nderzoek Prevent1eve Hechtenis 
Op verzoek -;;;-;;-d~~;-;;-;;~~;;~;;:g;~eraal 1ngestelde Evaluat1e CQI
missie Prevent1eve Hechten1s zal een enquete worden uitgevoerd onder le
den van de rechterl1jke .acht over vragen betreffende de toepassing van 
de, voorlop1ge hechtenis. Deze zal ten dele een inventar1serend karakter 
hebben en in d1t opzicht een aanvul11ng betekenen op de u1tgevoerde dos
sierstudies. 

~~~~_Q~~!!2~~_1~!1!~!j~9_!!l!!~!!!!!! 
01t o.vangr1jke project bestaat u1t twee elp1r1scOO studies -een onder 
de landel1Jke bevolk1ng en ein onder de populatfe van gesche1den lensen
en een rechtsvergelijkende stud1e over cnder~er de rege11ngen in Duits
land DFrankrijk en Engeland. Voor de financ1ele ra.ingen wordt gebru1k ge_ 

.aakt van zowel enkele enquetegegevens als van gegevens van de belast1ng-
1nspecUes. 

Ten behoeve van het verslag van de 1nterdeparte.entale werkgroep 11.tte
ring al1.entattes heeft reeds in 1980 een eerste rapportage van de hoofd-
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resultaten plaatsgevonden. De fteer vol1edige bewerking van de verza-elde 
gegevens zal echter nog en~ge tiJd in beslag neMen en ten dienste staan 
van de verdere discussie over het onderwerp. 

2.3. Onderzoek naaMrecht -------------------------
Het onderzoek naamrecht heeft allereerst bestaan uit een literatuurstudie 
en een inhoudsanalyse van de ~ 500 brieven die werde~ ingestuurd op de 
oproep, in enkele tiJdschriften, gericht aan gehuwde vrouwen die hun ei
gen naaM voeren of zouden willen voeren. Onder een langs andere weg ver
kregen representatieve steekproef v~n vrouwen die hun eigen naam voeren 
en hun echtgenoten, is vervolgens een enquete hferover uitgevoerd. levens 
zijn in de hierboven genoeMde enQuetes over het &limentatierecht onder 
respectievelijk de bevolkfng en een steekproef van gescheiden Mensen, 
vragen opgenomen over het naamrecht. In het begin van 1981 tal een fnte
r1Mrapport verschijnen. Nog in datzelfde jaar' zal het eindverslag gereed
komen. 

2.4. Onderzoek advocatuur -------------------------
fer voorberetding op een Meer substantfeel onderzoek naar de rechtshulp-
verlening door de Nederlandse advocatuur is een schrHtelijke enquete 
u1tgevoerd onder de Nederlandse advocaten. Nu is gebleken dat van de zfj
de van de Orde van Advocaten geen .edewerking zal worden verleend a3n het . ,) 

voorgenomen vervolgonderzoek,zal ~et in 1981 te publ1ceren verslag van de 

enquete tevens het efndverslag van dit onderzoek zfjn. 

3. N1euw onderzoek 

}.:J.:_Ey.JJ!I.Jj:J~_§S!t.JjI~!.9!GjI~_!i~JjI~!I'J~jI!J.Jy~!'_ 
Voor een deel Ial deze evaluatie kURnen geschieden aan de hand van de 
Jaarverslagen· van de c~fssfe die het fonds beheert. In deze Met zorg 
~a.engestelde Jaarverslagen is reeds veel inforMatie saMengebracht. Daar
naast zal het WODC een enquete-onderzoek uttvoeren onder een groep 
~ltente" van het fonds en ~en groep eventueel voor een uttker1ng in 
aanMerktng ka.ende slachtoffers dfe geen beroep op het fonds hebben ge
daan. Yoor een verantwoorde evaluatfe kunnen de ervartngen van de doel
groep vln het fonds 1-.en nfet worden gellist. De uftltering van over-
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heidswege van een schadeloosstelling is slechts een van de vor.en van 
hulpverlening aan slachtoffers. Uit onder.eer het onderzoek van het Cri
.inologisch Instituut te Groningen fs bekend dat de i.iTJter1ele hulpver
lening aan slachtoffers lacuneus is. (G.J.A. SMale, Slachtoffers van ern
stige vermogens- en gewelds.isdrij~en Deel II, De iamatertele proble.a
tiek. Groningen, 1980. Door het departe~nt is voor een periode van twee 
jaar een subsidie toegekend aan enkele instellingen die op lohle schaal 
iRlililteriele hulp aan slachtoffers verlenen. 

Gekoppeld aan het onderzoek onder slachtoffers die een uitkertng van het 
fonds hebben untvangen zal oot een onderzoek worden uitgevoerd onder de 
cl H!nten van de genoetlde proefprojecten. In dit laatste onderzoek zal 1n 

"'-he-t bijzDilder aandacht worden be steed aan de rol die de politte bij de 
hulpverlening aan slachtoffers vervult en zou kunnen vervul1en. 

~~~~_Qn~@({~-'!~~(y1~_~!n_[~bt~Q~r!2~n 
In 1980 z1jn enkele.deels wettelijke •• aatregelen tei" bestrijding van bet 
.isbruik van Besloten Vennootschappen aangekondigd (persoonliJke aanspra
~elijkheid bestuurders. intens1vering antecede~tenonderzoek, ontbind1ng 
papieren Besloten Vennootschappen). Oak het wetsvoorsteT over de aansprw
kelijkheid van de hoofdaanne.er voor schulden van de onderaanne.er en en
kele in Yoorberetding ztJnde wijzigingen van de Faillisementswet zijn .e
de voor dit doel beste~. De effecten van dit pakket be5trijdings.aatre
gelen zullen niet ge.akkeltjk te traceren zijn. Een aangrijping5punt zou 
echter kunnen worden gevonden in,de a.vang en vooral aard van de aange
vraagde en uitgesproken of opgeheven fail1isse.enten. Aangezien de Fai1-
l1ssellentsstattsti,ek van het CBS $lech~s uiterst su_iere infor ... ,t1e 
Merover verschaft, lOU een onderzoek dienen te worden uttgevoerd naar de 
rechtbinkdossiers over fajl11sellentszaken. Dtt onderzoek zou din over 
twee of drie jaar dienen te worden herhaald. 

Een onderzoek naar fatl1issellentsdoss1ers kan tevens inzicht bteden in 
de 4ard en oavang van bepaalde ~t fail1isse.enten sa.enhangende vOnlen 
van crt.1nal1te1t, zoa15' het niet voeren van een boekhoud1ng. bet ver
dwjjnen van baten. buttensporige verter1ngen er. dergeltjke. 
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VI. STRAfRECHTSTOEPASSING 

L Inle1d1ng 
Het jan 1981 zal 1n OOt teken staan van de vol tooiing van een untal 01'

vangrUke onden~ken op het 'terre1n van de strafrechtstoeplss~ng. 

Zo wordt tlet betrekk1ng tot OOt gevangeniswezen een drtetal onderzoeken 
afgerond. Het eerste betreft een vergel1jkende studie van twee gevange
nisreg1et1s -een gesloten en een se.t-open 1nri<:httng- en .vat een r'ec1-
divestud1e. een onderzoek naar het regt~ en een enquete onder het perso
neel van behje 1nrichtingen. een Oilderzoek naar houdings- en persoonl1jk
he1dsveranderingen gedurende een .iddel1ange detent1eper10de. een studie 
naar het werk van de- seiectieadv1escoutssie en een follow-up stud1e on
der d1egenen die de inr1cht1ngen verlaten hebben. 
Het tweede onderzoek werd u1tgevoerd in bet Jeugdhu1s van Bewaring De 
Sprang. Zoals bekend heeft dit Huts van Bewir1ng een geheel e1gen benade
ringsw1"jze en begele1d1ng van gedet1neerden ontw1ltkeld. Effecten van deze 
begele1d1ng op de belev1ng van de detentie en op de recid1ve werden be
studeerd en vergeleken tlet een controle-inr1chting. 
Tenslotte 1s een onderzoek u1tgevoerd naar de plaats1ng van gedet1neerden 
in afzondering bu1ten de elge" 1nr1chting. Bestudeerd z1jn de feite11jk 
gevolgde procedures bij afzondering op grond van artikel 24, l1d 5 GM, 
waarbij deze getoetst werden aan de daarvoor ontworpen r1chtl1jnen. 
Op het terre1n van de terbesch1kkingstelling WOf~t in 1981 een zowel ~ 
vangrUk a1s belangrtjk onderzook afgesloten. Een eerste rapport. geba
seerd op doss1erstudies naar ke~rken van delict, voorgesch1eden1s en 
verblijf van patienten in de Dr. Henri van der Hoevenk11ntek. is gereed
gekOlien. Het follow-up~~derzoek onder alle ex-pat1enten van de kl1n1ek 
bev1ndt zich in de verwerkin9sf~5e. De rapportage zal in 1981 worden af
gesloten. Dolt in dit onderzoek stond de belevtng en waardertng van de be
handeltngsperiode voorop, terwijl ook a.vang ~ aar~ van het deltctpa
troon v66r en ni verpleg1ng in de analyse werden betrotken. Op het ter
rein van de reclassertng werd eveneens een project bestaande u1t drte fa
sen afgesloten. Het betreft een onderzoek naar het functtoneren van de 

vroeghulp. Zo werdeneev-st de organisat1e van de vroeghulp, ,:1' daarna de 

opvattingen van de b1j vroeghulp betrokken functionarissen onderzocht. 
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Het slu1tstuk van het onderzoek werd gevo~ door een petltng onder 
vroeghulpc11enten. Hierbfj stonden percept1e en waarderfng van de vroeg
hulp door de eigenlfJke eonStJllenten voorop. Derapportage van het laatste 
deelonderzoek zal 1n 1981 zijn beslag krijgen. 
In het onderzcekplan van 1980 stond tenslotte oog ~n helangr1jk project 
aangekondigd: de derde fase van een onderzoek naar het functfoneren van 
de reclasserfng. 
In dit kader werden reeds onderzocht de tfjdsbesteding van reclasser1ngs
maatschappelijkwerkers en hun opvattingen over het reclasserfngswer~.8ef
de studies z1jn reeds gepubl fceerd.ltet derde deel van dH pro.1ect zou ge

vonmd worden door een onderzoek onder clienten van de reclasserfng. Veel 
belang t~rdt gehecht aan hun opvatt1ngen en hun ervaringen met de reclas
sering. 
Ui tgangspunt is dat voor een dicnst.verlenend fnst ituut als de recl asse
ring een consllnentenonderzock onder haar c1 H!nten van het grootste be
lang is. lowe 1 ove~ het karakter van het onderzoek a1s over de onderzoek
opzet werd overeensterrming bereH.:t tlJssen de VVRI en het WODe. De uitvoe
ring van het onderzoek bleek echter ft~er problemen op te leveren. dan aan
vankelfjk lIerd verwacht. 
Daar dft helaas tot vertraging heeft geleid kan het project eerst 1n 1981 

gestart worden. 

Uit het bovenstaande kan wo'rden afgeleid dat 1n 1981. op hct terrein van 
de strafrechtstoepassing. cen aantal nieuwe projecten kan aangevat wor
den. 
Twee projecten verdienen daarh1j extra vermelding. 
Het eerste betreft de experimenten 01enstverlening waarmee in 1981 een 
begin zal worden gemaakt. De voorbere1dfngscommissie heeft in 1980 grote 
vorderingen genlaalct btj het vaststellfn van aodaliteiten voar de fnvoe
ring van deze innovat1e in ons strafrechtsystee~. en bij het v~ststel1en 

van zg. proefarrondlssememen waar de experhllefllten zouden worden uttge

test. 
lAet eva1uatteonderzoek dlt door het WODe zal worden u1tgevoerd za1, near 

het z1ch laat aanz1en. een omvangr1jk project worden. 

Uet tweede project betreft de hulpverlening aan leden van etntsche .1n
derheden. Het gaat hier OM een onderwerp dat grote belangstell1ng heeft 
van verschillende beleidsdirect1es (Reclassertng-TBR. Gevangenfswezen. 
Kinderbescher.ing. Vree~elingenzaken). Deze bevolk1ngsgroepen vor.en iM
~rs een groeiend problee. b1nnen de instellingen van deze directies. 
Het plan 15 dan ook 0lIl het onderzoele in eer. breed kader te plaatsen en de 
hulpverlening aan etnische .ind~rheidsleden te bezien op het gebied van 
Mfnderjarigen die.et just1tie te .ale en kr1jgen. van clientpn van de re
classering en van hen die in penttentia1re lnrichtingen of inrichtingen 
voor kinderbescheraing verblijven. 

2. GEYANGENISWElEN 

2.1. Alge.een 
Zoals gezegd zul1en oog dit jaar de dr1e lopende onderzoeleen op het ter
rei n van het gevangeniswezen k'unnen worden afgerond: 

- het onderzoele .iddel1anggestraften; 
- het evaluatie-onderzoek 'De Sprang'; 
- het onderzoele afzonderingsafdelingen. 

Het gereedkomen van deze projecten betekent dat in 1981 .et een aantal 
geheel nieuwe onderzoeleen zal begonnen leunnen worden. H1eronder zullen 
vier nieuwe projecten worden besproken. Gezien de beperlete .ankracht b1n
nen het WODe zul1en niet a1 deze onderzoeleen 1n 1981 kunnen worden u1tge
voerd. Met na.e zullen de projecten -regie.antw1lekel1ng- en -evaluering 
van de in te voeren algelene verlofrege11ng ¥GOr ~detineerden·. niet te
gel~jleert1jd leunnen worden onderno.en. 
Niette.in zal bijzonderi! aandacht IIoeten WC)r~len gegev~JI aan onderzoek 
nair de (te verwachten) behoefte aan plaatsru •• te in penitentia1re in
r1chtingen. 
Gezien het cap~eite1tstekort 1s besloten een werlegroep tn te stellen sa
mengesteld u1t leden van het OM en beletdsalbtenlren van het gevlngents
wezen. Deze werkgroep zal ooderzoeken op w:lke wijze het penaenttaire 
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belefd kan worden afgesteMd op het justftfile belefd, rekenfng houdend 
Met de penttentfa1re ~gelljkheden. Daarnaast zal, confonl een verzoek 
van de Tweede Kamer blj de begrotfngsbehandellng, een vfjfjarenplan WOT
den ontw1kkeld over voorneMens tot kwalitatfeve veranderfngen vln de de
tentfe en over de wlj~e waaT~p de funette. oplefdfng en de Inzet van het 
personeel van de penltentlafre Inrlchtfngen daar~an za1 worden aangepast. 
Hlerbfj ~al· de eerdeTgenoe~ capacftefts-prOblematlek nfet bu1ten be
schouwfng kunnen blfjven, al was het alleen .aar gezien de noodzaak prl
orfteiten te stellen. 

Bfj de aanpak van deze zaken zal begeleldend en evaluerend onderzoek no-
dig zfjn. . 

Over de te entameren projecten tn dft verband zal nog nader beraad 
plaatsvinden. 

2.2 Nleuw onderzoek 
2.2.1. Project 'Grave' 
----------------------Hfet lang geleden is In de gevangenfs te Grave een actlviteitenprogra~ 
Ingevoerd, dat speciaal fs gerfcht op de daar verblfjvende we gens over
tredlng van art. 26 WYW) veroordeelden. Het prograMMa heeft uftefndelfjk 
tot doel het vermfnderen van de recldfvefrequent1e en de recldlvesnelhe1d 
van de deelnemende gedetfneerden. In het prograMma wordt, als lriddel OM 

dft doel te bereiken, over een groot aantal aspecten van het rfjden onder 
fnvloed Infor~tfe gegeven en van gedachten gewfsseld. De verwacht1ng Is 
dat hlerdoor de kennls van proble.en en gevaren wordt verhoogd, en dat 
Mede . daardoor attitudes In posltfeve zfn worden veranderd. Het progra~ 
rlcht zfch dus op gedragsveranderlng door ~fddel van kennls- en attftu
deverandering.In het evaluatfe-onderzoek zal dan ooIc worden nagegaan: 

- Met betrekkfng tot welke onderwerpen en in welke Nlte kennfsver
Meerderlng optreedt; 

- welke attftudeveranderfngen. mor het progrillllla optreden. waarbtj 
"let allee" worden bedoeld de attitudes ten aanzfen van het dronken 
rfjden, .aar oak ten opztchte van de politte, rechterl1jke Mlcht, 
alcoholgebrutt en dergelfjke; 

- welke tnvloed het progra-.a heeft op het gedrag, i.e. het rfjden 
onder fnvloed. 
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Wat al deze punten betreft zal een onderscheid worden ge.aakt tussen ef
fecten op korte en op lange teraijn. 
011 te kunnen bepalen in hoeverre deelnalle aan het progra.a leidt tot 
kennis-. attltude- en gedragsveranderlngen. bestaat de onderzoekgroep 
niet alleen uit gedetineerden die aan het progra ... deelnellen. aaar ook 
uit gedetineerden die daar niet aan deelne.en. Door deze groepen te ver
gelijken zal kunnen worden vastgesteld in hoeverre optredende verande
ringen dan het actlviteitenprogra.aa zijn toe te schrijven. Het ligt In 
de bedoeling a. zo~el voor als na deelnaae aan het programMa een vragen
liJst af te ne.en bij de gedetineerden. 0. lange-terMijneffecten te kun
nen bepalen zal nlet aIleen een recfdfvestudie worden onderno.en. ..ar 
zul1en oak. ongeveer 6 aaanden na het ontslag. interviews worden gehcuden 
Met de ex-gedetineerden. 

2_·..2_·_~J~.'!.ct~r:.~~_k.._~9...'tr:.t~!!.t~.'1_~'!~"19._c!r:.u..9.~'!ttr:.sJ .. ~aJ_~_j!!tcte_t..tn_e_e.L,!!!_n_ 
In de HUlzen van Bewaring te AMsterdaM en RotterdaM zijn in 1979 bij 
wUze Yin proefneiling bijzondere voorzieningen gecreeerd Voor een betere 
opvang van drugsverslaafde gedetineerden. Aan het WOOC is verzocht gege
yens te verzallelen op grond waarvan de resultaten van deze proefne.lngen 
in 198! kunnen worden gefvalueerd. Ten behoeve hfervan zal een analyse 
worden uftgevoerd opde reg1stratiefor.,Heren die per cl fent zijn inge
vuld door de coordlnatoren van de twee projecten en door degenen die de 
hulpverlening aan drugsverslaafde gedettneerden In enkele ander~ Hulzen 
van Bewaring verzorgen. Daarnaast zulen gesprekken worden gevoerd Met 
drugsverslaafde gedetfneerden die wel en drugsverslaafde gedetlneerden 
die nlet van de biJzondere voorzienlngen gebrulk aaken. De gegevensver
za~llng zal zich vooral rtchten op de vraag of door de betreffende voor
zieningen de ~erder gasignaleerde opvangprobleMen zfjn verminderd en of 
de continufte1t fn de hulpverlen1ng aan de betreffende verslaafden erdoor 
15 vergroot. Een eerste rapportage zal gereed tOlen in 1981. 

2...}_.} __ E_'!~l'!.~tt~_~l~'!.tt_'!.fttll!.{r:e.J!tlt'!i 
Al geru1.e tijd 15 de 1nvoering van een algeaene verlofrege11ng in voor
beret ding. Wanneer precies deze regeling lal wordr,n lngevoerd staat nog 
niet Vlst, terw1jl bovend1en de nadere vorlgeving van deze regeling n09 
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verder zal moeten worden uttgewerkt. Gevo1g daarvan is, dat er ntet .1-
leen een zeker voorbehoud geMaakt Meet worden met betrekktng tot de vraag 
of reeds dft jaar behoef'te zal Mstun aan een evaluerend onderzoek, 

t dat nag n1et vaststaat .et welke concrete vragen het onder-
maar evens 1 1 nde 
zoek 11ch zal gun bez1ghouden. Te verwachten is wel da.t de dr e vo ge 
algelllene thema's in het onderzoelc aan de orde zullen kOllen: 

de MOt betrekk1ng tot de regeling op te stellen l Hoe functioneren n~ 
.• richtl1jnen in de prakt1jk? 

de 1 voer1ng van de verlofregel1ng voor 
2. Wat voor consequen1t1e1shht~eften vo~r de daar1n werkzaae functionar1sde penftent1a1re nr c .ng 

sen? 

van de verlofregeling voor de gedetineerde? 3. Wat is de betekenfs 

~:~:~-~:~~~~!::~~~:~~oh-:i-~~;~;!~;~!!~~~~~;~Zoek middellanggestraften is 
In het kader van e re 1978 1 de 

600 gedet1neerden die in de loop van 1977 en n over ongeveer 1 t t 1n-
twee 1nrfcht1ngen voor volwassen Middellanggestraften z1jn gep III s , 00-

format1e verzameld met betrekk1ng tot de sclectie. de beleving van de _ 

tentie in drie faser. van het verblijf in de inrfcht1ng, en persOOben:1j~t 
i de 1 op van de detentie. Wat re h~fds- en houdingsverander1ngen n 0 1 

- functioneren na het ontslag 1s bij een aantal van hen een fel OW~UP 
het f De infor.atie over het functioneren na het onts ~g interview a genomen. b erkt 

de ger1nge deelname aan het follow-up onderzoek, zeer ep, • 
is gez 1 en di arl de 

reden is het van belang 011 in een korte vervolgstu e, a 
0_ deze k 1 it het AlgeMeen DocUMentatieregister, aanvul1ende 
hand van u 1 ttre se s u l de oeit 

te verzaMelen. De resultaten van dft recidive-on rz 
reCfdiVegegev~ns in verband worden gebracht .et de resultaten die het 
kunnen vervo gens d De u1tvoer1ng van 
onderzoek m1ddellanggestraften reeds heeft opgelever • d 

k 1 gez ien het feit dat over de betreffende gedet1neer en dit onderzoe za. 
~gevens bekend zfjn, wein1g t~jd en Mankr~cht vergen. reeds zeer vee 1 :r-

2 2 5 Reg1e~ontwikkel1ng 1 
-:-:-----------------1--- t ssen MOOe en Directie Gevangenfswezen over 0-Tfjdens eerder over eg u 

1 

pende en nfeuwe onderzoekprojecten. bleek bij deze Dfrectfe vooral be
hoefte te bestaan aan onderzoek gericht op de fnvuH fng van activiteiten
proyrauna's voor gedetfneerden. 

Bij de Dtrectie wordt waargenomen. dat in de fnrichtfngen van gevangenis
wezen een veelhefd van activfteiten plaatsvfndt. doch dat er nog onvol
doende inztcht bestaat in de /late waarin deze acthiteiten werkelfjk jets 
betekenen voor gedetineerden en hoeverre ze aansluiten blj hun behoeften. 
Gestreefd zou .aeten worden. aldus de Directie. naar een programmerfng 
die aansluft bij de behoeften van de gedetineerden en waarvoor .zfj op een 
"niet-vrfjbl1jvende lllanier" kunnen kiezen. Onder "vrijblijvend k iezen" 
lIIoet worden verstaan dat gedetineerden voo,. een bepaald prograllllil Idezen 
0111 onefgenlfjke IIOtfeven: niet de inhoud van het prograllllllc1 bepaalt de 
keuze, maar by. de behoefte aan sociaal contact met medegedetineerden. 

ErVdn uitgaande dat (vor.fngs-)actfviteiten vooral gericht zijn op de 
ontwfkkeling en ontplooiing van gedet1neerden. betekent "vrijblijvend 
kiezen" dat andere behoeften die funda~nteler zijn dan de wens tot ont
wikkelfng en ontploofing. de deelna~ aan die actfvftelten bepalen. Men 
zou kunnen stellen dat de keuze voor activiteiten om inhoudelfjke redenen 
afhdnkelijk is van de IIIclte waarin het gevi!ngenisregiem de lleer fundalllen
tele behoeften van gedet1neerden in redelfjke .ate kan bevredigen. 
Op grond van bovenstaande overweg1ngen l1jkt het z1nn1g de vraag van de 

Oirectfe Gevangenfswezen naar onderzoek. gericht op de lnvulling van ac
ttviteitenprogra-.a's, 1n te passen in een onderzoekproject waarin wordt 
nagegaan: 

- welke behoeften en interessen er bij de gedetineerden bestaan. in 
het bijzonder op het terrein van ontwikkeling en ontplooilng; 

- welke regjemvoeringen. en in het bijzonder welke act1vlteiten- of 
vormingsprogra-.a 8s. aanslu1ten op de bestaande beh~ften. 

O~at verschillende categorieen gedettneerden ufteenlopende behoeften en 
interessen kunnen hebben. 11gt het voor de hand het onderzoek niet te be
perten tot een categorle van gedetfneerden • .aar er Meerdere groepen bij 
te betrekken. 

Als instrument kan o.a. worden gedacht aan exit-interviews Met gedetl-
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neerden: systematisch wordt aan gedetineerden, die de fnrichtfng vp.rl~ten 

gevraagd naar act1vfteften-/vormingsprograMma's, detentfebeleving, a~n

sluftfng op behoeften etc. 
Het onderloekproject zou zeer goed aansluiting kunnen vfnden btj: 

de activfteiten van de Werkgroep Regfemsontwikkelfng van de Oirec
tie Gevangen1swezen (die op het gebfed van het fn kaart br~ngr.n 
van aHerlef actfvfteften reeds het nodfge heeft gedaan). 

- het verrichte onderzoek in Breda, Ooe~fnchem en De Sprang. 

lowe1 vanwege de omvang als vanwege het fundamentele karakter, lijkt het 
wenselfjk dat een onderzoeker van het WOOC dit project als hoofdtaak op 
zich neemt. 

3. RECLASSERING 

3.1 Lopend onderzoek 
3.1.1 Clientenonderzoek Reclassering 
---------------~---------------------
Gezien het belang dat mag worden toegekend aan de menfng van de consu
menten van de reclasseringshulp, zal een onderzoek worden verricht onrler 
(ex)clienten van de reclasserfng. Oft onderzoek moet worden beschouwd als 
een essentfe1e aanvul1fng op het onderzoek naar de tfjdsbestedfng p.n het 
functfoneren van reclasserfngsteams. 

Ooel van het onderzoek 1s de beantwoording van de vraag welke de hu1pver
leningsbehoeften en -wenser. zfjn; welke verwb~htingen de clfenten hebben 
ten aanzfen van de hen te bfeden hulp en tenslotte wat hun mentng is over 
de geboden hulp. 

De fnhoud van de interviews zal zfch Met naMe concentreren op een drtetal 
problecmgebfeden: problemen van materfele aard, problemen van immatertele 
aard en problemen die ztch voordoen fn verband met het justftiele proces. 
Tevens zullen onderwerpen zoa1s de voorlfchtingsrapportage,de contactfre
quentfe en contacten met andere hulpverlenfngstnste11fngen aan de orde 
worden ges te 1 d. 

Tengevolge van bezwaren van de reclasserfngsfnstel1fngen 1s de spiegelen-
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de cOlilponent van het onderzoek, waarbij ook de lIiliJtschappelijk werkers 
zouden ,worden betrokken •. vervallen. Djt heeft a15 consequentie dat de 
clienten niet vfade Jllaatschappelijk werkers kunnen worden benaderd. 
Dddrdoor staat er nu nog een beperkt aantal wegen open 011 reclclss.erings
cllenten te benaderen. 

Onderzocht wordt welke benadering het lleest adequaat is. 

~:.~:.~_~r.~~~~lJ.. 
Het onderzoek vroeghulp ,vindt plaats op verzoekvan de Directie TBR en 
Reclasser1ng. Oak dit project OIIvat drie fasen: 

- In de eerste fase werd de organisatie van de vroeghulp be!itudeerd. 
fen rapporr-hierover 1s verschenen. 

- In de tweede fase werden de opvattingen van bij de vroeghulp be
trokken functtonarissen in afzonderlijke deelprojecten gepeild. Zo 
werd een enquete afgeno.en onder een respresentat1eve groep re
classeringsmedewerkers. een enquete onder leden van de rechterlij
ke macht en werden groepsgesprekken gevoerd Met polltlefunctiona
r1ssen op verschi llende poHtiebureaus. 
De rapportage is in.iddels afgesloten. 

In de derde fase van het onderzoek ztjn inverzekeringgestelden ge
interv~ over hun.ervaringen let en Meningen over de vroeghulp. 
Ook zijn maatschappelijk werkers geenqueteerd in het geval dat de 
verdachte werd voorgele1d aan de OvJ en rechter-commfssaris. Deze 
interviews richtten zfch vooral op de vroeghulprapportage. 
Het yeldwerk is afgesloten. Begin 1981 kan de rapportage tege.aet 
worden gez ien. 

3.2 N1euw onderzoek 

~!~!!_~~e~r!~~!_~!~~~!~~r!~~!~~ 
Enige tijd nahet verschijnen van het 1nteri_rapport "Dfenstverlening" 
van de COlllllliss1e Alternatieve Strafrechtel1jke Sancties werd de voorbe
re"ding~:,roep Expert_enten Diensberlen1ng lngeste1d. tenefnde op basts 
van bovengenoelld rapport experll1enten llet diensberlen1ng voor te !lerei
den en te bege1eiden. Deze groep heeft de kaders aang~geven waarbinnen 
due experimenten worden ondernOlien. Dienstverlentng is IIOgel1Jk in het 
kader van h~t onvoorwaardel1jk sepot. het uttstel vln de besl1ssing tot 
nitlt-vervolgen.het voorwaardeUJk sepot. het uitstel van vonn1swijzing. 
Ook 15 een aanta1 basisvoorwaarden vln dienstverlentng gefor.uleerd. 
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01enstverlening is alleen mogelijlt bij bekennende verdachten enindien (?f>n 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is voorgenomen. Yoorts d1ent het aanhod 
tot· dienstverlening van de verdachte afkomstig te zijn. De reclasserin9 
dient bij de d1enstverlening 1ntens1ef betrokken te zijn. Met 1n9ang van 
1 februar1 1981 zullen in de arrondissementen Alkmaar. Almelo, As~en. 

Breda, Gronfngen, Haar1em. 's-Hertogenbosch en Zutphen experiment~n ~t 
"dienstverlening" een aanvang kunnen nemen. Deze experimenten wor~en or-

·gezet en b2geleid '1anuit de rec1asser1ngsraden in d1ean:.ondjssementf'~. 

Met het evaluatie-onderzoek za1 gelfjktijdig worden begonnen. N~qp.9~~n 

zal worden hoe de dienstverlen1ng in de praktijk ver10pen is en welkE' 
bijdrage elke instantie (rechterlijke macht, rec1asser1ng en advociltullr) 
aan de experimenten heeft geleverd. Yoorlopig zijn als evaluatiecritE'ria 

omschreven: 

_ of de dienstverlening in de plaats treedt van de korte onvoorWilar
delijke vrfjheidsstraf; 

_ of de' recidive van de dienstverleners niet ongunstig afsteekt bij 
die van hen, die tot een korte onvoorwaardelijke vr1jheidsstraf 
werden veroordeeld; 

, _ of de dienstverlener het werk naar behoren en binnen de afgp.sproken 
terMijn heeft verricht; 

_ of het werk naar bevrediging van verdachte en werkomgeving i~ vp.r
richt. 

~ ._~,,-~,,-J!1t lP..'{lttllt'ltr:s _~Cl'l_lltt!It'l_ ~Cl'1_l!t'1~tllftt<!SJlr_Q.e.p_ft'l A.i..e __ ~~ _.tu_s_ t..1_t..1!:.. J 111.. 

~~ 'It Cllt t 'l!LIt Q.I!ft'l 
Oat Nederland een multi-ractale saMenlevtng is geworden gaat ook a~n het 
just1tfe-apparaat olet voorbij. De leden van mlnderhefdsgroeperfngen vor- '. 
~n een wassend aandeel van de populaties in penttentfa1re tnrfchtingen. 
Ook komt de reclassering, die haar hulp oak tot deze fnwoners van ons . 
land dlent uit te strekken, in toenemende mate met deze cl1enten tn coo- I 

tact. Tenslotte heeft oak de politie -en met name de kinderpol1tie- in 
steeds sterk ere ~te te maken met de problemen van de zg. tweede genera

rette buitenlanders en van o.a. jonge Surinamers. 
Yooral de grate verschl11en tn culturele achtergrond en het niet of ten 
dele beheersen van de Nederlandse taal maken dat genoemde instantics bij 
hun hulpverlenfngsactivlteften met grote problemen worden geconfront~erd. 
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tlet huidige onderzoek IOU -Op verschillende ntveau's van het gerechte
lijk systee~ een analyse kunnen .aken van de hulpverlen1ng zoals dte op 
dit ogenblik wordt geboden. en een pefling kunnen doen naar de hulpverle
ningsbehoeften. Op deze wfjze kan inzicht worden verkregen in de Rlate 
waarin dfscrepanties tussen vraag en aantal bestaan en welke knelpunten 
er In het hulpverleningsaanbod zijn. 

Op net niveau van de politle -het begin van de j~st1tfiHe keten- zou 
na!j~.9~a'.'~~n!!~nworden we]k~ lIogel1J.kbedel\ voor hulp'Ierlening !let nalile 
bfj m1nderjarfgen beschikbaar zljn en welke hulpverlening concreet plaats 
\/indt. 

~Ioorts ZOU inforlllatie verzal1leld kunnen worden in hoeverre door reclasse
ring en kinderbeschermfng,op verzoeken tot voorllchtlngsrapportage wordt 
fngegaan. c.q. In hoeverre voorltchtingsrapportage door deze 1nstantles 
zelf gelnltieerd wordt. Oit fs van belang ORdat'de voorlfchtingsrapporta
ge vaak de aanlefd1ng vor.t tot he~ fn gang zetten van ean hulpverle
n1ngsproces. Tenslotte ZOU b1j de (gezfns)voogdij-fnstelltngen kunnen 
worden onderzocht hoe de hulpverlening aan leden van etnfsche lIinder
heidsgroepen verloopt. 

Gezien het feft dat vele penftentfafre-inrichtingen tal van problemen 
ont.oeten .at het groeiend aantal leden van etnische lIinderheidsgroepen 
die deze inrichtfngen bevolken. zal in het onderzoek wat maer nadruk op 

dft punt vallen. In dft kader kan worden gedacht aan een schrfftelfjke 
enquete onder hulpverleners fn deze fnrlchtingen over de knelpunten die 
zij ervaren b1j de hulpverlenfng aan .1nderheidsgroepen. Oat ltjkt het 
zlnvol 011 1nzicht te krijge'l fn de werkwfjze en effectivfteit van die 
hulpverleners bfj kfnderbescher.fng en reclassering. die zich hebben ge
s~ecialfseerd in hulpverlenfng aan leden van Minderheidsgroeperingen. 
Tenslotte zouden zeker gedetineerden Meeten worden gefntervfewd tenefnde 
de behoefte lin hulpverlenfng te bepleften en te evalueren. 
tlet ligt in de verwachtfng dat de resultaten van het onderhavfge onder
zoek aanwiJzlngen zullen geven voor .agelfjke experf.anten .at speclffeke 
vonllen van hulpverlening. 

Oe concrete 1nvul11ng van bovenstaande globale onderzoekopzet zal naar 
verwdchting plaatsvinden in de eerste helft van 1981. zodat in de tweede 
helft van dat jaar de Ilater1aalverza.elfng kan plaatsvfnden. Rapportage 
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kan fn 1982 tegemoet worden gezien. 

4. T.B.R. 

4.1 lopend onderzoek 

Op het ogenblfk fs een onderzoek in uftvoerfng. nl. het follow-up ond~r
zoek onder ex-patfenten van de dr. H. van der Hoeven Klfnfek. De analyse 
van het dossfermaterfaal. dat betrekkfng heeft op delfctkenmerken. Voor
geschfedenfskenmerken en en~ele kenmerken van het verblfjf. fs gereed e~ 
afgesloten met een fnteri~rapport.In 1979 z~jn een 40-tal proefintervfews 
afgenomen. De verdere interviewing kon fn het voorjaar van 1900 worden 
afgesloten. Deze geg~vens worden MOmenteel geanalyseerd. 

Oaarnaast vindt een meer kwalitatief gerichte analyse plaats van een be
perkt aantaI dossfers, die betrekkfng hebben op twee contrasterende groe
pen: nfet-recidivisten die de klfnfek met proefverlof verIaten hebben te
genover recjdiverenden die naar een andere fnrichtfng zijn overgeplaatst. 
Naar verwachting zaI het onderzoek in 1981 worden afgerond. 

4.2 Nfeuw onderzoek 

~!~!!--!~!~~!!~i_~~_~e!~99!~~_!!~_~_~~!!!2~!_!!~_~~~~!~~!~~~~~!!!~~ 
Het onderzoek Zi 1 z f ch onder lI1eer r1 chten op de overweg f ngen v In o v,, en .... 
rechter om een ter beschikkfngstel1fngsmaatregel te vorderen c.q. 'op te 
leggen. De psychfatrfsche rapportage zaI ufteraard fn het onderzoek wor
den betrokken. De mening van de Rechterlijke Macht over de ter beschik
kingstell fng. de behandel1ng van onvoorwaardelfJk ter beschfkking ges~el' 
den en de coMbfnatie ter beschikkfngstellfng en (lange) gevangenfsstraf 
zal worden gevraagd. Mede gelet op het verschijnen van de Memorle van 
Antwoord van het Wetsontwerp fnzake de maatregel van ter beschfkkfngstel
Ifng (11 932 nr. 5) wordt dft onderzoek van zeer groot belang geacht v~~r 
het belefd. 

1!?!~_9~!~~~~!1~~S_!~_j~~!~~!j~S_!~~_!!~_~l~!~~!!~~~!_!!2!~!~~!!~ 
PrObleMen waar Men tot nu toe geregeld op stult betreffen de onvoldoende 
beschfkbaarhefd van Objectfeve. dat wfl zeggen op systeMatfsche en con-

I , , 

troleerbare wljze vastgelegde 1nformatie. Voorwaarde voor het in kaart 
brengen van de personen die in de tbr-fnrichtingen worden opgenomen. van 
de behandel1ngen die zij ondergaan en de effecten daarvan is, dat alle 
relevant geachte ken~rkefl van deze personen worden vastgelegd. Het op
z~tten van een systematische regfstratie zou daarbfj een eerste stap kun
lien lijn. 

Getldcht lOU kunnen worden aan een systematlsche registratie, gericht op 

de drie fasen in het proces van tbr-stelling, tbr-behandelfng en tbr-be
eindiging. 

1. Welke personen komen in de tbr-kana1en terecht en waarworden ze ge_ 
phatst; 

2. hoe verloopt de peri ode van behandeling; 

3. welke personen ver1aten de tbr-kanalen en met welk resultaat? 

Ueze registratie l:al een lang10pend onderzoekproject zijn. De registratie 
biedt vervolgens de mogelijkheid tot het uitvoeren van een groot aantal 
deelprojecten. Allereerst wordt een goed actueel overzicht verkregen over 
de samenste1l1ng van de populatie van de verschillende tbr-inrichtlngen. 
Er kan worden nagegdan of zich daarin wijzlgingen voordoen. Gegevens wor-, 
den bekend over de doorstroming van de populatie door het sYsteeM en over 
het eventuele bestaan van residugroepen. Het verloop van de behandel fng 
ell de wlsselwerk1ng tussen diagnose. behandelfng en resultaat van behan
del1ng Itan in bee1d worden gebracht. Via de follow-up intervfews kan aan 
de fnrichtfngen een gerfchte feed-back worden gegeven, terwijl er daar
noast een beter z1c~t ontstaat op de problemen, waarmee een ex-patient te 
lIIaken heeft in de eerste jaren na beeindiging van zfjn behandelfng. 
I)e registratie heeft grote voordelen. De onderzoekgegevenf. die het ople
vert zijn actueel en bieden aanknopingspunten voor gewenste veranderfngen 
in het h~fdfge beleid. Uftenard za) meten worden nagegaan of, en zo ja 
in hoeverre. een del"1elijk project in strijd zou kunnen !tomen !let de pri
vdcywetgeving. 
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1. Onderzoek i"zake etnische .inderheden 

1. 1 fen onderzoek naar de. hu 1 pver 1 eni n~ aan lede~ 
van etqische minderheldsgroepen. dle met Jus 
titie in aanraking komen 

1.2 fen onderzoek naar het functioneren nn de 
vreemdelingendien~ten 

1.3 frvaringen bestrijding rassendiscriRiinatie 
(liter~tuuronderzoek) . 

1.4 Knelpunten wet- en.regelgeving etnische 
mi rlderhei dsgroeperl ngen 

2. Analyse begrotingen en MellOries van Toelichting 

J. Assistentieverlening 

4. Programma Justitiele Verkenningen 
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VII. OVERIGE PROJECTEN 

1. Onderzoek inzake etnische .inderheden 

In met 1979 verscheen het rapport MEtnische Minderheden~ van de Weten
schappelijke Raad voor het Regerfngsbeleid (WRR) en in mel 1979 het rap
port MAdvles.Onderz~~k MinderhedenM van de Adviesco~issfe Onderzoek Min
derheden (ACOM). De I"egerlng besloot in de Rljksbegroting voor 1980 125 

ml1joen gulden extra ter beschlkking te stellen ten behoeve van beleid 
ten aanzien van .inderheden. Hlervan waren 2 .fljoen bestemd voor onder
zoek. Deze gelden werden 1n nader overleg verdeeld. waarbij bovengenoemde 
rapporten en de voorlopige regerlngsreactie daarop als uitgangspunten 
werden genomen. Voor bet Minlsterie van Justitie resulteerde dft in twee 
Meigen

N 

projecten en twee projecten. uit te voeren tesamen .et de Mini
sterles van Binnenlandse Zaken en CRM (zie onder). 

InRiiddels heeft de regering besloten bovengenoemde gelden structureel te 

doen zjjn. Oit betekent dat ook in de toeka.st MOgelljkheden voor finan
ciering van onderzoek op het gebied van de etnische .fnderheden aanwezig 
zullen zfjn. o.dat verwacht .ag worden dat de over gang van een betrekke
l1jk homogene samenleving in Nederland naar een vee1 sterker multi-raci
aal sallengestelde salllenleving niet zonder problelllen za1 verlopen met de

ze extra onderzoeki~u1s a1s zeer be1angrijk worden beschouwd • 

De volgende projecten zijn thans in u1tvoering of zullen op zeer korte 
ter_1.1n ges tart worden: 

1.1 Een onderzoek naar de hulpverlentng aan leden van etnische .1nder
heidsgroep~n die .et Just1tie in aanrak1ng ka.en. Oit project werd 
reeds beschreven in hoofdstuk VI. 

1.2 Een onderzoek naar het functioneren van de vree~elingendiensten. 01t 
on~erloek lal zich vooral richten op de knelpunten die de vreeMde
lingendiensten bij de u1tvoering van hun werk ervaren. Hterbij zal 
tevens aandacht besteed worden aan de lOtte van het Tweede Kalerlid 
Kappeyne van de Coppello waar1n wordt gevraagd na te gaan 1n hoeverre 
het MOgelijk 1s de a~1ntstra(ieve werkzaaMheden van de vree~e
l1ngendfensten over te brengen naar de ge.eentesecretarieen. 
Indien aogel1jk zal voorts nagegaan worden welke knelpunten de vree.
deltnyen zel' ervaren. Ott project wordt u1tgevoerd onder begeletdtng 
van de 1n septelllber 1980 gelnsta'tleerde Stuurgroep Organtsltie en 
Werkw1jze VreeMde11ngendfensten. 
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1.3 In saMenwer~ing let de Mfnfsterfes van Bfnnenlandse laken en CRM 

wordt door een jurist ten departetllente een 11 teratullronderzOE'lt ver
rlcht naar de ervarfngen dfe in let Nederland vergelfj~bare landen 
zfjn opgedaan.et de bestrtjding van rassendfscrfMfnatfe. Hferhfj 
wordt tevens de nodfge aandacht gegeven aan het funetfoneren v~n 
klachtenbureau's zoals bedoeld fn de MOtfe van het Tweede Kamerlfd 
Mertens. 

1.4 Eveneens fn salltenwerkfng !llet de Ift\"isterfes van Binnenlandse laken 
en CRM zal een studie worden verrfcht naar knelpunten In wet- en re
gelgevfng, voorzover deze, bedoeld of onbedoeld, anders uftwerken 
voor leden van etnfsche Iftlnderhefdsgroeperfngen. Bfj het op!.tellen 
van dit onderzoekplan was nag nlet geheel dufdelfjk op welke wtJze 
dft project zal worden uftgevoerd. Overwogen wordt hfertoe twee ju
risten aan te stellen en dele organfs~toriseh onder te brengen hf.i 
het WODC. 

Gelfen de reeente start van deze projecten fs het thans nog nfet mogelfjk 
aan te geven welke andere actfvftelten fn 1981 zullen worden verdeht. 
Het Is zeer weI denkbaar dat vanult de begelefdfngscomMfssies van boven
genoemde projecten nog nfeuwe vrag~n naar voren zullen worden gebraeht. 
Voorts ligt er up het justftfele vlak zeker nog een aantal vragen, zoals 
de erfmfnaliteft~u~~wikkelfng, Iftfshandelfng van Yrouwen en klnderen, en 
de problemen rond de rechtsposftfe van ~ tweede generatie. In hoeverre 
deze vraagstukken in 1981 kunnen worden aangepakt dient evenwel te worden 
afgewacht. 

2. Analyse begrotfngen en MeMOrfes van Toelfchtfng 
Op korte termijn zal worden nagegaan hoe dit project, dat reeds in het 
vorfge onderzoekplan werd aangekondfgd kan worden geconcretfseerd. 

3. Assfstentieverlenlng 
Ouk in 1980 werd het waDC weer regellftatfg verzocht medewerkfng te verle
nen bfj het verwerken en analyseren van elders verzameld materfaal. Het 
laat zfch aanzfen dat dft ouk fn 1981 weer het geval zal z1jn. 
De gez~~nlljke polftfevakorganisaties hebben na de gewelddadfge gebeur
tenfssen van 30 april 1980 In Amsterdam besloten een enquete te houden 
onder het betrokken Moblele·Eenhefdpersoneel. Het WODC voert deze cnquetc 
ult. D~l van deze enquete fs OM een aantal ervarfngen en opvattfngen te 
inventariseren rondOM het polltfe-optreden op dfe dag. Naast vragen die 

betrekk fng hebben op het feftelijk optreden en het gevoerde polft1ebe

leid. zljn vragen opgenomen betreffende verzorging en uftrustfng en over 
een aantal rechtsposHionele regelingen. Verder is aandacht besteed aan 
de invloed van de rellen op de berefdheid OIl op te treden. Daarnaast is 
een aantal vragen aangaande politieke opvattfngen opgenomen. Materiaal
verzamel ing heeft plaatsgevonden 1n de. zomer van 1980. Rapportage zal 
plaats v1nden in het voorjaar van 1981. 

4. ?rogranma Justftfele verken
a

lngen 
~~~dt~oorloPige programma 19 1 voor het blad Justftiele Verkenningen 

1. Varianulllller 

2. Strafrechtelijk systeem in Nederland. gezien in internationaal ver
band 

3. M1sbru1k van econoRl1sche en pol1tieke lllacht 

4. Varianulloer 

5. Echtscheiding (waar1n art1kel over omgangsrecht) 

b. Particuliere bewak1ngsd1ensten of voorlfcht1ng als hulpmiddel van ge-
dragsbe'nvloeding 

7. K1nderbescherming 

8. Reclassering 

9. Vreemde11ngen 

10. Onderzoeknummer 
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HIJlAGE 1 Overz1cht van publjcaties tussen 1 Okt. 1979-1 Okt. 1980 

1. 1 W(}(){:-r·a~pol·te" 

Personeel en regie .. 
drs. B. van der Linden 

rer beschikkingstel1ing of gevangenisstraf 
drs. E.G.H. Nuijten-Edelbroek 

Tenuitvoerlegglng van de ¥oorwaardelijke gevangenisstraf 
.r. J. van der Kaaden 

Strafbare belediging 
mr. J. van der Kaaden 

CODA-onder1.oek bedrUven 
drs. C.H.D. Ste1naetz 

• 

Parteerproble.atiek II: de afhandeling door justitie van overtredingen 
Vdn de parkeervoorschriften 
drs. C. CozUn 

Parkeerproble.atiek III: het effect van de verhoging van bet bedrag van 
de politietransactie bij parkeerovertredingen. ingegaan up 1 ~i 1978 
drs. C. Cozijn. 

H~t reclasseringswerk: houdlngen en .eningen van de .edewerkers 
drs. J.L.P. Spickenheuer en Or. M.J.M. Brand-Koolen 

De WOOC-slachtofferenquetes 1914-1979 
dr. J.J.M. van Dijk drs. C.H.D. Stein.etz 

Project.attg rechercheren 
drs. £.G.M. Nuijten-Edelbroek 

Preventieve hechtenis van .inderjarigen 
dr. J. Junger-Tas 

1. ~ JllatitiiJl~ VIiJl·kermb,yeri 

No. 8 1979 - Verkrachting -(Met artikelen van)drs. C. Cozijn en 
drs. M.W. Bol 

Nu.IO 1979 - Pressiegroepen en acttegroepen - .r. T. frank 

: Preceding page blank 
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No.2 1980 - Prevent1e en crf.tnlltteft - drs. C.H.D. StefnMetz 

No.3 1980 - Justftfe en hulpv~rlentng aan Mtnderjarfgen -
dr. J. Junger-TIs 

No.5 1980 - Politie @n ,eweld - dr. P. van Reenen 

No.6 1980 - Alcohol en crfmfnaliteit - dr. D.W. Steenhuis 

No. 7 1980 - OnderzoeknuMmer - W.M. Been 

No.8 1980 - Gevangenfswezen: enkele probleeMCutegorteen -p4et 
artfkelen van)drs. 8. van der linden 

Berghufs, A,C'
h 

J.P. 8alkema en l.C.M. Ttgges, Alternatieven voor 
voorlopige hec tents - 2 Cenige cfjfers). 
Delfkt en Delinkwent, ge jrg., nr. 8 0 Oktobar 1979, blz. 532-531. 

Berghuis, A.t., en l.C.M. Tfgges, Ontwikkeling in de toepassing en de 
duur van de voorloptge hechtents. 
Delfkt en Deltnkwent, 10e jrg., ~art 1980, blz. 205-212. 

Diik, J.J.M. van., l'lnfluence des ~dias sur l'opinion publique relative 
a a criminalite: un phen~ne ex~eptionel, in: 
Deviance et Societe, Junf 1980, 4e jrg., nr. 2. 

Dfjk, J.J.M. van, en N. Nfjenhuis-Dijkhoff, Ja zeggen, nee doen, een 
onderzoek naar de overeenkOMst tussen verbale attftudes en feftelfjk 
gedraq bij angstgevoelens ten aan%fen van ~riminalfteft. 
Tfjdschrift voor Cr1Minologie, november-december, 1979. blz. 257-273. 

Ofjk, J.J.M. van, en C.H.O. Steinmetz, Het voorkomen van mfsdr~jven: een 
evaluatfe van de landelijke voorlfchtfngscampagnes. 
Tfjdschrfft voor Crfminolgfe. september-oktober 1980, blz. 191-215. 

Dijk, J.J.M. van, en C.H.D. SteinMetz. In Tal en last, I en II. 
Intermedfafr, 10 en 17, oktoher 1980. 

Junger-Tas, J., Strukturen des Jugendgerichts: Problemen und Dilemmas. 
Zentra1l6latt fur ·~ugendrecht und Jugendwohl fahrt. Jahrgang 69, aug. 
1980, no 8. p. 365-384. • 

Junger-Tas, d., Diversion fn the Dutc~ Child care System. 
DIS Zwefte Internatlonales Monchengladbacher Semfnar fur Yerglefchende 
Strafrechtspflege, 8and 2, 1980. 
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Jun¥er-Tas, J., Probation research in the Netherlands. 
Col oquiu. des Krimfnolog1schcn Forschungsfnstltuts Hiedersachsen kt 1980 ,0 • 

Junger-Tas, J., Pleeggezinplaatsingen: een overzicht. 
Coordinatfe-co.aissie onderzoek Ktnderbescherming, nov. 1980. 

Hutjte~-Edelbroek, E.G.M. en l.C.M. Tigges, Early fnterventfon by a 
probatlon agency: a Netherlands experf~nt. 
The Howard journal, l~~ jrg., 1980, blz. 42-S1. 

Hunten EdelbrOek~E.G.M •• Projectllatig Rechercheren. 
ff schrlft yoor politie, 43e jrg. u nr. 7. juli 1980. 

S~ickenheUert H., en O.J. Zooner, Wfnkeldiefstal, een nleuwe 
a hande11ngsprocedure? 
fn: Rechtsomleggfng. Bundel naar aanlelding het congres van de Coornhert 
lfya over diversion van 26-27 januari 1979. 

Utrecht, Ars Aequf Hbri, 1980. 

Steenhuis, D.W., en Geer1fngs, P.J. Kanttekeningen blj de autonomie van 
de hulpverleners. ' 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen, 6e jrg, 
nr. 2, juni 1980. bIz. 41-42. 

Steenhuih, O.W., Experi~nts on police effectiveness: 
~utc Experfence fn the effectiveness of policing, R.Y.G. Clarke 
and J.M. Hough, (e.d.) West.ead. 1980. 

Steenhufs. D.W., Public attitudes towards cri.e and crf.fnal justice, Ge
neral report of the thirttenth Crf.inologfcal Research Conference (1978), 
Strasbout9. 1980. 

Werff, C. van der, Speciale preventie. 
's-Grayenhage, Staatsuitgeverlj, 1980 (diss.). 

zoo.er j O.J. en C.H.D. Stefn.etz., Vrouwelljke slachtoffers van 
.1sdri yen: hoe reageert het justitiele systee. daarop? 
Tfjdschrfft Yoor fr1ainologfe, septe~er-oktober 1979. nr. S. 
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BIJlAGE 2 Overztcht l~end extern onderzoek 

TBR-gestelden (1972' 

Yroegtfjdfge sfgnalerfng van potentfele deltnquentfe (1976) 

Socfale en jurfdfsche problcMatfek bij nfet-gehuwde tweere1attes. rase 
11.(1977) 

Strafrechtelfjke sanctfes fn Nederland (1978) 

Functfoneren Offfcfer van Justftfe (1978) 

"Public fnterest advocatuur· In de Yerenfgde Staten (1978) 

Jurfsprudentie 'vol-beroep/Arob-beroep' (1978) 

Invloed TV-geweld op gedrag jeugdfgen (1978) 

Rechtsvfndfng en persoonskenmerken (1979) 

Arob-bezwaarschrfftprocedure (1980) 

Reclasseringshulp: een praktijkexperfMent (1980) 

Yrouw en recht: de posftie van vrouwen werkzaam fn jurfdfsche beroepen 
(1980) 

Patronen van regeltoepassfng fn anbtelfjke dfensten (1980) 

Angst voor verkrachtfng (1980) 

Motteven fout-parkeerders. voor-onderzoek (1980) 

Zfe yoor een toelfchtfng op deze proJecten • Justftfele Yerkennfngen". 
nr. 7, 1980: Onderzoeknu.-er. 
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DIJlAGE 3 Overz1cht van het lopend onderzoek binnen het wonc Met ver
.elding van de onderzoeker(s), de betrokken raadadviseur en de voorzit
ter van de 6egeleidingscom.issie*. 

I. RECHTSPlEGING. 
ply. Raadadviseur: dr. n.w. Steenhuis (Hoofd WODe) 
1. Straftoemeting/-vorderfng zware crfminaliteit 

onUerzoeker: drs. O.J. Zoa.er 
voorzitter begeleidfngscomMfssie: .r. H.A. van Ee 

2. Sepotbeleid minderjarigen 
supervisie: dr. J. Junger-Tas 
voorzitter begeleidlngsco .. 1ssie: dr. D.W. Steenhuis 
a. Oeelonderzoek: registrat1eproject strafrechtelijk .inderjarlgen 

onderzoeker: drs. O.J. lOGIer 
voorzitter begele1dingsco .. isste: dr. D.W. Steenhuls 

3. Strafrechtel1jke beslisslngsprocessen 
onderzoeker: drs<. P.C. van Du1jne 
voorzitter begeleidingsca.a1ssie: dr. D.W. Steenhuis 

4. Beslissen in de raadka.er 
onderzoeker: .r. J.R.A. Verwoerd 
voorz1tter begele1dingsc~is~le: dr. D.W. Steenhuis 

5. Alleenrechtspraak bij arrondisselents-rechtbanken 
onderzoeker: .r. J.R.A. Verwoerd 

6. Mechtzoekenden en hun gebrulk van de rechterliJke organisatie 
onderzoeker: .r. J.R.A. Verwoerd 
begeleldtngsco .. tssie wordt nog geforaeerd 

7. Het experi~nt .otorrijtuigenbelastfng 
onderzoeker: drs. A.C. Berghuis 
voorzitter begeleidingsc~tssle: w .. van B~jsterveld 

8. Misbruik van rechtspersonen 
onderzoeker: drs. A.C. Berghuis 
voorzitter begeleidfn9sc~1sste: W.G. van Bijstervl!ld 

~~n~te onderzoeken zijn veraeld die ~nteel worden uitgevoerd of
wel in een vergevorderd stadlua van voorbereiding verkeren. Ntet rond fe
der onderzoek Is een begeleidtngsc~issle geforaeerd. 
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9. Onderzoeken h~rziening rechtr.rlijke organisatie 
a) onderzoelr. nonnencOIIJl1iSsfe Rtaauw (waaronder ondenoek special isaUI" 

in de rechtspraak) 
onderzoekers: drs. P.C. van OtdJne. mr. drs. W.G •. llen9P.lb,"od. 
mr. P.A.J. Th. v. Teeffelen. mr. J.R.A. Verwoerd 
voorzitter bp.geleidingsconwnissie: mr. J.II. R1 "auw 

b) referentiekader-onderzoek r.o. 
onderzoekers: mr. P.A.J. Th. v. Teeffelen. mr. J.R.A. Verwoerd, 
dr. D.W. Steenhuis 

II. POLITIE. 
raadadviseur: dr. P. van Reenen 

1. Experimenten criminaliteitsbestrijding 
voorzitter begeleidingsconwnissie: mr •• J.II.G. Roekraad 

a. hnsterdam 
onderzoeker: drs. J.l. P. Spickenheuer 

b. Ifoogeveen 
onderzoeker: drs. [ .. G.M. Nui.i ten-Ede 1 brook 

c. lei den 
onderzoeker: drs. J.l.P. Spickenheller 

d. Sittard 
onderzoeker: drs. A. Slothotn'/er 

e. Utrecht 
onderzoeker: drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek 

2. Kaderfuncties rijkspol1tie 
onderzoeker: drs. J.l. van Emmerik 
begeleidingsconmissie Hordt nag gefonmeerd 

3. Raadsman bij het politfeverhoor 
onderzoeker: drs. A. Slothouwer 
begeleidfngscommissfe wordt nog gefonmet'rd 

III. CRIMINALITEITSONTWIKKELING. 
raadadviseur: Or. J.J.M. van Oijk 

1. Onderzoek verge1ijkende victfmo1ogie 
onderzoeker: drs. C.H.O. Steinmetz 

2. Zweeds-Neder1andse bunde1 crime-prevention 
onderzoekers: Dr. J.J.M. van Oijk. rlrs. r..H.O. Stefmletz 

3. S1achtoffersenquetes 
onderzockers: dr. J.J.H. van Oijk, drs. C.II.O. Steinmet.z 
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4. I'raH ijkexperilllent technoprevent ie 
ollllerLOeker: dr. A. Roell 
voorzitter' begeleidingscclI~1Iissie: Mr. R.II. Scholte Uhiny 

1 V. WElGE Vi NG. 
raada~v1seur: Or. J.J.M. van Dijk 

1. O"t!cwzoel<. naaulrecht/alilllellti1tie 
ollderzoeKcr'S: drs. M.U. Bol, drs. C. Cozijn, drs. A. Kl ijn; dr. C. van 
der' Wcr'ff 
vourz i t tel' be~el ei d1 nysc()'llIi 5S 1 e: prof. dr. C.h. Kooij 

2. Voorlo~iye hechtenis 
onderzuekers: drs. A.C. Berghuis, drs. l.C.M. Tigges 
vuorzittt:r hegeleidin!Jscollluissie: IIIr. R.C.J. van Rand~lijck 

3. Aspecten Vdn ,'echtshulpverlening door de Nederlandse advocatuur 
onderzueker: drs. A. Klijn 
voorzitter beyeleidingscollunissie: mr. B. Pronk 

4. Misbl'uik vall rechtspersollen 
zie: Rechtsple9ing, onder 8. 

V. S I HAfRECIITSTO[PASS I NG. 
'Raadadviseur': dr. M.J.M. Brand-Y.oolen 

1. Middel bngycstraften 
onder zoek er: drs. B. van der li nden 
voor:zitter begeleidlngscOfllllissie: dr. J. Junger-las 

l. EVdluatit!-ollderzoek 'Oe Sprang' 
olldcf'Zoekcr': drs. A.C. Beryhub 
voorzitter heyeleidingscOillnissie: mr. B.A. van de Goorberyh 

3. Afzofldt!rillgsafdelifl~)Cn t:X. art. 24, l1d 5 Gcvangenismaatregel 
onderzot!ker: drs. B. van der linden 
voor-zitter begeleidingscCllluissie: drs. J.J.l.M. Verhagen 

4. PI'ojcct 'G"dve' 
lindel"zoeker: IIIr. n.l.II.M. Bovens 
voor-zitter lIegeleicJing5colllllissie: dr. O.W. Steenhuis 

tl. hperi lIIt:nlefi 0l'vany drugsvers 1 aafde gedet i neerden 
olltler lOcker: dr's. H. l. Mcyboolll 
v()orlittm' h~geleidin!JscOlllllissic: d,'s. O.J.A. Janssen 
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B. Reclassering. 

1. CI H?ntenonderzoek ~.c1assering 
onderzoeker: drs. J.II. Spfckenheuer 
voorzi tter bege I e id I ngsc()fJJI1fss f e: mr. N.r.. V<1n le I -:t 

2. Vroeghulp 

onderzoekers: drs. t.C.M. Tigges. drs. E.G.M. Nlli.il.rfl-f.ctelln-or~ 
voorzftter begeleidingsCOlllnissie: A.R. de lIosson 

J. HulJlverl ening aan It>den van lIIinderheids!Jroepen die nlPt jllst. it if' in 
aanra~ i ng komen 
zie: Overige Projecten, onder La. 

C. T .B.R. 

1. Follol#-up onderzoek Van der IIoevcnklinlpk 
onderzoeker: drs. J.t. van [llI11erik 
voorzitter begeJeidingSCOIlIIlfssie: drs. II.t. Wiertserna 

VI. OVERIGE PROJECTEN. 

1. Onderzoek etnische mfnderheden 
coOrdinator: dr. M.J.M. Brand-Koolen 

a. onder'zoek justit HHe hill pvprlening 
onderzoeker: drs. G.e. van Immerzeel 

b. onderzoek vreemdelingendfensten 
onderz~eker: drs. ~.M.E. Zoete 
voorzftter begeleidingscommissie: dr. C. 80f'rl.fen 

c. onderzoek antf-dfscrilllf·,atfemaatregelr.n 
oncferzoekt~r: mr. A.J. "<In nuyne-5trohosch 

2. Ass istent ieverlenf ng M. E. -onrterzoelt 
onderzoelter: dt"s. E.G.M. Nufjten-(delbroek 
voorzitter begelefdingscommissfe: dr. P. van Reenen 

, , . 



, 
~ 

\ 

r 
\ 
l 
1 
f 
) 

I 
j 
I 

I 
I 
1 

I 
r 
!> 

,I 
ii 
I' 
\ 




