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VOORWOORD	

Van de voorzitter 

 

Is u iets opgevallen aan het logo dat op de omslag van dit boekje prijkt? Juist: 
de ‘K’ van Nederlandse Vereniging voor Kriminologie is vervangen door een 
‘C’! Sommige leden zagen deze naamsverandering  als een gebrek aan 
respect voor de traditie, maar bij de meesten was er toch eerder opluchting 
dat die ‘rare K’ eindelijk was verdwenen en dat onze vereniging daarmee 
eindelijk verlost was het jaren zeventig imago. Op de ledenvergadering van 5 
februari 2013 stemde iedereen voor de naamsverandering. Het was sowieso 
een memorabele vergadering. Vanaf die vijfde februari heeft de NVC een 
aantal divisies die (mede) zorg zullen dragen voor de thema(mid)dagen: 
culturele criminologie was de eerste divisie. Die werd snel gevolgd door de 
divisie organisatiecriminaliteit en er zijn ook al plannen voor divisies 
cybercriminaliteit en levensloopcriminologie. Later die dag beleefden wij een 
bijzonder interessante themamiddag over (de toegenomen regulering van) 
wetenschappelijke integriteit en de gevolgen daarvan voor de criminologie.  

Zoals gebruikelijk vindt ook dit jaar weer het jaarcongres van de NVC plaats. 
Ditmaal is de keuze gevallen op een relatief algemeen thema: externe 
perspectieven op criminaliteit. Deze keuze vindt haar oorsprong in het feit 
dat criminologen vaak maar in beperkte mate kennis lijken te nemen van 
nieuwe inzichten uit haar moederdisciplines. Eerder onderstreepte de 
Rotterdamse socioloog Godfried Engbersen al de noodzaak tot theoretische 
vernieuwing in de criminologie en het feit dat criminologen zich onvoldoende 
bezig houden met de belangrijkste hedendaagse vragen uit haar 
moederdisciplines. Hierdoor wordt niet optimaal geprofiteerd van de 
mogelijkheden tot theoretische vernieuwing die deze externe perspectieven 
bieden. Maar dan de volgende stap: de criminologie heeft wel veel ‘moeders’ 
en we nodigen normaal gesproken maar twee plenaire sprekers uit. We 
besloten het op de flanken te zoeken: één spreker uit de neurobiologische 
hoek en eentje uit de theoretisch sociologische hoek. 

We zijn bijzonder verheugd dat Adrian Raine van de University of 
Pennsylvania, een absolute autoriteit op het gebied van neurobiologie en 
delinquentie, direct is ingegaan op onze uitnodiging om naar Nederland te 
komen. Hij deed de afgelopen 35 jaar onderzoek naar neurobiologische en 
biosociale gronden van asociaal en gewelddadig gedrag, en naar manieren 
om dit gedrag te voorkomen en te behandelen. Professor Raine benadert 
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antisociaal gedrag vanuit een neurowetenschappelijke invalshoek en heeft 
zijn internationale reputatie vooral gevestigd met zijn onderzoek naar de 
relatie tussen ‘arousal levels’ en antisociaal gedrag. Hij stelt dat personen die 
antisociaal gedrag vertonen gekenmerkt worden door een laag niveau van 
prikkeling. Reacties van het autonome zenuwstelsel, zoals hartslag en 
huidgeleiding, blijken in zijn onderzoek vaak een negatieve relatie te hebben 
met antisociaal gedrag. Raine’s bekendste werk is The Psychopathology of 
Crime: Criminal Behavior as a Clinical Disorder uit 1997. Dit jaar heeft hij het 
boek The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime het licht doen 
zien. Ook de nederlandse versie van dit boek verschijnt dit jaar onder de titel 
Het Gewelddadige Brein (Balans). 

De tweede plenaire spreker hebben we traditiegetrouw dichter bij huis 
gezocht: aan de Erasmus Universiteit wel te verstaan. De Rotterdamse 
theoretisch socioloog Willem Schinkel is geen onbekende binnen onze 
vereniging: voor zijn proefschrift Aspects of Violence, over de functie van 
geweld ontving hij in 2006 de Willem Nagel Prijs. Met dit boek was zijn 
reputatie als dwarse, radicale denker gevestigd. In zijn volgende boek, 
Denken in een tijd van sociale hypochondrie uit 2007, schetst Schinkel 
Nederland als een paranoïde patiënt die niet meer kan leven met 
verscheidenheid en onoverzichtelijkheid. Schinkel schrijft dikke boeken en 
gebruikt moeilijke woorden, maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat hij in 
2008 door de VPRO televisie als Zomergast werd uitgenodigd, een eigen 
Wikipedia lemma heeft – welke hedendaagse criminoloog kan dat zeggen? ‐ 
en een veel gevraagd commentator en spreker is. Vorig jaar lanceerde 
Schinkel in zijn boek De nieuwe democratie een pleidooi voor een politiek die 
weer relevant wordt wanneer zij zich ontworstelt aan de logica van de 
financiële markten en boekhouders.   

Sommige lessen uit andere moederdisciplines komen aan bod in de diverse 
panels. Naast de mainstream criminologische thema’s staan er ook panels op 
het programma over (rechts)economie, stadssociologie, cognitieve 
psychologie of geschiedenis. Daarnaast hebben relatief nieuwe thema’s als 
cybercrime of groene criminologie een centrale plaats gekregen en zijn 
thema’s als vrouwen of detentie weer terug van weggeweest. Voorts zal u 
wellicht opvallen bij het doornemen van deze congresbundel dat, geheel in 
lijn met de eigen vernieuwing van de NVC, ook de term ‘Marktdag sessie’ uit 
het vocabulaire is verbannen en vervangen is door het meer eigentijdse 
‘Parallel sessie’ 
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Onze vereniging begint al op leeftijd te raken: zij is opgericht op 17 juni 1974 
en dus bestaan we volgend jaar 40 jaar. Dit is een memorabele gebeurtenis 
waar we op het congres van 2014 graag bij stil willen staan. ‘Iets’ over de 
criminologie van toen en nu zal zeker onderdeel van het programma 
uitmaken. Bij deze willen wij u, onze leden, uitnodigen om met suggesties te 
komen met betrekking tot de vraag hoe wij de viering van het 40‐jarig 
bestaan vorm zouden kunnen geven. Het NVC bestuur verheugt zich al in uw 
voorstellen voor volgend jaar, maar voor nu wensen wij u allen een mooi en 
leerzaam congres. 

 

Namens het bestuur van de NVC 

René van Swaaningen, voorzitter   
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Kennismaking	met	de	NVC	

Op 17 juni 1974 werd de Nederlandse Vereniging voor Criminologie 
opgericht. De NVC wil de belangen behartigen van de Nederlandse 
criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Zij richt 
zich hierbij nadrukkelijk op mensen uit verschillende disciplines, die 
werkzaam zijn op het terrein van de criminologie. 

 

Voor haar leden belegt de NVC regelmatig gratis themabijeenkomsten over 
actuele onderwerpen. Voorts wordt ieder jaar een congres georganiseerd dat 
een beeld geeft van recent Nederlands onderzoek op het terrein van de 
criminologie. NVC leden krijgen korting op de congresprijs. 

 

Vier keer per jaar ontvangen de leden het Tijdschrift voor Criminologie. 
Daarnaast ontvangen zij de nieuwsbrief De Criminoloog, waarin de lezer op 
de hoogte wordt gehouden van recente ontwikkelingen op het terrein van 
onderwijs, onderzoek en het werkveld van criminologen. Ook worden hierin 
signalementen van in het oog springende boeken en master scripties 
geboden. De nieuwsbrief biedt tevens een discussieplatform over actuele 
onderwerpen. 

 

Voor studenten criminologie die voor hun afstudeeronderzoek data willen 
verzamelen in het buitenland heeft de NVC een fonds in het leven geroepen 
waar een tegemoetkoming in de reis en verblijfkosten kan worden 
aangevraagd. Nadere gegevens hierover vindt u op de website: 
http://www.criminologie.nl/nvc/fonds.php 

 

Een LinkedIn groep, waarmee 'het netwerk' kan worden onderhouden, is 
onder constructie. 

 

De NVC kan deze activiteiten alleen ontplooien wanneer zij voldoende leden 
heeft. U kunt lid worden door zich aan te melden op de website. 
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Nadere informatie over de NVC is te verkrijgen bij: 

 

Dr. Veroni Eichelsheim 

Department of Criminology, Faculty of Law, Leiden University 

Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, room C 1.18 

PO‐Box 9520, 2300 RA Leiden, The Netherlands 

T: +31 71 527 7389 

E: v.i.eichelsheim@law.leidenuniv.nl 

 

Het bestuur van de NVC bestaat uit de volgende personen: 

 

René van Swaaningen (voorzitter) 

Veroni Eichelsheim (secretaris) 

Johan van Wilsem (penningmeester) 

Brenda Oude Breuil 

Jean‐Louis van Gelder 

Barbra van Gestel 

Joni Reef 

Melvin Soudijn 

Joris van Wijk 

Barbara Zwirs 
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Plattegrond	KOG	–	begane	grond	
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Plattegrond	KOG	–	1e	verdieping	
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Stadsplattegrond	Leiden	

	 	

NVC congres 
Steenschuur 25 

Faculty club 
Rapenburg 73 
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Overzicht	programma	NVC	congres	2013	

DONDERDAG	13	juni	2013	
 

 9.00 –  9.30  Inschrijving / koffie en thee 

 9.30 – 11.00  Parallel sessies 1 

11.00 – 11.30  Koffiepauze 

11.30 – 13.00  Parallel sessies 2 

13.00 – 14.00  Lunchpauze inclusief posterpresentatie genomineerden 

scriptieprijs! 

14.00 – 14.15  Welkomstwoord door de voorzitter van de NVC, René van 

Swaaningen 

14.15 – 15.15  Keynote: Dr. Willem Schinkel  zaal: C131 

15.15 – 15.45  Koffie pauze 

15.45 – 17.15  Parallel sessies 3 

Vanaf 17.15  Borrel / buffet/ feest met 
- Heerlijk eten 

- Zomerse drankjes 

- Muziek  

Let op: Buffet & feest vinden plaats in de Faculty Club, 

Rapenburg 73, Leiden.  
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VRIJDAG	14	juni	2013	
 

  9.00 – 9.30  Nagekomen inschrijving / Koffie en thee     

  9.30 –11.00  Parallel sessies 4     

11.00 –11.30  Koffie pauze     

11.30 –13.00  Parallel sessies 5     

13.00 –14.00  Lunch pauze, inclusief posterpresentatie 

genomineerden scriptieprijs! 

   

14.00 –15.00  Keynote: Prof. Adrian Raine  zaal: C131     

15.00 –15.15  Uitreiking Scriptieprijs 2013     

15.15 –15.30  Koffie pauze     

15.30 –17.00  Parallel sessies 6     

17.00  Afsluitende borrel met hapjes     
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Zaaloverzicht	donderdag	

  zaal  Blz 

9.30 ‐ 11.00     

Detentie I  C020  33 

Zelf‐controle en individuele disposities  C014  35 

Jeugd & criminaliteit  A002  38 

Terrorisme & financiële criminaliteit  B014  41 

Ontwikkeling en verloop van criminele carrières I  B035  45 

Criminaliteit & werk  C004  47 

Slachtofferschap van criminaliteit met een digitale component en 
de strafrechtelijke aanpak van cybercrime 

C006  51 

11.30‐13.00      

Criminaliteit in het digitale betalingsverkeer vanuit verschillende 
perspectieven: criminologisch, psychologisch, technisch & juridisch 

A002  54 

Vrouwen en bijzondere delicten ‐tijd, plaats en context gebonden  A014  58 

Effectiviteit van justitiële interventies  B035  61 

Overlast in stedelijke context  B014  63 

CRIME Lab: New technologies in crime research  C004  66 

Partnergeweld, dierenwelzijn & veiligheidsrisico's in de schietsport  C006  69 

14.00 ‐ 14.15 Welkomstwoord, voorzitter van de NVC, René van 
Swaaningen  

C131 
 

14.15 ‐15.15 Keynote Dr. Willem Schinkel    C131  15 

15.45‐17.15     

Publieke opinie en percepties ten aanzien van straffen, politie en 
veiligheid 

C014  71 

Professionaliteit en effectief  reclasseren  C006  75 

Cognitieve psychologie,  psychopathie en psychofysiologie  A002  78 

Slachtofferschap I  B014  81 

Methoden,  technieken, Guardianship & doelwit selectie  B035  84 
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Zaaloverzicht	vrijdag	

   Zaal  Blz 

9.30‐11.00     

Slachtofferschap II  C006  87 

Detentie II  B035  90 

Cyber security I: Hacken & Phishen  A014  92 

Culture & historische criminologie  C004  95 

Politie  B014  98 

Migratie & internationale criminaliteit  C014  102 

11.30‐13.00     

Forensische criminologie  B016  105 

Vrouwen & desistance  B014  108 

Orde in veiligheid: Een dynamisch perspectief  A002  111 

Organisatiecriminaliteit I  A014  112 

Ontwikkeling en verloop van criminele carrières II  C004  116 

Neurobiologie in de justitiële setting   C006  118 

14.00‐15.00 Keynote Prof. Adrian Raine C131  16 

15.00 – 15.15 Uitreiking Scriptieprijs C131  17 

15.30 – 17.00     

Groene criminologie  C006  122 

Organisatiecriminaliteit II  C014  125 

Cyber security II: Cyber opsporing en beleid: mogelijkheden en 
valkuilen 

B016  128 

Jeugdcriminaliteit en slachtofferschap  B014  132 

De persoon van de verdachte in de omgang met vuur, gif en geweld  A002  135 

Detentie III  A014  139 

 

   



‐ 15 ‐ 

 

KEYNOTE	LEZINGEN	

Keynote:	Willem	Schinkel	
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Donderdag	13‐06‐2013,	14.15	–	15.15	zaal:	C131	

De	verbeelding	van	de	criminologie	
De criminologie bestaat bij de gratie van haar eigen verbeelding van 
criminaliteit. Omdat criminaliteit überhaupt een fenomeen is dat bestaat via 
verbeelding (alledaagse verbeelding, journalistieke, politieke et cetera), 
draagt de criminologie bij aan het bestaan van criminaliteit. Dat is niet een 
nieuwe of bijzonder schokkende constatering, maar het roept de vraag op 
hoe de criminologische verbeelding er uit ziet. In mijn lezing sta ik stil bij de 
verschillende manieren waarop in de criminologie met het probleem van de 
verbeelding van criminaliteit wordt omgegaan. Tenslotte haak ik aan bij het 
debat over ‘publieke sociale wetenschap’ en stel ik de vraag hoe 
verschillende vormen van de criminologische verbeelding zich verhouden tot 
verschillende publieken. 
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Keynote:	Adrian	Raine	
Departments of Criminology, Psychiatry and Psychology,  

University of Pennsylvania. 

Vrijdag	14‐06‐2013,	14.00	–	15.00,	zaal	C131	

The	Anatomy	of	Violence:	The	Biological	Roots	of	Crime	
The very rapid developments taking place in neuroscience are creating 
an uncomfortable tension between our concepts of responsibility and 
retribution on the one hand, and understanding and mercy on the 
other. Neurocriminology is a new subfield of criminology which is 
increasingly documenting brain impairments not just in adult 
offenders, but also in antisocial children.  Furthermore, the brain 
circuits found to be impaired in offenders parallel the brain circuits 
found to underlie moral decision‐making in normal individuals. This 
talk outlines implications of this new research not just for current 
criminological research, but also for our future conceptualization of 
moral responsibility, free will, treatment, and punishment. If the 
neural circuitry underlying morality is compromised in offenders, how 
moral is it of us to punish prisoners as much as we do? 
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Genomineerden	voor	de	NVC	Scriptieprijs	2013	

(in willekeurige volgorde) 

 

 

Naam  Titel scriptie 

   

Jelle Jaspers, EUR  Antwoorden op onzekerheid. Over de aard van 
en verklaringen voor kartelovertredingen in 
Nederland na 14 jaar Nederlandse 
Mededingingswet en karteltoezicht door de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit 

Laura Gutiérrez Gómez, 
UU 

Accumulation by Dispossession Through State‐
Corporate Harm: 

The Case of AngloGold Ashanti in Colombia 

Marieke Saan, UL  “It’s a Hell of a Job” 

Een onderzoek naar de relatie tussen de mate 
van blootstelling aan stresserende situaties en 
specifieke psychische gevolgen van het werk 
van de familierechercheur 

Jelmer Brouwer, VU  External support for insurgencies. The case of 
the Karen National Union in Burma. 

Noortje Lut, UNIMAAS  Meningsverschil, kenniskloof of structureel 
probleem? 

‐ een exploratieve studie naar de discrepantie 
tussen pro justitia advies en een rechterlijke 
uitspraak ‐ 

 

 

LET OP: Vrijdag 14 juni tijdens de lunch (13.00 – 14.00 uur) presenteren de 

genomineerden posters over hun scripties. Loop vooral even langs bij deze 

talentvolle jonge onderzoekers!   
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Detentie	I	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C020	

Voorzitter:	Hendrien	Kaal	

De	invloed	van	gedetailleerde	daderkenmerken	op	achtereenvolgende	
beslissingen	in	het	strafproces	
Hilde	Wermink,	Brian	Johnson,Jan	de	Keijser,	Paul	Nieuwbeerta,	Anja	
Dirkzwager	
Achtergrond Hoewel er jaarlijks ongeveer 150,000 straffen worden opgelegd 
in Nederland is empirische kennis over determinanten van straftoemeting 
schaars en veelal gedateerd. Binnen het straftoemetingsonderzoek, dat met 
name is verricht in de Verenigde Staten, richten slechts weinig onderzoeken 
zich op 1) opeenvolgende beslissingen in de keten en hun onderlinge 
beïnvloeding en 2) op gedetailleerde kenmerken van de persoon van de 
verdachte. 

Doel Het doel van het onderhavige onderzoek is om vast te stellen in 
hoeverre eerdere beslissingen in de keten de straftoemetingsbeslissing 
beïnvloeden en wat de rol van gedetailleerde daderkenmerken is op deze 
opeenvolgende beslissingen, waarbij middelengebruik, gezondheid, 
dakloosheid, familie banden, etniciteit, leeftijd, arbeidsmarktpositie en 
criminele geschiedenis centraal zullen staan. 

Methode We maken gebruik van data die zijn verzameld binnen het Prison 
Project waarin 1,909 volwassen mannen in het huis van bewaring zijn 
geïnterviewd. Deze data zijn aangevuld met justitiële gegevens. 

Resultaten en conclusies De resultaten laten zien dat uitstroom uit 
voorlopige hechtenis een rol speelt bij de strafbeslissing en dat 
daderkenmerken een rol spelen in de opeenvolgende beslissingen in het 
strafproces. Deze bevindingen suggereren dat bepaalde groepen daders 
zwaarder bestraft worden dan anderen en dat eerdere beslissingen in de 
keten van belang zijn voor de uiteindelijke strafbeslissing. 

Het	vaststellen	van	een	licht	verstandelijke	beperking	in	detentie	
Hendrien	Kaal	
Achtergrond DJI heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeksprojecten 
laten uitvoren naar licht verstandelijke beperking (LVB) in detentie. Een 
terugkerend problem is dat niet bekend is wat de omvang is van deze 
problematiek in detentie, en dat er geen goede manier was om LVB 
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eenvoudig te herkennen. Om deze reden hebben Kaal, Nijman en Moonen 
een screeningsinstrument (de SCIL) ontwikkeld dat screent voor een IQ<85. 
Dit instrument is begin 2013 gepilot in 4 verschillende PI’s. 

Doel De pilot had tot doel twee hoofdvragen te beantwoorden: 1) Wat is de 
beste manier om de SCIL te implementeren in het huidige systeem? En 2) wat 
is de toegevoegde waarde van een dergelijke screening voor het personeel? 
Daarnaast geeft de pilot enig inzicht in de prevalentie van LVB in het 
gevangeniswezen en in enkele kenmerken van gedetineerden met een LVB. 

Methode Voor deze pilot is de SCIL geïntroduceerd op verschillende soorten 
afdelingen. De PI’s mochten zelf kiezen op welk moment tijdens hun verblijf 
gedetineerden gescreend zouden worden, en door wie de screening zou 
gebeuren. Een evaluatie van de gemaakte keuzes en de ervaringen die men 
hierbij opdeed heeft plaatsgevonden door middel van 
platformbijeenkomsten lopende de pilots, en individuele interviews met 
betrokkenen naderhand. 

Resultaten De resultaten laten zien hoe het mogelijk is een zinvolle screening 
op LVB in detentie te laten plaatsvinden. Naast een practische toepassing 
biedt de SCIL ook mogelijkheden voor onderzoek waarin men LVB als een van 
de achtergrond kenmerken mee wil nemen. 

Hoe	kom	je	erin,	hoe	kom	je	eruit?	De	verandering	van	de	inkomens‐	
en	huisvestingssituatie	van	gedetineerden	tijdens	detentie	
Gijs	Weijters	
Achtergrond Er is vrij veel bekend over de negatieve invloed van detentie op 
het hebben van inkomen en huisvesting na detentie. We weten echter nog 
weinig hoe de situatie op deze gebieden tijdens detentie verandert. Dit is 
interessant om te bekijken, aangezien er tijdens detentie in het kader van 
reïntegratie getracht wordt om gedetineerden in het bezit van een inkomen 
en huisvesting vrij te laten komen om zodoende te proberen de recidive van 
gedetineerden te verminderen. 

Doel Doel van dit onderzoek is om een gedetailleerd beeld te geven hoe de 
situatie van gedetineerden op het gebied van inkomen en huisvesting tijdens 
detentie verandert. Dat wordt gedaan door een beeld te geven van de 
inkomens‐ en huisvestingssituatie vlak voor detentie en van deze situatie vlak 
na detentie. 

Methode Er wordt gebruik gemaakt van gegevens over alle Nederlandse 
gedetineerden die in de tweede helft van 2008 vrijkwamen uit een 
Penitentiaire Inrichting (PI). Deze gegevens zijn afkomstig uit DPAN, het 
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Digitaal Platform Aansluiting Nazorg, een systeem dat gebruik wordt in de 
PI’s. 

Resultaten en conclusie Uit de resultaten blijkt dat gedetineerden een 
problematisch profiel kennen op inkomens‐ en huisvestingsgebied. Tijdens 
detentie wordt deze situatie er niet bepaald rooskleuriger op. Zo valt 
bijvoorbeeld op dat bij gedetineerden die zowel aan het begin van detentie 
als aan het einde van detentie huisvesting hebben, de stabiliteit van het soort 
huisvesting verslechtert. 

Zelf‐controle	en	individuele	disposities	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C014	

Voorzitter:	Barbara	Zwirs	

Opvoeding,	zelfcontrole,	moraliteit	en	tijd	die	jongeren	doorbrengen	
in	criminogene	settings	
Heleen	J.	Janssen	
Achtergrond De Situational Action Theory integreert individuele verklaringen 
voor crimineel gedrag met situationele verklaringen. De settings waarin 
crimineel gedrag wordt gepleegd spelen hierin een belangrijke rol. Nog 
onderbelicht is waarom adolescenten verschillen in blootstelling aan 
criminogene settings. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen gezocht 
worden in de opvoeding en in de mate van zelfcontrole en moraliteit van 
jongeren. 

Doel In deze studie wordt onderzocht in welke mate individuele kenmerken 
(zelfcontrole en moraliteit) van jongeren het bestaande verband tussen 
opvoeding en tijd die jongeren doorbrengen in criminogene settings kunnen 
verklaren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Situational Action Theory. 

Methode Gebruik wordt gemaakt van de longitudinale gegevens van het 
SPAN‐onderzoek (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Onder 615 
Haagse jongeren (11 tot 18 jaar) is een vragenlijst én een space time budget 
interview afgenomen waarin gedetailleerd over vier dagen is nagegaan welke 
activiteiten zijn ondernomen, met wie en waar (geocoded). 

Resultaten Voorlopige resultaten laten zien dat jongeren met een lagere 
zelfcontrole en moraliteit meer tijd doorbrengen in criminogene settings. 
Jongeren met een slechte band met hun ouders en minder ouderlijke 
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controle brengen meer tijd door in criminogene settings en dit kan deels 
verklaard worden door hun mate van zelfcontrole en moraliteit. 

Conclusies De bevindingen van deze studie ondersteunen grotendeels de 
verklaringen die de Situational Action Theory geeft voor verschillen in 
blootstelling aan criminogene settings. 

De	opeenvolging	van	acties	tijdens	geweldsincidenten	met	een	fatale	
versus	niet‐fatale	afloop		
Soenita	M.	Ganpat,	Joanne	van	der	Leun,	Paul	Nieuwbeerta		
Achtergrond Sommige geweldsconflicten eindigen fataal, andere niet. In dit 
onderzoek beogen we inzicht te verschaffen in het waarom van dit cruciale 
verschil in afloop, door de chronologische volgorde van gebeurtenissen 
tijdens ernstige geweldsincidenten te bestuderen. Eerder onderzoek 
veronderstelt namelijk dat een fataal incident het resultaat is van een 
interactieproces tussen dader, slachtoffer, en ‐ indien aanwezig ‐ omstanders. 
Sommige onderzoekers onderscheiden daarbij opeenvolgende fasen waarin 
fatale incidenten zich ontwikkelen, beginnend met een ‘opening move’ en 
eindigend in fataal geweld. Deze aspecten zijn in eerder onderzoek 
nauwelijks onderzocht. In dit onderzoek staat daartoe de chronologische 
volgorde van gebeurtenissen tijdens ernstige geweldsincidenten centraal.  

Doel Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de dynamische 
(volgorde van) interacties tussen daders, slachtoffers en omstanders in fatale 
versus niet‐fatale geweldsincidenten. Gedetailleerde analyses zijn uitgevoerd 
om uiteindelijk ‘stap‐voor‐stap' in kaart te brengen welke acties en reacties 
plaatsvinden tijdens deze ernstige geweldsincidenten.  

Methode Om dit te onderzoeken zijn strafdossiers van twee soorten 
geweldsincidenten geanalyseerd: (1) geweldsincidenten met een fatale 
afloop (voltooide moord/doodslagzaken); (2) geweldsincidenten met een 
niet‐fatale afloop (poging moord/doodslagzaken).  

Resultaten Hoewel de analyses nog niet zijn afgerond suggereren de eerste 
resultaten dat er substantiële verschillen zijn tussen fatale versus niet‐fatale 
incidenten als het gaat om de chronologische volgorde van gebeurtenissen. 
De resultaten onderschrijven het belang van een meer dynamische 
bestudering van geweldsincidenten. 

Conclusies Dit onderzoek toont aan dat het wel degelijk van belang is om de 
chronologische volgorde van gebeurtenissen in kaart te brengen welke 
plaatsvinden tijdens ernstige geweldsincidenten. 
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Effect	van	harde	disciplinering	op	de	gewetensontwikkeling	
afhankelijk	van	sociaal	economische	status,	maar	niet	van	etniciteit			
Barbara	Zwirs	
Achtergrond Een gebrekkige gewetensfunctie is een belangrijke risicofactor 
voor de ontwikkeling van agressie, crimineel gedrag en psychopathie. Een 
harde disciplinering door ouders gerelateerd is aan een minder goede 
gewetensontwikkeling. Niettemin zijn er aanwijzingen dat een harde 
disciplinering niet in alle etnische groepen samenhangt met negatieve 
ontwikkelingsuitkomsten. Omdat etniciteit en sociaal economische status 
(SES) sterk gecorreleerd zijn, is het echter de vraag in hoeverre dit eerder 
gevonden moderatie‐effect van etniciteit verklaard wordt door SES. 

Doel Doel van het huidige onderzoek was na te gaan in welke mate SES dan 
wel etniciteit de relatie tussen een harde disciplinering en 
gewetensontwikkeling modereert. 

Methode De steekproef van het huidige onderzoek bestaat uit kinderen van 
de Generation R studie voor wie de moeders een vragenlijst invulden over de 
gewetensontwikkeling op 5‐jarige leeftijd en voor wie zowel de moeders als 
de vaders een vragenlijst invulden over harde disciplinering op 3‐jarige 
leeftijd (N=3216).  

Resultaten Regressie analyses, waarin gecontroleerd is voor het geslacht en 
temperament van kinderen en psychopathologie van moeders, laten zien dat 
het interactie‐effect van een harde disciplinering en SES significant is, maar 
van een harde disciplinering en etniciteit niet. Een harde disciplinering van 
zowel moeder als vader is gerelateerd aan een minder goede 
gewetensontwikkeling van kinderen met een hoge SES, maar niet met een 
lage SES.  

Discussie: Het effect van een harde disciplinering op de 
gewetensontwikkeling lijkt dus afhankelijk van SES, maar niet van etniciteit. 
In de discussie zal ingegaan worden op mogelijke verklaringen voor deze 
bevindingen en op beperkingen van de studie.  
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Jeugd	&	criminaliteit	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	A002	

Voorzitter:	Evelien	Hoeben	

Project	X	Haren	‐	Profiel	van	de	aangehouden	verdachten	
Bo	Bremmers	
Achtergrond Op 21 september 2012 vonden er in het centrum van de Haren 
ongeregeldheden plaats. Zo’n 3000 tot 5000 jongeren waren daar 
samengekomen om een niet‐bestaand feestje te vieren. De ongeregeldheden 
leiden tot de aanhouding van iets meer dan honderd personen. In de media 
wordt gesuggereerd dat hooligans verantwoordelijk zijn voor de rellen. 

Doel Doel is een profiel te schetsen van de aangehouden verdachten. Onder 
andere komt de vraag aan bod of gekende hooligans een rol hebben gehad in 
deze ordeverstoring, bespreken we de kenmerken en achtergronden van 
aangehouden verdachten (leeftijd, woonplaats, criminele carrière).  

Methode Voor deze analyse baseren we ons op informatie uit de 
politieregistratiesystemen en het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
(CIV) over 108 aangehouden verdachten, politieverhoren van de 108 
verdachten naar aanleiding van hun betrokkenheid bij Project X, politiecijfers 
(HKS en Blueview) en interviews met verhoorkoppels. Daarnaast schetsen we 
met behulp van een criminele en sociale netwerkanalyse in welke mate 
sprake is geweest van een groep of groepen. 

Resultaten Uit de analyse blijkt dat de aangehouden verdachten geen 
hooligans behorend tot een harde kern zijn.  

Conclusies De aangehouden verdachten lijken een andere achtergrond te 
hebben dan in de media gesuggereerd wordt. Er zijn er maar een paar met 
een strafblad, wel heeft ongeveer de helft van de groep problemen op 
verschillende leefgebieden. 

Preventie	van	criminaliteit	op	jonge	leeftijd;	een	pilot	studie	naar	
Parent‐Child	Interaction	Therapy	(PCIT)	voor	jonge	kinderen	met	
gedragsproblemen	en	hun	ouders	
Mariëlle	Abrahamse,	Marianne	Junger,	Ramón	Lindauer	
Achtergrond Gedragsproblemen bij jonge kinderen vormen een serieus risico 
op de ontwikkeling van een antisociaal of crimineel gedragspatroon in de 
adolescentie en de volwassenheid. Gezien de vroege ontwikkeling en 
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stabiliteit van gedragsproblemen, met de daarop volgende negatieve 
ontwikkelingsuitkomsten op latere leeftijd, is preventie of interventie van 
groot belang. 

Doel Parent‐Child Interaction Therapy (PCIT) is een kortdurende behandeling 
die internationaal ingezet wordt voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 
7 jaar met gedragsproblemen én hun ouders. Sinds 2007 wordt PCIT 
aangeboden bij AMC‐de Bascule, academisch centrum voor kinder‐ en 
jeugdpsychiatrie in Amsterdam. In de V.S. is de effectiviteit van PCIT in 
diverse onderzoeken bewezen. In Nederland is effectiviteitsonderzoek echter 
nog beperkt, waardoor in 2009 start is met een gerandomiseerd onderzoek. 
Voorafgaand aan dit onderzoek is een pilot studie uitgevoerd met als doel de 
korte termijn effecten van PCIT op het verminderen van de frequentie van 
gedragsproblemen bij jonge kinderen te onderzoeken. 

Methode Van 37 gezinnen zijn de gegevens geanalyseerd die verkregen zijn 
tijdens de behandeling. Het betreft hier de resultaten van de Eyberg Child 
Behavior Inventory (ECBI). Tevens is een niet‐klinische vergelijkingsgroep 
geworven (N= 57). 

Resultaten Resultaten laten zien dat na PCIT gedragsproblemen bij kinderen 
significant verminderd zijn. Na behandeling verschilt de frequentie van 
gedragsproblemen bij deze kinderen niet meer met die uit de niet‐klinische 
vergelijkingsgroep. 

Conclusies De resultaten laten zien dat PCIT de potentie heeft om ook in 
Nederland als effectieve interventiemethode beschouwd te worden. 
Gerandomiseerd onderzoek wordt aangeraden om de effectiviteit in 
Nederland verder te onderzoeken. 

Effectevaluatie	Multidimensional	Treatment	Foster	Care	(MTFC)	
Miranda	Witvliet,	Maartje	Timmermans	
Achtergrond en doel Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een 
gedragsinterventie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die ernstig 
antisociaal gedrag vertonen. MTFC wordt ingezet ter vervanging of bekorting 
van gesloten behandeling in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). De interventie 
houdt een intensieve begeleiding in door opvoedouders. MTFC wordt ingezet 
bij een kleine groep jongeren. Sinds de introductie in 2007 hebben 60 
jongeren de interventie gevolgd. De einddoelen zijn het verminderen van 
recidive, het behalen van een diploma of startkwalificatie en het vinden en 
behouden van een stabiele woonsituatie. In dit onderzoek wordt de 
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effectiviteit van MTFC onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van het WODC. 

Methode Via een n=1 design wordt de ontwikkeling van MTFC jongeren 
gevolgd. Op deze manier wordt onderzocht of MTFC samenhangt met een 
daling in ongewenst gedrag en een stijging in gewenst gedrag. Verder wordt 
de MTFC groep vergeleken met een controlegroep om het verschil tussen 
MTFC en ‘care as usual’ te meten. Tenslotte wordt een procesgerelateerde 
meting uitgevoerd om meer zicht te krijgen op het verloop van MTFC. In het 
onderzoek worden vragenlijsten afgenomen, interviews gehouden en gebruik 
gemaakt van materiaal verzameld binnen de MTFC opzet. 

Resultaten en conclusie De effectevaluatie betreft een lopend onderzoek. In 
de presentatie wordt toegelicht hoe de effectiviteit onderzocht kan worden 
van een interventie met kleine aantallen. Verder worden (voorlopige) 
resultaten met betrekking tot de werkzame mechanismen en de instroom 
van jongeren in het programma beschreven. 

Waarom	leidt	rondhangen	tot	jeugdcriminaliteit?	
Evelien	Hoeben,	Frank	Weerman	
Achtergrond Bepaalde activiteiten van jongeren zijn al door meerdere 
onderzoekers geassocieerd met criminaliteit. Het gaat dan vooral om 
ongestructureerde activiteiten die in groepjes jongeren worden ondernomen, 
zonder toezicht van volwassenen. Voor het gemak refereren we hieraan met 
‘rondhangen’. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar verklaringen 
voor deze associatie. 

Doel Deze studie oppert op basis van bestaande literatuur vijf 
verklaringsmodellen voor het verband tussen rondhanggedrag en 
jeugdcriminaliteit: 1) het opdoen van ‘foute’ vrienden, 2) het overnemen van 
deviante normen, 3) blootstelling aan algemene, nondelinquente, peer 
pressure, 4) blootstelling aan goedkeuring van delinquent gedrag, 5) 
blootstelling aan verleidingen en provocaties tot crimineel gedrag 
(gelegenheid). Het doel van de studie is te onderzoeken welke van deze 
modellen het verband tussen rondhangen en jeugdcriminaliteit het best 
verklaard. 

Methode Om de activiteitenpatronen van adolescenten in kaart te brengen is 
een Space‐Time‐Budget interviewmethode gebruikt. In totaal zijn 615 
adolescenten in de leeftijd van 11 tot 20 twee keer geïnterviewd, met twee 
jaar tussen beide metingen.  
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Resultaten Alle vijf verklaringsmodellen lijken een verklaring te bieden voor 
het verband tussen rondhangen en criminaliteit, maar het mediatie‐effect 
van één van de variabelen uit het vijfde model, ‘blootstelling aan verleidingen 
tot crimineel gedrag’ is het sterkst. 

Conclusies Rondhangen leidt waarschijnlijk via verschillende processen tot 
criminaliteit, maar vooral doordat het gedrag jongeren blootstelt aan 
gelegenheden waarin criminaliteit lonend lijkt. 

Terrorisme	&	financiële	criminaliteit	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Bart	Schuurman	

De	oorzaken	van	de	Hofstadgroep:	een	empirische	analyse	op	drie	
niveaus	
Bart	Schuurman	
Achtergrond Een gebrek aan empirisch onderlegd onderzoek is één van de 
taaiste problemen binnen het vakgebied terrorismestudies. Voor 
interviewonderzoek is het niet alleen de uitdaging om (voormalige) 
terroristen te vinden, maar ook om hen te overtuigen om aan het onderzoek 
deel te nemen. De noodzaak tot geheimhouding blokkeert vaak de toegang 
tot relevante overheidsarchieven en participerende observatie is meestal 
uitgesloten op praktische en ethische gronden. Onderzoekers zijn daarom 
regelmatig aangewezen op bronnen die potentieel veel minder betrouwbaar 
en accuraat zijn, zoals krantenberichten.  

Deze problemen hebben ook hun invloed gehad op onderzoek naar de 
zogenaamde Hofstadgroep; een los verband van jonge Nederlandse Moslims 
waar ook Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, deel van 
uitmaakte. Deze presentatie is gebaseerd op een lopend promotieonderzoek 
dat een empirische onderbouwde bijdrage wil leveren aan het verklaren van 
de opkomst en ontwikkeling van deze groep. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 
van uniek bronnenmateriaal zoals politiearchieven en interviews met 
betrokkenen. 

Doel Het doel van deze presentatie is tweeledig. Allereerst worden de voor‐ 
en nadelen van de gebruikte empirische bronnen besproken. Ten tweede 
worden enkele voorlopige bevindingen gedeeld over de factoren die de 
opkomst en ontwikkeling van de Hofstadgroep kunnen verklaren. 
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Methode Het gaat hier om exploratief onderzoek dat de opkomst en 
ontwikkeling van de Hofstadgroep bestudeerd vanuit structureel, 
organisatorisch en individueel niveau van analyse. 

Resultaten De factoren die het radicaliseringsproces op gang brengen, die 
het in stand houden en die, in sommige gevallen, de aanzet tot geweld 
vormen, liggen verdeeld over de drie analytische niveaus. 

Conclusies De combinatie van drie verschillende analytische perspectieven 
en gedetailleerde primaire bronnen biedt nieuwe inzichten in de oorzaken 
van extremisme en terrorisme. 

Kraaien	en	duiven	vliegen	nooit	samen.	Een	onderzoek	naar	de	
(samenwerking	tussen)	actoren	belast	met	de	bestrijding	van	
witwassen	en	terrorismefinanciering	in	Nederland.	
Rolf	van	Wegberg	
Achtergrond Met immense fraudezaken die het nieuws beheersen, lijkt de 
verwevenheid tussen onder‐ en bovenwereld van een vrees een waarheid 
geworden. Het witwassen van grote sommen geld of het financieren van 
terrorisme via (legitieme) financiële instellingen, leidt veelal tot de conclusie 
dat daarmee de integriteit van het gehele systeem op de tocht staat. In 
Nederland is een heel netwerk aan (overheids)instanties belast met het 
voorkomen en bestrijden van financieel‐economische criminaliteit. Naar 
aanleiding van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2008, waarin 
werd geconcludeerd dat door een ‘versnippering’ van taken en 
bevoegdheden dit beleid aan effectiviteit inboette, werd haast gemaakt 
wetgeving hieromtrent aan te passen, voornamelijk de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). 

Doel Ten eerste, hoe wordt getracht samenwerking te bereiken door nieuwe 
wetgeving? En ten tweede, is wetgeving eigenlijk wel het juiste middel om 
samenwerking tussen actoren in de praktijk te realiseren? De centrale 
vraagstelling omvatte de vraag welke structuren in deze nieuwe wetgeving 
het handelen van de actoren in de praktijk bepaalden. Oftewel, hoe past men 
de wet toe in de praktijk? 

Methode Semigestructureerde interviews met diverse functionarissen 
binnen actoren ‐ ministeries, toezichthouders, openbaar ministerie, politie ‐  
in de (handhavings)keten. 

Resultaten en conclusie Frequente en structurele samenwerking ontbreekt 
en er heerst onduidelijkheid over eigen en andermans taken en 
bevoegdheden. Hierdoor ontstaan diverse (informatie)kloven tussen 
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verschillende schakels in de (handhavings)keten. De twee pijlers in de 
wetgeving, de aanpak van georganiseerde misdaad en het behoud van 
financiële integriteit, komen hierdoor onvoldoende tot elkaar. 

Terrorists	on	Trial	‐	de	Breivik	zaak	
Liesbeth	van	der	Heide,	Daan	Weggemans,	Beatrice	de	Graaf	
Achtergrond Op 24 augustus 2012 werd Anders Behring Breivik 
toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
21 jaar voor zijn bomaanslag in Oslo en zijn aanval op Utoya, waar in totaal 
77 mensen om het leven kwamen op 22 juli 2011.  

Doel In de onderzoekserie ‘Terrorists on Trial’, hebben wij een aantal 
terrorismerechtszaken geanalyseerd, waarbij we ons richten op de 
communicatieve en performatieve aspecten van een rechtszaak. Wij hebben 
in Oslo antwoord proberen te vinden op de vraag: in hoeverre zijn in deze 
rechtszaak (en in het definitieve oordeel) de klassieke rechtsdoelen van het 
strafrecht: retributie, preventie en het herstellen van de democratische 
rechtsorde bereikt? En leidt deze rechtszaak tot betere ‘coping 
mechanismen’ in de Noorse samenleving ‐ biedt de rechtszaak een 
uitgangspunt voor verdere verwerking? 

Methode Gebaseerd op ca. 260 enquêtes en een aantal kwalitatieve 
interviews met de betrokken partijen in de Breivik‐zaak kunnen wij een 
aantal interessante conclusies trekken over de invloed en impact van de 
rechtszaak op de samenleving.  

Resultaten en conclusies De eerste resultaten van het onderzoek laten zien 
dat democratische waarden als zeer belangrijk worden beschouwd in relatie 
tot 22 juli rechtszaak. In belangrijke mate waren er waarden, en 
strafopvattingen, terug te vinden in de rechtszaak die ook in Oslo van belang 
werden geacht. Tevredenheid over de opgelegde straf, aandacht voor de 
perspectieven van slachtoffers en dader, alsmede mogelijkheden om 
collectief met de gevolgen van de aanslagen om te gaan, hebben een 
belangrijke basis gevormd voor de mogelijkheden tot verwerking van een 
nationaal trauma. Tegelijkertijd lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat 
‘goede’ rechtszaken ‐ waarbij rechtvaardigheid centraal staat en 
maatschappelijke waarden worden gerespecteerd ‐ als een hygiënische 
voorwaarde gelden. 
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Fraudeurs:	opportunisten	of	beroepscriminelen?		
Alan	Kabki	
In een onderzoek naar de achtergronden van de fraudeurs die 
beleggingsfraude, misbruik van rechtspersonen of interne fraude bij banken 
hebben gepleegd, is gekeken naar hun criminele verleden. Hierbij zijn de 
eerdere veroordelingen van de betrokken fraudeurs bestudeerd. 

Doel van deze paper is om inzicht te geven in de criminele achtergronden van 
de betrokken fraudeurs. De vraag is of deze 42 fraudeurs uit opportunistische 
oogpunt eenmalig de fraude hebben gepleegd of zijn zij vaker door de 
rechter veroordeeld. En zo ja, voor welke misdrijven. 

In dit onderzoek zijn de strafrechtelijke onderzoeken naar de fraudezaken 
bestudeerd, interviews gehouden met de rechercheurs en tot slot zijn de 
Uittreksels Justitiële Documentatie van 42 fraudeurs bestudeerd. Er is 
gekeken naar het aantal veroordelingen en de aard van het delict waarvoor 
deze fraudeurs zijn veroordeeld vóór hun laatste veroordeling voor de 
bestudeerde fraudezaken. 

Uit de uittreksels blijkt dat er, wat betreft het criminele verleden, grote 
verschillen zitten tussen de plegers van de drie vormen van fraude. Interne 
fraudeurs bij banken hebben kortste lijst van antecedenten gevolgd door de 
beleggingsfraudeurs. Maar misbruikers van rechtspersonen zijn het vaakst 
voor uiteenlopende delicten, van diefstal tot moord en doodslag, 
veroordeeld. 

Conclusie is dat voor sommige fraudeurs het plegen van misdaad eerder een 
dagelijkse aangelegenheid is, terwijl voor de anderen een eenmalige 
uitglijder is geweest. Het staat vast dat ook fraudeurs mensen van vlees en 
bloed zijn waarvan enkele ook nog tevreden klanten zijn van politie en 
justitie. 
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Ontwikkeling	en	verloop	van	criminele	carrières	I	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	B035	

Voorzitter:	Arieke	Rijken	

Levenslooptransities	en	de	ernst	van	criminaliteit:	Effecten	van	
trouwen,	scheiden	en	ouderschap	op	de	ernst	van	gepleegde	delicten	
Arieke	J.	Rijken,	Arjan	Blokland	
Achtergrond Binnen de criminologie worden het huwelijk gezien als één van 
de belangrijkste levensloopgebeurtenissen die voor een afname van 
crimineel gedrag kunnen zorgen. Longitudinale studies onder daders laten 
inderdaad zien dat trouwen leidt tot een afname van het aantal gepleegde 
delicten en daarnaast dat scheiding leidt tot een toename van het aantal 
delicten. Er is echter weinig bekend over het effect van levenslooptransities 
op de ernst van delicten.  

Doel Deze studie heeft als doel inzicht te krijgen in de effecten van trouwen, 
scheiden en kinderen krijgen op de ernst van crimineel gedrag. Gaan daders 
bijvoorbeeld niet alleen minder, maar ook minder ernstige delicten plegen als 
ze trouwen? Of gaan diegenen die doorgaan met crimineel gedrag juist 
ernstiger delicten plegen?  

Methode We maken gebruik van de Criminele Carrière en Levensloop Studie 
(CCLS). De CCLS bevat GBA‐gegevens en justitiële gegevens met betrekking 
tot de complete criminele carrières van 4612 veroordeelden. Om de ernst 
van delicten te bepalen is een schaal ontwikkeld op basis van de opgelegde 
straffen per delicttype. Middels fixed effect‐modellen onderzoeken we de 
effecten van partnerstatus (nooit getrouwd, getrouwd, gescheiden) en 
ouderschap. 

Resultaten en conclusies Voorlopige resultaten geven aan dat de ernst van 
gepleegde delicten het hoogst is wanneer daders nooit getrouwd en 
kinderloos zijn, en het laagst wanneer zijn getrouwd zijn en kinderen hebben. 
In tegenstelling tot onze verwachting, zijn de delicten die daders plegen 
wanneer zij gescheiden zijn (met of zonder kinderen), niet significant 
ernstiger dan de delicten die ze pleegden toen ze getrouwd waren. 
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Anticiperende	effecten	van	het	huwelijk?	Voor‐	en	na	huwelijkse	
patronen	in	crimineel	gedrag	
Esther	van	Groenigen,	Arieke	Rijken,	Arjan	Blokland	
Achtergrond Alhoewel een groot aantal onderzoeken heeft laten zien het 
huwelijk samenhangt met een afname in crimineel gedrag, zijn de 
mechanismen hierachter nog steeds onduidelijk.  Maturation theorieën 
schrijven de afname in crimineel gedrag toe aan het ouder worden van het 
individu, waarbij er geen onafhankelijk effect van levensloop transities zou 
zijn. De age‐graded social control theory daarentegen ziet het huwelijk, met 
name een goed huwelijk,  als een turning point in iemands criminele carrière. 
Cognitieve theorieën tot slot beschouwen zowel het huwelijk als de afname 
in crimineel gedrag als het resultaat van cognitieve verandering die al voor 
een huwelijk plaatsvindt.  

Doel Het toetsen van hypothesen voortkomend uit deze drie theoretische 
perspectieven 

Methode We gebruiken longitudinale data van een steekproef van in 1977 in 
Nederland veroordeelden. Hierbij bekijken we veranderingen in crimineel 
gedrag in de jaren rond het huwelijk. We onderzoeken of deze veranderingen 
afhankelijk zijn van huwelijksleeftijd en de kwaliteit van het huwelijk. 
Daarnaast bekijken we in welke mate deze patronen verschillen voor mannen 
en vrouwen en tussen verschillende geboortecohorten. 

Resultaten Voorlopige resultaten laten pas vanaf het huwelijksjaar en in de 
jaren na het huwelijk een afname in crimineel gedrag  zien. 

Conclusies De voorlopige resultaten lijken vooral in overeenstemming met de 
age‐graded social control theory. 

Rijden	onder	invloed:	verloop,	voorspellers	en	samenhang	met	ander	
crimineel	gedrag	
Freek	Haarhuis,	Arieke	Rijken,	Arjan	Blokland	
Achtergrond Elk jaar overlijden tussen de 150 en 200 personen als gevolg van 
een verkeersongeluk waarbij alcohol in het spel is. De maatschappelijke 
schade als gevolg van rijden onder invloed (ROI) is dus aanzienlijk. 
Desalniettemin wordt ROI minder vaak dan bijvoorbeeld vermogens‐ of 
geweldsdelicten gezien als een misdrijf. 

Doel Deze maatschappelijke opvatting vertaalt zich in het bestaande 
onderzoek naar criminele carrières, waar ROI  weinig aandacht krijgt en soms 
zelfs bewust buiten de afhankelijke variabele wordt gehouden. Hierdoor is 
nog weinig bekend over hoe ROI zich ontwikkelt over de levensloop, welke 
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factoren samenhangen met dit verloop, en hoe ROI zich verhoudt tot de 
algemene criminele carrière. De huidige studie geeft antwoord op deze 
vragen. 

Methode De huidige studie maakt gebruik van longitudinale gegevens over 
officieel  geregistreerde veroordelingen, de lange‐termijn criminele carrières 
van 444 personen die eind jaren ’70 werden veroordeeld voor ROI te 
vergelijken met die van personen veroordeeld voor een andersoortig misdrijf 
(N = 1589) en personen die niet werden veroordeeld (N = 733). 

Resultaten De voorlopige cijfers geven aan dat van de groep ROI ongeveer de 
helft recidiveert. Van deze groep recidivisten driekwart binnen de  eerste vijf 
jaar. Onder deze groep ROI veroordeelde blijkt rond de helft ook veroordeeld 
te zijn voor tenminste een ander misdrijf tegen een vijfde van de controle 
groep. Van de ROI groep wordt ongeveer twee vijfde tenminste een keer 
veroordeeld voor vermogens delict, een kwart voor geweldsdelicten en 
vandalisme, terwijl dit voor de controle groep rond de één op de twintig ligt. 

Conclusies ROI hangt vooral samen met geweldsdelicten. 

Criminaliteit	&	werk	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C004	

Voorzitter:	Janna	Verbruggen	

Effecten	van	werkloosheid,	veroordeling	en	detentie	op	werk.	Een	
longitudinale	studie	naar	de	werkkansen	van	hoog‐risico	jongeren	
Janna	Verbruggen	
Achtergrond Onderzoek naar effecten van criminaliteit op werk laat 
doorgaans zien dat een strafblad of periode van detentie een negatief effect 
heeft op iemands werkcarrière. Uit de arbeidseconomie is echter ook bekend 
dat een periode van werkloosheid de kans op werk in de toekomst verkleint. 
Voor hoog‐risico jongeren, die vanwege hun problematische achtergrond al 
een slechte uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt, is het de vraag of 
een strafblad hun werkkansen nog verder schaadt.  

Doel Deze studie beoogt daarom effecten van een werkloosheid, 
veroordeling en detentie op de werkkansen van hoog‐risico jongeren te 
onderzoeken. (Methode) Er wordt gebruik gemaakt van longitudinale 
gegevens van 540 hoog‐risico mannen en vrouwen die in hun jeugd in een 
justitiële jeugdinrichting verbleven om behandeld te worden voor ernstig 
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probleemgedrag. Officieel geregistreerde gegevens over werk, 
veroordelingen en detentie zijn verzameld van 18 tot 32 jaar. Om te 
controleren voor ongeobserveerde heterogeniteit zijn fixed‐effects modellen 
gebruikt om effecten van werkloosheid, veroordeling en detentie op de kans 
op werk te schatten. 

Resultaten Voor mannen blijkt dat, wanneer rekening gehouden wordt met 
een geschiedenis van werkloosheid, een veroordeling of periode van detentie 
de werkkansen niet verder schaadt. Voor vrouwen blijkt echter dat een 
strafblad wel een additioneel negatief effect heeft op de kans op werk, 
bovenop het nadelige effect van eerdere werkloosheid. (Conclusies) Deze 
bevindingen suggereren dat voor hoog‐risico jongens, niet zozeer een 
crimineel label, maar eerdere werkloosheid de kans op werk verlaagt, terwijl 
voor hoog‐risico meisjes een geschiedenis van crimineel gedrag wel de 
werkkansen verder verkleint. 

Keren	ex‐gedetineerden	na	detentie	terug	naar	hun	vorige	werkgever?	
Een	studie	naar	de	rol	van	werkrelaties	vóór	detentie	in	de	
arbeidsmarktre‐integratie	na	detentie.	
Anke	Ramakers,	Johan	van	Wilsem,	Paul	Nieuwbeerta,	Anja	Dirkzwager	
Achtergrond Ex‐gedetineerden hebben een zwakke arbeidsmarktpositie. 
Hoewel hun arbeidsperspectieven al voor detentie relatief slecht zijn, maakt 
een substantieel deel van de gevangenispopulatie deel uit van de actieve 
beroepsbevolking op het moment van arrestatie. Er is enig bewijs dat 
degenen die er na detentie in slagen om werk te vinden dit dikwijls vinden bij 
hun vorige werkgever. Dit eerder onderzoek is echter schaars, enkel 
gebaseerd op Amerikaanse data en geeft geen inzicht in welke kenmerken 
(van de gedetineerde of de baan) de kans op terugkeer vergroten.  

Doel In deze studie wordt onderzocht of ex‐gedetineerden terugkeren naar 
de baan die zij voor detentie hadden. Daarnaast wordt bekeken of 
kenmerken die, volgens criminologische theorieën en eerder onderzoek, 
werkkansen in het algemeen beïnvloeden, eveneens de kans op terugkeer bij 
dezelfde werkgever vergroten ofwel verkleinen.  

Methode Er wordt gebruik gemaakt van data over Nederlandse 
gedetineerden, afkomstig uit de longitudinale studie het Prison Project. Naast 
verschiltoetsen wordt een multinomiale regressieanalyse uitgevoerd om het 
effect van persoons‐ en baankenmerken te onderzoeken op de drie mogelijke 
arbeidsuitkomsten: terugkeren naar oude baan, een nieuwe baan vinden of 
werkloosheid.  
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Resultaten Voorlopige resultaten wijzen uit dat meer dan twintig procent van 
de ex‐gedetineerden na detentie terugkeert naar dezelfde baan en deze baan 
weet vast te houden. Kenmerken van zowel de gedetineerde als de baan 
lijken de kans op terugkeer te beïnvloeden.  

Conclusies Deze voorlopige resultaten impliceren dat de terugkeer naar een 
vorige werkgever een relevante zoekstrategie kan zijn in de arbeidsmarktre‐
integratie van ex‐gedetineerden. 

Het	effect	van	werk	op	de	criminele	carrière	van	jeugdige	
zedendelinquenten	
Chantal	van	den	Berg,	Catrien	Bijleveld,	Jan	Hendriks,	Irma	Mooi‐Reci	
Achtergrond Uit recent onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit 
bleek dat voor specifieke groepen hoogrisicodaders (met problematische 
achtergronden) een verlagend effect gevonden wordt van werk op 
delinquentie. Jeugdige zedendelinquenten hebben eveneens een 
problematische achtergrond en vormen in die zin dan ook een 
hoogrisicogroep. Er is echter weinig bekend over de wijze waarop jeugdige 
zedendelinquenten de transitie naar de arbeidsmarkt maken. Verondersteld 
wordt dat zedendaders een langdurig specialistische criminele carrière zullen 
doormaken, waardoor de transitie wordt bemoeilijkt. Daarnaast ondervinden 
(jeugdige) zedendelinquenten additionele belemmeringen bij het verkrijgen 
van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Zij worden voor het leven 
uitgesloten van bepaalde beroepen.  

Doel Deze studie beoogt meer inzicht te geven in de transitie naar de 
arbeidsmarkt van een groep jeugdige zedendelinquenten. Daarnaast zal 
gekeken worden naar drie typen daders (kindmisbruiker, 
leeftijdgenootmisbruiker en groepsdader) en de mogelijke verschillen tussen 
deze typen en het gevonden effect van werk op delinquentie.  

Methode Door middel van het gebruik van officieel geregistreerde data 
verzameld van 18 tot en met 28 jaar zullen de longitudinale gegevens van 498 
jeugdige zedendelinquenten worden bestudeerd. De gebruikte statistische 
modellen schatten effecten van werk op delinquentie door te kijken naar 
veranderingen binnen personen.  

Resultaten en conclusies Wij laten allereerst zien dat de transities van 
jeugdige zedendelinquenten naar de arbeidsmarkt beperkt zijn: vanaf 25 jaar 
stagneert participatie, en veel jeugdige zedendelinquenten werken in 
wisselende en korte contracten. Het hebben van werk zorgt echter wel voor 
een afname in delinquentie, type werk en werkduur hebben geen effect op 
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criminaliteit. Uitgesplitst naar de drie typen blijkt dat alleen voor 
kindmisbruikers geen effect gevonden wordt van werk op delinquentie. 

Werk	en	georganiseerde	criminaliteit	
Vere	van	Koppen	
Achtergrond Werk leidt tot een afname in criminaliteit, is het algemeen 
heersende idee. Het hebben van een baan zorgt ervoor dat dagelijkse 
routines veranderen en dat criminaliteit minder aantrekkelijk wordt. Bij 
bepaalde vormen van criminaliteit en haar daders lijkt een omgekeerd effect 
van werk op criminaliteit uit te gaan. Zo zou dat ook voor daders van 
georganiseerde misdaad kunnen gelden, van wie een groot deel pas op 
volwassen leeftijd voor het eerst in aanraking komt met politie en justitie. 
(Doel) Het doel van deze studie is te bekijken waarom veel daders van 
georganiseerde misdaad pas op latere leeftijd crimineel gedrag vertonen en 
te begrijpen welke instapmechanismen een rol spelen bij deze beslissing.  

Methode In deze studie wordt gebruik gemaakt van politiedossiers over 
criminele groepen en de criminele carrières van de daders betrokken bij deze 
groepen. Daarnaast zijn diepte‐interviews gehouden met gedetineerde 
daders die werden veroordeeld voor georganiseerde misdaad. (Resultaten) 
Werk, zeker in bepaalde sectoren, blijkt deuren naar georganiseerde misdaad 
te openen en gelegenheden te bieden voor criminele activiteiten. De late 
start in de criminaliteit kan voor een deel van de daders worden verklaard 
door gelegenheden die een conventionele baan met zich meebracht, 
gelegenheden die eerder in hun leven nog afwezig waren.  

Conclusies Inherent aan werk als instapmechanisme voor criminaliteit is een 
relatief late start in de criminaliteit. Werk als instapmechanisme lijkt een 
verklaring te bieden voor daders van georganiseerde misdaad die pas op 
latere leeftijd voor het slechte pad kiezen. 
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Slachtofferschap	van	criminaliteit	met	een	digitale	
component	en	de	strafrechtelijke	aanpak	van	
cybercrime	

donderdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Sander	Veenstra	

Pubers	op	het	net,	Online	slachtofferschap	onder	jongeren	
Joyce	Kerstens	
Achtergrond De veiligheid van jongeren op internet krijgt veel aandacht in de 
media ‐ denk aan berichtgeving over internationale kinderpornonetwerken, 
grooming en slachtoffers van cyberpesten ‐ en staat ook hoog op de politieke 
agenda. Toch is er nog relatief weinig bekend over wat jongeren meemaken 
op internet en in hoeverre zij slachtoffer worden van gedragingen van 
anderen. 

Doel Het verkrijgen van een genuanceerd beeld over de aard en omvang van 
risico’s voor internettende jongeren. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in 
determinanten van online slachtofferschap. 

Methode Een longitudinaal onderzoek onder jongeren afkomstig uit heel 
Nederland. Er zijn twee metingen geweest in 2010 en in 2012. Jongeren 
hebben een online vragenlijst ingevuld over wat zij doen op internet, met 
welke risico’s zij in aanraking komen en hoe zij dit hebben ervaren. Daarnaast 
hebben jongeren vragen beantwoord over sociaal‐demografische 
kenmerken, omgevingskenmerken, compulsief internetgedrag, 
sociaalpsychologische kenmerken en internetbegeleiding door ouders. 

Resultaten Het internetgedrag van de jongere zelf is een belangrijke 
voorspeller voor online slachtofferschap. Ook jongeren met een lage 
zelfcontrole hebben meer kans op negatieve internetervaringen. Er is een 
samenhang tussen offline en online slachtofferschap. Ook is er sprake van 
een wisselwerking tussen dader‐ en slachtofferschap. 

Conclusies Jongeren hebben vooral positieve internetervaringen. Slechts 
weinig jongeren zijn slachtoffer op internet. Voor deze relatief kleine groep 
kunnen de gevolgen van online slachtofferschap evenwel ernstig zijn. 
Uiteraard is preventie van ernstige schade belangrijk, maar er kan ook 
worden gekeken naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van veerkracht 
bij jongeren te bevorderen en kwetsbaarheid tegen te gaan. 
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Cybercrime	in	de	Veiligheidsmonitor	2012	‐	Wie	wordt	slachtoffer	van	
vermogensdelicten	en	cyberpesten?	
Elke	Moons	
Achtergrond Onderzoek naar slachtofferschap was in de afgelopen jaren 
vooral gericht op ‘traditionele’ criminaliteit, zoals geweldsdelicten, inbraak en 
diefstal. Echter, nieuwe vormen van criminaliteit, zoals deze gepleegd via het 
internet, (i.e. cybercrime) komen vaker en vaker voor. Dat maakt aandacht 
voor slachtofferschap van deze vorm van criminaliteit maatschappelijk en 
beleidsmatig relevant. 

In 2010 is een grootschalige pilot‐onderzoek naar slachtofferschap van 
cybercrime uitgevoerd door de OU/NHL in samenwerking met het CBS. Op 
basis hiervan is een set vragen afgeleid die vanaf 2012 opgenomen zijn in de 
jaarlijkse Veiligheidsmonitor. De nadruk ligt daarbij op slachtofferschap van 
identiteitsfraude, koop‐ en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Deze 
vragen vormen vanaf 2012 een vast onderdeel van het blok slachtofferschap. 
Daarmee is ook cybercrime nu onderwerp van onderzoek bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.  

Doel Doel van dit onderzoek is om de omvang te kunnen vaststellen en om 
na te gaan welke individuen slachtoffer worden van cybercrime, meer in het 
bijzonder van vermogensdelicten via het internet en van cyberpesten. 

Methode Bi‐ en multivariate analyses worden gebruikt om een profiel te 
schetsen van de slachtoffers van vermogensdelicten en van cyberpesten. 

Resultaten Uit de veiligheidsmonitor 2012 van het CBS blijkt dat 1 op de 8 
Nederlanders slachtoffer wordt van cybercrime. Dit is 12% van de gehele 
bevolking. Vooral jongeren, niet‐westerse allochtonen en mensen met een 
hoog opleidingsniveau worden slachtoffer van vermogensdelicten (zowel off‐ 
als online). Slachtoffers van cyberpesten zijn ook vooral jongeren, vrouwen, 
niet‐westerse allochtonen en personen met een gemiddeld opleidingsniveau. 

Conclusies Cybercrime komt steeds meer voor. Daarom is het 
maatschappelijk en politiek wenselijk om slachtofferschap van cybercrime 
goed te meten en te monitoren. Sinds 2012 kan dit door middel van de 
Veiligheidsmonitor (CBS). 

De	strafrechtketen	in	een	gedigitaliseerde	samenleving,		Een	
onderzoek	naar	de	strafrechtelijke	afhandeling	van	cybercrime	
Sander	Veenstra	
Achtergrond Veel burgers hebben te maken met cybercrime. Tegelijkertijd is 
de aangiftebereidheid van slachtoffers laag. Maar wat nu als slachtoffers wél 
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aangifte doen? Wat is dan de reactie van politie en justitie? Aanleiding voor 
deze bijdrage vormt het gebrek aan inzicht in de wijze waarop cyberzaken 
worden afgehandeld binnen de strafrechtketen. 

Doel De bijdrage heeft tot doel om inzicht te verschaffen in de wijze waarop 
politie, Openbaar Ministerie (OM) en Zittende Magistratuur (ZM) 
cybercrimezaken afhandelen. Uiteindelijk moet daardoor zicht ontstaan op 
mogelijkheden tot verbetering van de strafrechtelijke aanpak van 
gedigitaliseerde criminaliteit. 

Methode De zaakstroom van 665 aangiften cybercrime is in kaart gebracht. 
Ook zijn 30 interviews gehouden met medewerkers van politie en justitie die 
aan de basis staan van keuzes over de opsporing en vervolging van 
(cyber)zaken. 

Resultaten Een aanzienlijk deel van de gepleegde (cyber)crimes stroomt de 
strafrechtketen nooit in. Dat komt doordat slechts een klein percentage van 
de cybercrime slachtoffers aangifte doet. Cybercrimes waarvan wel aangifte 
is gedaan, stromen de keten veelal vroeg weer uit. Daar is het gebrek aan 
prioriteit, kennis en capaciteit bij de regionale politie debet aan. Het 
werkaanbod cybercrime binnen het OM en de ZM is (daardoor) laag. 
Bovendien is sprake van discontinuïteit in de wijze waarop de aanpak van 
cybercrime binnen de strafrechtketen is georganiseerd.  

Conclusies De wijze waarop de strafrechtketen uitvoering geeft aan de 
bestrijding van cybercrime is voor verbetering vatbaar. Onder andere 
ketenbrede werkafspraken over de bestrijding van cybercrime en een 
verhoging van het kennisniveau van politiemedewerkers kunnen daaraan 
bijdragen. 

Slachtofferschap	van	criminaliteit	met	een	digitale	component	
Jurjen	Jansen		
Achtergrond Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven van 
Nederlanders. Naast dat internet veel voordelen biedt, schuilen er ook 
potentiele gevaren. Mensen kunnen bijvoorbeeld slachtoffer worden van 
criminaliteit op of gefaciliteerd door internet. Deze bijdrage gaat over het 
eerste Nederlandse slachtofferonderzoek naar criminaliteit met een digitale 
component (cybercrime) onder burgers. 

Doel Het doel is het in kaart brengen van de aard en omvang van 
slachtofferschap cybercrime. Naast inzicht in prevalentiecijfers, wordt tevens 
aandacht besteedt aan risicofactoren, de rol van de politie en aangiftegedrag. 
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In deze bijdrage staan de volgende delicten centraal: hacking, stalking en 
bedreiging. 

Methode Op basis van literatuuronderzoek, expertinterviews en 
groepsinterviews met burgers is een vragenlijst opgesteld. De analyses voor 
het onderzoek zijn gebaseerd op ruim 9.000 respondenten van vijftien jaar en 
ouder die aangaven internet te gebruiken. Middels het toekennen van CBS‐
weegfactoren is een representatieve weerspiegeling van de Nederlandse 
samenleving verkregen. 

Resultaten Van de respondenten is 4,3%, in de twaalf maanden 
voorafgaande aan het onderzoek, slachtoffer geworden van hacking. De 
percentages slachtofferschap voor stalking en bedreiging liggen 
respectievelijk op 1,1 en 0,7. In totaal is 8,5% van de internetters slachtoffer 
geworden van een of meerdere vormen van cybercrime (dit is inclusief: 
veiling‐, identiteits‐ en voorschotfraude). De belangrijkste risicofactoren voor 
slachtofferschap cybercrime zijn leeftijd en internetactiviteiten. 

Conclusies Cybercrime komt relatief veel voor in het dagelijks leven van 
Nederlandse burgers. Cybercrime heeft het karakter gekregen van 
veelvoorkomende criminaliteit. Dit betekent dat kennis over de bestrijding 
van cybercrime van wezenlijk belang is voor de politieorganisatie. 

Criminaliteit	in	het	digitale	betalingsverkeer	vanuit	
verschillende	perspectieven:	criminologisch,	
psychologisch,	technisch	&	juridisch	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	A002	

Voorzitter:	Rutger	Leukfeldt	

Aanpak	van	criminaliteit	gericht	op	het	digitaal	betalingsverkeer	
Sanne	Boes	
Achtergrond Fraude met internetbankieren (phishing en malware) betreft 
criminaliteit gericht op een vitale infrastructuur van onze samenleving. De 
strafrechtsketen heeft moeite met de aanpak hiervan, o.a. veroorzaakt door 
capaciteits‐ en kennistekort. Anderzijds beschikken banken over voor de 
politie bruikbare kennis en informatie. Publiek‐private samenwerking vindt 
plaats, maar het juridische normenkader daaromtrent is onduidelijk. 

Doel Inzicht verschaffen in handelingen en samenwerking van de 
strafrechtsketen en de bancaire sector bij detectie, opsporing en vervolging 
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van fraude om knelpunten bloot te leggen. Centrale vraag is hoe detectie, 
opsporing en vervolging kunnen worden verbeterd. Dit proces wordt in kaart 
gebracht, waarbij de handelingen van actoren centraal staan. Verder komen 
de sterke en zwakke onderdelen van gehanteerde werkwijzen aan bod. 

Methode Op basis van literatuuronderzoek is een theoretisch kader 
geschetst omtrent private betrokkenheid in het veiligheidsdomein. Middels 
veertig oriënterende interviews is onderzocht welke actoren betrokken zijn 
bij het digitaal betalingsverkeer. In 2013 volgt een juridisch deskresearch, in 
2014 wordt internationaal rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. 

Resultaten Private betrokkenheid in het domein van de strafrechtsketen is 
toegenomen. Burgers worden geconfronteerd met handelingen van private 
partijen die mogelijk inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer. In kaart 
is gebracht welke handelingen de actoren in het betalingsverkeer verrichten 
in geval van fraude en de knelpunten daarbij.  

Conclusies Burgers worden geconfronteerd met handelingen van private 
actoren die mogelijk ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Grotere 
betrokkenheid van private partijen (banken) zou een oplossing kunnen zijn, 
de vraag is in hoeverre dat juridisch en organisatorisch mogelijk is. 

Gebruikers	van	het	digitale	betalingsverkeer	
Nicolien	Kops	
Achtergrond Elke keer als burgers bij het online afwikkelen van geldzaken 
slachtoffer worden van criminaliteit, bedreigt dat hun vertrouwen in het 
betalingsverkeer. Gezien de plaats die internetbankieren inneemt in de 
hedendaagse economie is dat onwenselijk. Het vertrouwen dat een burger 
heeft in het betalingsverkeer kan ook op een indirectere wijze worden 
beïnvloed, bijvoorbeeld door berichtgeving in de media. Ook zonder dat de 
burger het directe doelwit is, hebben dergelijke berichten mogelijk invloed 
op het vertrouwen van de burger in internetdiensten in het algemeen en in 
het digitale betalingsverkeer in het bijzonder. 

Doel Het doel van het onderhavige deelonderzoek is om klanten van banken 
weerbaarder te maken tegen fraude in het digitale betalingsverkeer 
(bevorderen zelfredzaamheid).  

Methode In 2012 is gestart met een algemene verkenning op het fenomeen 
digitaal betalingsverkeer, speciaal internetbankieren, en de rol van de klant 
daarbij (burger/bedrijf). Literatuuronderzoek stond in deze fase van het 
onderzoek centraal. 
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Resultaten en conclusies Bij bestudering van de theorie is er enerzijds 
aandacht voor de rol van klanten in de objectieve veiligheid. Als klanten 
bijvoorbeeld zorgvuldig met hun gegevens omgaan, komt dat ten goede aan 
de objectieve veiligheid (minder incidenten). Anderzijds is er aandacht voor 
de subjectieve veiligheid; het beeld dat klanten hebben van het digitale 
betalingsverkeer bepaalt (in overwegende mate) hoeveel vertrouwen er is in 
deze dienstverlening en hoe zij daarvan gebruik maken. 

Technische	beveiliging	in	het	digitale	betalingsverkeer	
Sven	Kiljan	
Achtergrond De klassieke bankovervaller bestaat bijna niet meer omdat de 
zwakste schakel in het betalingsverkeer niet meer de bank zelf is. Klanten van 
banken zijn een makkelijker doelwit en digitaal evolueren de mogelijke 
aanvallen. Slachtoffers worden zelf onderdeel van digitale aanvallen door 
phishing en malware. 

Doel Het doel is om een effectieve bescherming van banken te bieden tegen 
huidige en toekomstige aanvallen. Dit wordt enerzijds gedaan door banken 
mogelijkheden te bieden waarmee zij effectiever geldtransacties kunnen 
verifiëren en anderzijds door klanten van banken onderdeel te maken van dit 
proces. 

Methode Om het doel te bereiken is een wereldwijde verkenning gedaan van 
de gebruikte veiligheidsmaatregelen die aangeboden worden door banken 
aan klanten. Voor zowel internet‐ als mobiel bankieren is gekeken naar hoe 
de klant wordt geauthenticeerd en hoe deze transacties autoriseert. Hierop 
gebaseerd is een overzicht gemaakt van relevante maar niet (volledig) 
gehanteerde beveiligingsprincipes. Gebaseerd op dit overzicht wordt 
gekeken hoe de bestaande principes aangevuld kunnen worden.  

Resultaten Het eerste resultaat is een overzicht van wereldwijd wel en niet 
gehanteerde beveiligingsaspecten bij internetbankieren. Komende resultaten 
zijn voorstellen voor verbeteringen om de missende aspecten toe te voegen.  

Conclusies Banken letten wel op confidentialiteit en integriteit in bank‐
klantcommunicatie, maar niet op onweerlegbaarheid. Het is niet 
aantoonbaar dat klanten zelf transacties opzetten of dat dit een gevolg is van 
een aanval. Door klanten onweerlegbaar te betrekken bij de autorisatie van 
transacties kan de legitimiteit van transacties afgedwongen worden. 
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Georganiseerde	cybercrime	in	het	digitale	betalingsverkeer	
Rutger	Leukfeldt	
Achtergrond In onze samenleving speelt digitaal betalingsverkeer een 
cruciale rol. In 2011 maakten ruim acht op de tien internetgebruikers gebruik 
van internetbankieren (CBS 2012). Plaatsen waar veel geld is vormen 
aantrekkelijke doelwitten voor criminelen. De Nederlandse Vereniging van 
Banken meldt dat het aantal bankovervallen tot een historisch laagterecord is 
gedaald (7 in 2011 tegenover 570 in 1992) terwijl het aantal aanvallen op 
internetbankieren stijgt (35 miljoen euro schade in 2012). 

Doel In deze bijdrage staan de eerste resultaten centraal van een 
promotieonderzoek  naar cybercriminele samenwerkingsverbanden (CCSV’s) 
die aanvallen uitvoeren op internetbankieren. Centrale vragen zijn wat de 
aard van CCSV’s is, wat verschillen zijn met de offline criminele 
samenwerkingsverbanden (CSV’s) en hoe verschillen kunnen worden 
verklaard. Deze kennis vormt de basis voor een barrièremodel waarmee 
effectief kan worden ingegrepen door politie en banken. 

Methode In 2012 is middels een literatuurstudie en veertig interviews met 
experts in kaart gebracht wat er bekend is over CCSV’s. Daarnaast is 
empirisch onderzoek gedaan naar wie suitable targets zijn voor CCSV’s. 

Resultaten Deze bijdrage geeft de state‐of‐the‐art van kennis omtrent 
CCSV’s. Ook geeft de bijdrage inzicht in wie suitable targets zijn voor CCSV’s. 
Ten slotte wordt een eerste aanzet tot een barrièremodel gegeven. 

Conclusies Aan de hand van de MO van CCSV’s kan een barrièremodel 
worden geschetst. Empirisch onderzoek naar CCSV’s is echter vereist om het 
model aan te vullen en  te concretiseren. Wat suitable targets betreft blijken 
met name bepaalde internetactiviteiten het risico op slachtofferschap te 
verhogen. 
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Vrouwen	en	bijzondere	delicten	‐tijd,	plaats	en	
context	gebonden	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	A014	

Voorzitter:	Anne‐Marie	Slotboom	

Vrouwen	en	transnationale	georganiseerde	misdaad.	Empirische	
resultaten	op	basis	van	de	Monitor	Georganiseerde	Criminaliteit	
E.R.	Kleemans,	E.W.	Kruisbergen,	R.F.	Kouwenberg	
Deze presentatie gaat in op de rol van vrouwen in transnationale 
georganiseerde misdaad. Spelen vrouwen op bepaalde misdaadmarkten, 
zoals mensensmokkel, een grotere rol dan op andere markten, zoals Zhang et 
al. (2007) beweren? En welke rol spelen zij dan? Deze twee vragen zullen 
worden beantwoord aan de hand van gegevens uit 150 grootschalige 
opsporingsonderzoeken die zijn geanalyseerd in het kader van de Monitor 
Georganiseerde Criminaliteit. In het kader van dit periodieke 
onderzoeksproject zijn in de periode 1994‐2011 data verzameld over 
verschillende vormen van georganiseerde misdaad: over ‘traditionele’ 
drugssmokkel (cocaïne, heroïne, cannabis), maar ook over minder vaak 
geprioriteerde delicten zoals synthetische drugs (productie en export), 
mensensmokkel, mensenhandel en fraude en witwassen. Hoe kunnen we de 
rol van vrouwen in deze vormen van misdaad verklaren (theoretisch)? En wat 
blijkt er uit de data (empirisch)? Hoe vaak spelen vrouwen eigenlijk een rol bij 
verschillende vormen van georganiseerde misdaad en waar bestaat die rol 
dan uit? Tijdens de presentatie zullen deze vragen worden beantwoord op 
basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit de onderzochte 
opsporingsonderzoeken. Ook zal aandacht worden besteed aan verschillende 
transnationale aspecten die zichtbaar worden in deze zaken: transnationale 
huwelijken en relaties; het belang van taal en bemiddeling; en migratie en 
het al dan niet hebben van een legale status. 

Meisjes	als	zedendelinquent:	dader‐	en	delict	kenmerken	
Miriam	Wijkman,	Catrien	Bijleveld,	Jan	Hendriks	
Achtergrond Bijna al het onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten betreft 
mannelijke daders. In Nederland zijn in 2009, 672 jeugdige 
zedendelinquenten door de politie geregistreerd, slechts 11 hiervan waren 
meisjes.  
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Doel Doordat zo weinig meisjes worden opgepakt en vervolgd, is er maar 
weinig bekend over de etiologie en behandelingsaanpak van jeugdige 
vrouwelijke zedendelinquenten. 

Methode In deze presentatie kijken wij naar alle meisjes die sinds 1993 
vervolgd zijn voor een hands‐on zedendelict. Wij hebben van deze meisjes 
(N=66) hun strafbladen en strafdossiers geanalyseerd. Op basis van onder 
meer dader‐, en slachtofferverklaringen hebben wij de motieven van de 
daders voor het plegen van het zedendelict gereconstrueerd. 

Resultaten Slechts een kwart van de meisjes rapporteert geen problemen 
aangaande slachtofferschap, trauma’s en stoornissen. De motieven van de 
meisjes voor het plegen van het zedendelict waren vaak groepsdruk, een 
problematische emotieregulatie of seksueel experimenteergedrag.  

Conclusies Net zoals bij mannelijke daders blijkt er sprake te zijn van 
heterogeniteit in daderkenmerken en motieven van daders voor het plegen 
van het delict. Wel lijken meisjes een andere motivatie te hebben voor het 
plegen van het delict dan jongens. 

Het	aandeel	van	vrouwen	in	de	criminaliteit	in	Nederland	tussen	ca.	
1700‐1900	en	de	these	van		Malcolm	Feeley				
Manon	van	der	Heijden	
Achtergrond Dit paper presenteert de eerste resultaten van het VICI 
onderzoeksproject Crime and Gender: a comparativeperspective 1600‐1900 
dat in 2012 van start ging aan de Universiteit Leiden.  

Doel Het paper heeft tot doel de veronderstelling van de Amerikaanse 
criminoloog Malcom Feeley dat het aandeel van vrouwen in de 
geregistreerde criminaliteit in Engeland en Nederland in de 18e eeuw afnam, 
te weerleggen.  

Methode Op basis van de vonnissen van verschillende rechtbanken tussen 
1750 en 1838 in Holland en nationale gevangenisregisters na 1838 is het 
mogelijk om het aandeel van vrouwen in de geregistreerde criminaliteit in de 
18e en 19e eeuw te achterhalen.  

Resultaten In de meeste Hollandse steden bestond tussen 1750 en 1838 ca. 
30 tot 40 procent van de veroordeelden uit vrouwen. Na 1839 daalde het 
aandeel van vrouwen in de geregistreerde criminaliteit, maar deze daling 
werd waarschijnlijk veroorzaakt door veranderingen in de rechtspraak na 
1838. Tot de invoering van de Franse wetgeving  representeerde de 
geregistreerde criminaliteit voornamelijk stedelijke criminaliteit, terwijl 
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daarna de geregistreerde criminaliteit een weergave was van de criminaliteit 
op zowel het platteland als stad. 

Conclusies Uit het onderzoek blijkt dat er geen sterke daling was in het 
percentage veroordeelde vrouwen in de achttiende en negentiende eeuw, 
maar dat er sprake was van continuïteit. 

Gevaarlijke	vrouwen.	Vrouwelijke	terrorismeverdachten	en	de	
publieke	beeldvorming’	
Beatrice	de	Graaf	
Achtergrond Sinds de jaren ’80 van de 20e eeuw doen steeds meer vrouwen 
doen mee in terroristische organisaties. De omgang met vrouwelijke 
terrorismeverdachten hangt evenwel nog steeds voor een groot deel af van 
de opvattingen over de publieke rol van vrouwen in een bepaalde 
samenleving in een historische periode. Het zicht op vrouwelijke 
terrorismeverdachten wordt daardoor vertroebeld door emoties en 
stereotypen. Zowel de media, de samenleving als terrorismebestrijders 
neigen altijd naar die twee polen: radicale vrouwen als hysterische furies of 
juist als naïeve en dwaze meisjes af te schilderen. Waarom is dat zo en wat 
heeft dat voor gevolgen? 

Doel Het doel van deze lezing is om te laten zien hoe het kwam dat deze 
vrouwen als terrorist werden neergezet, hoe ze in de media als stereotype 
werden behandeld en wat daarvan klopte. In deze lezing zal ik militante 
vrouwen uit de jaren zeventig en uit de actualiteit belichten, onder wie de in 
de jaren zeventig gevreesde RAF‐leider Ulrike Meinhof, de neonazi Beate 
Zschäpe, die binnenkort in Duitsland moet voorkomen voor de zogeheten 
‘Döner‐moorden’, en de Belgische internetjihadiste Malika El Aroud. Maar er 
komen ook een aantal vrouwen aan bod die juist ten onrechte als gevaarlijk 
werden beschouwd.  

Methode en resultaten In mijn lezing onderzoek ik met behulp van 
historische, kwalitatieve methodes (origineel biografisch bronnenonderzoek 
en interviews) hoeveel emoties er zowel bij de professionele organisaties 
gericht op bestrijding en vervolging, als in de samenleving (via publieke 
opinie) in het spel zijn als het om vermeende vrouwelijke terroristen gaat en 
hoezeer die emoties de blik op feitelijke radicaliseringstrajecten en 
deradicaliseringsmogelijkheden vertroebeld. 
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Effectiviteit	van	justitiële	interventies	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	B035	

Voorzitter:	Pauline	Aarten	

Naleving	van	de	bijzondere	voorwaarden	
Pauline	Aarten,	Adriaan	Denkers,	Peter	van	der	Laan,	Matthias	Borgers	
Achtergrond De bijzondere voorwaarden worden gezien als effectief middel 
om recidive te verminderen. Deze voorwaarden richten zich op het 
aanpakken van de individuele problematiek van de dader, en zijn geënt op 
het delict, de dader en het risico dat de dader vormt voor de samenleving. 
Wanneer de bijzondere voorwaarden zijn nageleefd wordt verwacht dat 
gedragsverandering heeft plaatsgevonden. Deze gedragsverandering is 
noodzakelijk voor het verminderen van recidive. Er is tot op heden nog 
weinig onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de naleving 
van de bijzondere voorwaarden. 

Doel Het doel van dit onderzoek is om te kijken welke factoren samenhangen 
met het naleven van de bijzondere voorwaarden. Daarbij gebruiken we de 
procedurele rechtvaardigheidstheorie en de afschrikkingstheorie. 

Methode Dit onderzoek gebruikt gegevens van een longitudinaal onderzoek 
waarin mannen, die onder toezicht staan bij Reclassering Nederland in de 
regio’s Amsterdam en Den Haag, een vragenlijst hebben ingevuld. Met 
behulp van fixed effects modellen wordt de relatie tussen factoren en 
naleving onderzocht. 

Resultaten en conclusie De eerste resultaten laten zien dat respondenten bij 
een rechtvaardige behandeling door de toezichthouder en de zekerheid van 
de straf eerder bereid zijn hun voorwaarden na te leven. Er is geen 
ondersteuning gevonden voor de relatie tussen de gepercipieerde 
behandeling tijdens de rechtszaak en bereidheid om de voorwaarden na te 
leven. De resultaten lijken de procedurele rechtvaardigheidstheorie en de 
afschrikkingstheorie te ondersteunen. 

Voorlichtingsrapporten	en	straftoemeting:	een	quasi‐experiment	naar	
de	effecten	van	een	RISc‐voorlichtingsrapport	op	de	straftoemeting	
Sigrid	van	Wingerden,	Johan	van	Wilsem	
Achtergrond Feeley en Simon wezen in hun artikel over de New 
Penology(1992) op de tendens dat criminaliteit wordt gezien als een risico als 
elk ander, dat gemanaged kan worden. Daarbij worden 
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risicotaxatietechnieken(zoals de RISc) gebruikt om mensen als een zeker 
risico te classificeren. Mensen met een hoog risico worden vervolgens ofwel 
geincapaciteerd, ofwel langdurig in een net van controle geplaats, 
bijvoorbeeld door hen bijzondere voorwaarden op te leggen. 

Doel Het doel van deze studie is te onderzoeken of verdachten met een 
voorlichtingsrapport dat de nadruk op het recidiverisico legt een grotere kans 
hebben om tot ‘controlerende’ straffen te worden veroordeeld dan 
vergelijkbare verdachten zonder voorlichtingsrapport.  

Methode Om dit te onderzoeken matchen we op basis van propensity score 
en negen delict‐ en daderkenmerken verdachten uit de controlegroep 
(zonder voorlichtingsrapport) aan verdachten uit de experimentele groep 
(met voorlichtingsrapport). Na deze matching bestaat onze dataset uit 6,118 
verdachten: 3,059 in iedere groep. Voor deze daders vergelijken wij de kans 
op onvoorwaardelijke gevangenisstraf en op bijzondere voorwaarden, en de 
duur van de gevangenisstraf. 

Resultaten Resultaten tonen aan dat verdachten met een RISc‐
voorlichtingsrapport een kleinere kans hebben om tot een gevangenisstraf of 
tot bijzondere voorwaarden veroordeeld te worden, en dat de duur van de 
gevangenisstraf lager is dan bij verdachten zonder RISc‐voorlichtingsrapport. 

Conclusies Een RISc‐voorlichtingsrapport lijkt dus een mitigerend effect te 
hebben op de straftoemeting. Ondanks de opkomst van risicojustitie is de 
welfarism‐benadering blijkbaar nog altijd dominant bij rechters. 

Een	meta‐analyse	van	Nederlands	recidiveonderzoek	naar	de	effecten	
van	strafrechtelijke	interventies	
Bouke	S.J.	Wartna,	Daphne	L.	Alberda,	S.	Verweij	
Achtergrond Strafrechtelijke interventies worden in Nederland steeds vaker 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de what works‐benadering, een aanpak 
waarin met empirisch onderzoek wordt nagegaan onder welke condities 
straffen en maatregelen uitzicht bieden op speciale preventie. De ideeën 
over ‘wat werkt’ zijn afgeleid van uitkomsten van buitenlandse 
overzichtsstudies. Maar hoe zit het met het Nederlandse onderzoek? Welke 
straffen en maatregelen zijn in ons land succesvol gebleken en welke lieten 
tegenvallende resultaten zien?  

Doel Sinds de vroege jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland 
recidivemetingen verricht om de speciaal preventieve werking van 
strafrechtelijke interventies te helpen bepalen. Om een overzicht te krijgen 
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van het onderzoek op dit terrein, heeft het WODC een meta‐analyse 
uitgevoerd op alle studies die op ons taalgebied konden worden gevonden.  

Methode De meta‐analyse is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
Campbell Collaboration, een internationaal netwerk van onderzoekers dat 
kennis verzamelt over de effecten van interventies op sociaal‐
maatschappelijk terrein.  141 evaluatieonderzoeken werden aangetroffen, 83 
bevatten een vergelijking met een controlegroep. Deze werden opgenomen 
in de meta‐analyse.  

Resultaten De review wijst onder meer uit dat interventies gericht op 
volwassen daders succesvoller zijn geweest dan interventies voor jeugdigen 
of jongvolwassenen. Programma’s die berusten op de gedachte van 
resocialisatie lijken effectiever te zijn geweest dan sancties die uitgaan van 
afschrikking. 

Conclusies De meta‐analyse maakt niet duidelijk welke mechanismen 
verantwoordelijk zijn voor het relatieve succes van de resocialisatieprojecten. 
In aansluiting op de kwantitatieve benadering die hier gekozen is, zal daarom 
een deel van de effectstudies aan een nadere analyse worden onderworpen. 

Overlast	in	stedelijke	context	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Gabry	vanderVeen	

Gentse	buurten	en	het	welzijn	van	inwoners:	een	empirisch	onderzoek	
naar	onveiligheidsbeleving	en	mentale	gezondheid	
Wim	Hardyns,	Veerle	Vyncke,	Arne	De	Boeck,	Lieven	Pauwels,	Sara	
Willems	
Achtergrond Uit Noord‐Amerikaans onderzoek is veelvuldig gebleken dat een 
hoge graad van collective efficacy in een geografisch gebied sociale 
problemen, gerelateerd aan aspecten van gezondheid en veiligheid, 
tegengaat. Vanuit de collective efficacy theorie wordt hiervoor een 
versteviging van het sociaal vertrouwen in een gemeenschap en een hogere 
bereidheid tot informele sociale controle als verklaring naar voor geschoven. 

Doel In deze studie vertrekken we van de hypothese dat de economische 
achtergesteldheid van een buurt een belangrijke voorspeller is voor een 
‘ongezond’ en een ‘onveilig’ klimaat. We gaan ervan uit dat zowel de mate 
van sociaal vertrouwen als de mate van informele sociale controle binnen 
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een buurt hier een belangrijke rol in spelen en beide een onafhankelijke 
invloed uitoefenen op de onveiligheidsbeleving en de mentale gezondheid 
van buurtbewoners. Deze invloed zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden 
door de graad van buurtoverlast en de mate van individueel sociaal kapitaal. 

Methode Voor deze studie is gebruik gemaakt van een (1) een grootschalige 
bevolkingsbevraging in 92 Gentse buurten bij +/‐ 1,800 inwoners, (2) een 
bevraging bij +/‐ 900 sleutelfiguren in elk van deze buurten en (3) externe 
data. De data werden geanalyseerd door middel van hiërarchische lineaire 
regressieanalyses (multilevelanalyses). 

Resultaten In deze studie wordt aangetoond dat sociaal vertrouwen in de 
buurt een belangrijke determinant is waarmee moet rekening gehouden 
worden ter verklaring van verschillen in onveiligheidsbeleving die niet louter 
te wijten zijn aan de demografische samenstelling van de buurt. De mentale 
gezondheidstoestand van de Gentse burger blijkt dan weer in veel mindere 
mate beïnvloed door de buurtcontext. In navolging van enkele voorgaande 
Belgische studies konden we geen invloed vaststellen van de mate van 
informele sociale controle binnen de buurt. 

Beelden	van	overlast:	eyes	of	the	beholder	
Gabry	Vanderveen	
Achtergrond Wie bepaalt wat overlast is, en hoe? Millie (2008, 2011) 
bediscussieert het belang van context, individuele waardeoordelen en 
verwachtingen bij de interpretatie van gedrag. Eenzelfde gedraging (e.g. het 
maken van graffiti) kan zowel geprezen (celebrate), getolereerd (tolerate) of 
gecriminaliseerd of afgekeurd (censure) worden. Hij maakt daarbij 
onderscheid tussen vier soorten waardeoordelen: morele, prudentiele, 
economische en esthetische oordelen.   

Doel Doel is na te gaan of dit onderscheid tussen verschillende 
waardeoordelen terug te vinden is in wat mensen over graffiti zeggen.  

Methode Gebruik is gemaakt van de data van een representatieve steekproef 
bestaande uit 49% mannen en 51% vrouwen (N= 881/ TNS NIPO panel). De 
respondenten is onder andere gevraagd het eerste ‘beeld’ van graffiti dat bij 
hen opkwam in woorden te beschrijven. Het zijn deze antwoorden die 
geanalyseerd zijn voor deze presentatie.  

Resultaten Antwoorden zijn geclassificeerd in al dan niet waardeoordeel, en 
het soort waardeoordeel. Opvallend is dat de antwoorden een enorme 
variatie laten zien; in de specificiteit waarmee mensen graffiti beschrijven en 
ook in het impliciete dan wel expliciete waardeoordeel.  
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Conclusies Hoe de vier waardeoordelen terug te vinden zijn in deze data is op 
moment van schrijven nog niet bekend. De gebleken diversiteit aan oordelen 
werpt de vraag op wie eigenlijk bepaalt wanneer graffiti al dan niet 
overlastgevend is, of dit zou moeten bepalen (Millie 2011). Als overlast zo 
subjectief is, wie bepaalt dan wat wel en niet acceptabel is? 

Overlastbeleid	in	stedelijke	context:	inclusion	of	exclusion	
Elke	Devroe	
Achtergrond Deze lezing geeft een eerste inzage in het doctoraal werk 
Devroe (2012), A swelling culture of control? De genese en de toepassing van 
de gemeentelijke administratieve sancties’ (Maklu) over 25 veiligheidsbeleid 
in België en het overlastbeleid in de steden Antwerpen en Luik. Deze studie 
kan tevens gekaderd worden in de internationale studie ‘Urban Security in 
Europe‘ (Urbis project European Union’s Leonardo Life Long Learning 
programme).  

Doel De doelstelling van dit PHD is gelegen is een toetsing van de theorie van 
Garland (2001) ‘The culture of control’ binnen een continentale setting, meer 
bepaald België en Nederland. 

Methode Een triangulatie van methoden werd gebruikt, binnen 3 casestudies 
(België, Antwerpen en Luik). Verder werd gewerkt op basis van het experten‐
interview (73 experten) en wets‐ en documentanalyse.  

Resultaten De resultaten uit de reconstructie  van 25 jaar veiligheidsbeleid 
zijn veelvuldig. Zo werd vastgesteld dat niet wetenschap aan de oorzaak lag 
van de overlastwetgeving, maar wel allerlei beleidsaannames. Bijkomend zijn 
de praktijken van de verschillende actoren in de hulpverlenings‐ en 
handhavingsketen (politie, gemeenschapswachten, private bewaking, 
burgemeester, openbaar ministerie, bemiddeling, welzijnszorg, preventie) 
overlastaanpak en de wijze waarop al deze ketenpartners met elkaar in 
verbinding staan, totaal verschillend voor de steden Luik en Antwerpen.   

Conclusies In beide steden is er eerder sprake van een ‘inclusief’ dan van een 
‘exclusief’ overlastbeleid, en dit voor de periode 2005‐2010. 

Governing	Public	Nuisance.	A	study	of	responses	to	the	presence	of	
homeless	people	in	public	spaces	within	gentrified	areas	
Evelyne	Baillergeau	
Background Public nuisance has gradually become a common judgement 
made about certain behaviours and leading to punishing perpetrators in the 
name of public order. Marginalised sections of society have been greatly 
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affected by such a trend and criminalisation of behaviour has become a 
frequent line in responding to the presence of marginalised groups in public 
spaces. Yet, is that all about governing marginalised groups in public spaces?  

Objective This paper focuses on alternative situations, when the public order 
rationality does meet limits, or even, when it is not self‐evidently dominant in 
regard of other rationalities. The paper therefore deals with Downtown 
Montreal (Canada) where the presence of homeless people has long been 
addressed as an issue of public order but also as an issue of social justice and 
public health. What kind of deviance governance are we then up to? 

Method The presentation will draw upon a series of qualitative research 
projects aimed at investigating the various rationalities at stake in governing 
the presence of marginalised groups in public spaces, the most recent one 
being about a hybrid intervention unit, jointly appointed by the local police 
and the health & social service authorities (2009‐2012).  

Results The framing of three rationalities ‐ public order, public health and 
social justice ‐ is discussed as well as the connections between the three 
rationalities. The latter three happen to be in turn conflictual and 
collaborating.  

Conclusion The presentation will end up with some hints for comparison with 
the case of the Netherlands, where explorative research is currently carried 
out. 

CRIME	Lab:	New	technologies	in	crime	research	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	C004	

Voorzitter:	Jean‐Louis	van	Gelder	

Effecten	van	virtuele	training	op	de	emotionele	respons:	een	
vergelijking	tussen	verschillende	emotieregulatie‐strategieën		
T.	Bosse,	C.	Gerritsen,	J.	de	Man,	J.	Treur	
Achtergrond Het leren reguleren van emoties in bedreigende situaties is 
belangrijk om adequaat te kunnen blijven handelen, in het bijzonder voor 
professionals zoals politie, brandweer en militairen. Dit onderzoek is 
onderdeel van een groter project waarbij we een adaptieve virtuele 
trainingsomgeving willen ontwikkelen waarin veiligheidsmedewerkers 
kunnen leren om hun emoties beter te reguleren in bedreigende situaties.  
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Doel In het huidige experiment was ons doel om te onderzoeken in hoeverre 
een virtuele training effect heeft op de emotionele respons van een trainee 
op negatieve stimuli.  

Methode We hebben een experiment uitgevoerd waarbij het effect van 
verschillende vormen van virtuele training is onderzocht. 15 deelnemers zijn 
gevraagd naar de subjectieve emotionele intensiteit van een set plaatjes op 
twee verschillende tijdpunten, met 6 uur tijd daartussen. De deelnemers 
werden in drie groepen onderscheiden; de eerste groep kreeg een virtuele 
training tussen de twee ronden waarbij ze de inhoud van de plaatjes actief 
moesten verwerken, de tweede groep kreeg een virtuele training waarin zij 
‘reappraisal’‐strategieën moesten toepassen, en de derde groep kreeg geen 
training. 

Resultaten Analyse van de resultaten wijst uit dat de training gebaseerd op 
reappraisal bij de deelnemers zorgde voor een lagere waardering van de 
emotionele intensiteit van de negatieve plaatjes. De content‐based training 
zorgde juist voor significant hogere scores vergeleken met de groep zonder 
training. In een tweede experiment, zes maanden later, met dezelfde 
deelnemers bleek dat de effecten redelijk persistent waren en dat ze 
bovendien overdraagbaar waren naar andere plaatjes met vergelijkbare 
karakteristieken. 

To	know	thy	(future)	self:	Using	virtual	reality	to	reduce	delinquency	
Jean‐Louis	van	Gelder		
Background An important characteristic of juvenile delinquency is a tendency 
to live in the here and now and a failure to make informed tradeoffs between 
the immediate and delayed costs of behavior. I hypothesize that delinquent 
individuals have difficulty imagining themselves in the future. That is, their 
‘present’ and ‘future’ selves are psychologically unconnected. As a 
consequence of this disconnect, they fail to take delayed costs into account 
and instead opt for immediate gratification by way of criminal behavior.  

Method I capitalized on the possibilities of novel technologies to test this 
hypothesis using immersive virtual reality and social media to acquaint 
participants with realistic versions of their older, ‘future’, self. In the virtual 
reality experiment participants were immersed in a virtual environment and 
confronteded with their future when they looked into a mirror that reflected 
their age‐progressed face. In the social media study, people ‘befriended’ their 
future self on Facebook and for a period of seven days, received a daily 
message from their future self designed to trigger thinking about the future 
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(self). For both experiments, responses on the outcome measures were 
compared to the responses of controls.  

Results The results show that the manipulations increased vividness of the 
future self and that this vividness was related to antisocial and delinquent 
behaviour.  

Conclusion The results provide support for our hypothesis that vividness of 
the future self is related to delinquent behaviour and that new technologies 
such as virtual reality and social media can be effective tools for crime 
research. 

The	WILD	LEO	Project:	Using	Technology	and	Training	to	Increase	the	
Effectiveness	of	Anti‐Poaching	Teams	in	Uganda	
AM	Lemieux	
The WILD LEO Project is an attempt to provide anti‐poaching teams with the 
technology and training necessary to undertake advanced intelligence 
gathering and analysis. The Wildlife Intelligence and Leadership Development 
(WILD) training protocols were specifically developed for Law Enforcement 
Officers (LEOs) in Queen Elizabeth Protected Area, Uganda. The WILD LEO 
team consists of foot patrol rangers, crime analysts, prosecutors and 
commanders. Using digital cameras with integrated GPS units, the foot patrol 
rangers are creating a spatially referenced, photographic database of 
poaching activity. The crime analysts use these photos to prepare patrol 
coverage maps and maps of illegal activity to help commanders make 
informed deployment decisions. The georeferenced photos are also used by 
the prosecution team as courtroom evidence to prove poachers were 
operating inside the protected area. By design, The WILD LEO Project utilizes 
low‐cost technology and open source software to ensure sustainability in law 
enforcement operations with limited budgets. This presentation will discuss 
the project’s implementation, initial findings and potential for expansion 
within and beyond Uganda. 
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Partnergeweld,	dierenwelzijn	&	veiligheidsrisico's	in	
de	schietsport	

donderdag	11:30‐13:00,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Tjaza	Appelman	

Met	scherp	schieten.	Maatregelen	om	veiligheidsrisico’s	in	de	
schietsport	te	verminderen	
Tjaza	Appelman	
Het schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011 zorgde voor veel ophef 
rondom de schietsport in Nederland. Met name het feit dat de dader een 
vergunning had voor drie vuurwapens leidde tot publiekelijk onbegrip. Onder 
andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het incident onderzocht. 
Naar aanleiding van de onderzoeken blijft onbeantwoord hoe het zit met 
mogelijke veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan commerciële belangen 
binnen de schietsport, de opslag en het vervoer van legale wapens en 
munitie en het laten schieten zonder verlof. Deze thema’s zijn door Bureau 
Beke onderzocht, waarbij met name is gekeken naar de prevalentie en 
aannemelijkheid van gerapporteerde veiligheidsrisico’s. Daarnaast is 
onderzocht welke maatregelen deze risico’s effectief kunnen reduceren. Om 
de mogelijke veiligheidsrisico’s te onderzoeken is gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en diverse interviews met 
betrokkenen en professionals vanuit de schietsport, politie en wetenschap. 
Daarnaast zijn casestudies uitgevoerd waarbij onaangekondigd schietcentra 
zijn bezocht, om daar observaties uit te voeren en interviews af te nemen. 
Tot slot zijn mystery guest bezoeken afgelegd bij schietcentra om te ervaren 
hoe met betrekking tot recreanten met veiligheid wordt omgegaan. 

Uit het onderzoek komen negen veiligheidsrisico’s naar voren betreffende de 
onderzoeksthema’s. Deze veiligheidsrisico’s komen incidenteel voor. 
Desondanks zijn deze veiligheidsrisico’s met enkele relatief gemakkelijk in te 
voeren bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen te reduceren. 
Deze maatregelen liggen vooral op het gebied van het registreren van 
recreanten en geweigerde (aspirant)leden, hogere kwaliteitseisen voor 
opslag en vervoer van wapens en munitie en een intensivering en 
professionalisering van controles door de politie en de KNSA. 
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Percepties	ten	aanzien	van	partnergeweld:	een	vignetstudie	
K.F.	Kuijpers	
Achtergrond Deze vignetstudie richt zich op percepties over de noodzaak van 
interventie en normaliteit van partnergeweld, bij verschillende combinaties 
van geslacht (mannelijke pleger en vrouwelijk slachtoffer of vrouwelijke 
pleger en mannelijk slachtoffer) en type geweld (psychisch of fysiek). Kennis 
hierover is belangrijk aangezien percepties vaak samenhangen met gedrag, 
bijvoorbeeld het inschakelen van (professionele) hulp, politie of justitie.  

Doel Het onderzoeken welk effect geslacht en type partnergeweld hebben op 
percepties ten aanzien van de noodzaak van interventie en de normaliteit 
van partnergeweld. Daarnaast wordt bekeken of eerdere ervaringen van 
deelnemers m.b.t. plegerschap en slachtofferschap van partnergeweld 
verband houden met hun percepties op eerdergenoemde gebieden. 

Methode Deelnemers waren 480 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 
24 jaar. Iedere deelnemer beoordeelde één fictief vignet waarin een 
partnergeweldincident werd beschreven. Het geslacht van de pleger en het 
slachtoffer, en het type geweld varieerde.  

Resultaten en conclusies Resultaten lijken te suggereren dat psychisch 
geweld en vrouwelijk geweld tegen mannelijke partners als minder 
interventiewaardig en meer normaal beoordeeld worden dan fysiek geweld 
en mannelijk geweld tegen vrouwen (hoofd‐ en interactie‐effecten). Dit past 
bij het beeld dat wordt teruggezien binnen hulpverleningsinstanties, politie 
en justitie. Slachtoffers van partnergeweld melden zich vaak pas als er sprake 
is van (herhaald) fysiek geweld, en mannelijke slachtoffers zijn in de grote 
minderheid. Verder blijken eerdere pleger‐ en slachtofferervaringen van 
deelnemers geen verband te houden met percepties over de noodzaak van 
interventie, maar wel met percepties over de normaliteit van partnergeweld. 
Tijdens de presentatie zullen de bevindingen worden bediscussieerd. 

Dierenwelzijn	in	het	vizier	
Manon	Hardeman	
Een onderzoek naar de aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand 
van zaken van de handhaving van regelgeving op dat gebied. 

Een aantal ontwikkelingen, zoals een strenger strafvorderingbeleid ten 
aanzien van dierenwelzijn, invoering van de dierenpolitie en de oprichting 
van Meldpunt 144 heeft geleid tot extra aandacht voor dierenwelzijn. Bureau 
Beke heeft onderzoek gedaan met als doel de aard en omvang van 
dierenmishandeling en ‐verwaarlozing en de stand van zaken van de 
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handhaving van regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in kaart te 
brengen. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet. Zo is 
gebruikgemaakt van geregistreerde data van de politie en het Openbaar 
Ministerie en zijn de meldingen bij Meldpunt 144 geanalyseerd. Daarnaast 
zijn er interviews gehouden met 30 dierenagenten en 28 sleutelfiguren 
vanuit verschillende professies. Tenslotte is een literatuurstudie uitgevoerd 
naar de relatie tussen geweld tegen mensen en geweld tegen dieren. 

Politiecijfers uit de eerste helft van 2012 laten een toename zien van het 
aantal dierenwelzijnzaken ten opzichte van eerdere jaren. De dierenpolitie 
neemt een vijfde van de 144‐meldingen voor haar rekening. De intensivering 
van de aanpak resulteert niet in toename van het aantal (dadergerichte) 
strafrechtelijke afdoeningen bij het OM, maar in een toename van het aantal 
bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast kan geweld tegen dieren gezien worden 
als een risicofactor voor ander delictgedrag. 

Met de komst van de dierenpolitie en Meldpunt 144 zijn de aandacht voor 
dierenwelzijn en de kracht van de aanpak vergroot. De formalisering van 
afspraken tussen de dierenpolitie, Meldpunt 144 en andere partijen op het 
gebied van dierenwelzijn heeft een impuls gegeven aan de samenwerking. 
Regie, tijd, communicatie, kennis en ervaring zijn sleutelbegrippen om de 
gezamenlijke aanpak te optimaliseren. 

Publieke	opinie	en	percepties	ten	aanzien	van	
straffen,	politie	en	veiligheid	

donderdag	15:45‐17:15,	Zaal:	C014	

Voorzitter:	Anjuli	van	Damme	

Waarom	zijn	studenten	bereid	mee	te	werken	met	politie	en	de	
verkeerswet	na	te	leven?	De	rol	van	het	vertrouwen	in	politie,	
afschrikking	en	persoonlijke	moraal	nader	onderzocht.	
Anjuli	Van	Damme,	Lieven	Pauwels	
Achtergrond De vraag waarom mensen bereid zijn de wet na te leven en mee 
te werken met politie krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Volgens 
het procedureel rechtvaardigheidsmodel is dit te wijten aan het feit dat 
wanneer burgers er vertrouwen in hebben dat politie hen eerlijk en 
rechtvaardig behandelt, deze burgers de politie zullen percipiëren als een 
legitieme politie die respect en gehoorzaamheid verdient. De perceptie dat 
politie legitiem is, is noodzakelijk opdat politie autoriteit kan afdwingen en 
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burgers bereid zijn om de wet na te leven en mee te werken met politie. Dit 
model werd reeds meermaals getoetst op voornamelijk volwassenpopulaties 
in Angelsaksische context. 

Doel Deze studie heeft tot doel het procedureel rechtvaardigheidsmodel te 
toetsen op een studentenpopulatie in de Belgische context. Naast de rol van 
de procedurele rechtvaardigheid ter verklaring van het naleven van de 
verkeerswet en de bereidheid mee te werken met politie worden ook de rol 
van afschrikking en persoonlijke moraal nader onderzocht. 

Methode De toets gebeurt aan de hand van padmodellen met behulp van 
surveydata die werden verzameld in het academiejaar 2011‐2012. 

Resultaten De resultaten suggereren dat afschrikking niet werkt. De rol van 
de persoonlijke moraal en van procedurele rechtvaardigheid blijken 
daarentegen wel belangrijk ter verklaring van de bereidheid tot het naleven 
van de verkeerswet en het meewerken met politie.  

Conclusies We wensen de resultaten te nuanceren door enkele kritische 
opmerkingen te formuleren. 

Ontologische	onzekerheid:	het	verlangen	naar	gemeenschap	in	
laatmoderne	tijden	
Fenna	van	Marle,	Bas	van	Stokkom	
Achtergrond Vaak wordt beweerd dat onveiligheidsgevoelens van burgers te 
maken hebben met de kans om zelf slachtoffer te worden. Dat blijkt niet zo 
te zijn. Veel onderzoek geeft aan dat burgers niet zozeer verontrust zijn door 
gevaren in hun eigen omgeving of de verwachting zelf met misdaad 
geconfronteerd te worden, maar eerder door een gebrekkige sociale cohesie 
en het gevoel dat de lokale gemeenschap niet meer over voldoende 
samenhang beschikt.  

Doel Hoe zekerheid en veiligheid bevorderen? Niet zozeer ten einde de 
stedelijke omgeving veiliger te maken, maar eerder omdat zekerheid en 
veiligheid mensen vertrouwen geven en tot initiatief aanmoedigen. 

Methode We beogen inzicht te bieden in het mentale huishouden van 
laatmoderne burgers en de manier waarop zij met onzekerheid worstelen. 
Deze worsteling verbinden wij met de invloed van het neoliberale 
marktmodel en de bijbehorende nadruk op individualisme, concurrentie en 
financieel succes.  

Resultaten Nu het ongenoegen over de neoliberale ideologie en haar 
gevolgen tastbaarder wordt en de economisering van het alledaagse leven op 
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harde grenzen stuit, is er een groter verlangen naar sociale vooruitgang en 
een grotere vraag naar solidariteit.  

Conclusies Burgers gaan met elkaar op zoek naar samenwerkingsverbanden. 
Veel burgers zijn bereid te participeren in lokale initiatieven. Zij neigen ertoe 
zich te manifesteren in gemeenschappelijke projecten waarin persoonlijk 
contact en saamhorigheid een meer centrale plaats innemen. Naarmate 
mensen zich meer verlaten op samen gecreëerde lokale identiteiten en het 
gevoel hebben dat ze verbeteringen in hun omgeving kunnen 
bewerkstelligen, zullen zij zich minder onzeker en onveilig voelen. 

Etnisch	profileren	en	percepties	over	de	politie	in	Nederland	
Avalon	Leupen,	A.A.J.	Blokland,	J.P.	van	der	Leun,	M.A.H.	van	der	Woude	
Achtergrond In Nederland zijn steeds meer geluiden hoorbaar over een 
gespannen relatie tussen politie en jonge migranten. Zo geven jonge 
migranten in een stedelijke omgeving aan vaak staande te worden gehouden 
zonder dat daar in hun ogen een objectieve reden voor is. Internationale 
studies geven aanleiding te veronderstellen dat de huidige bevoegdheden 
van de politie inderdaad tot selectiviteit kunnen leiden. Ongeacht of hier 
daadwerkelijk sprake van is, kunnen percepties van ongelijke behandeling 
door de politie negatieve gevolgen hebben voor de relatie tussen de politie 
en minderheden. Negatieve percepties over de politie in het algemeen 
kunnen een negatieve invloed hebben op het vermogen van de politie haar 
taak binnen de rechtsorde uit te voeren. In Nederland is echter nog weinig 
over bekend over de percepties van verschillende etnische minderheden ten 
aanzien van de politie.  

Doel Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de relatie tussen de 
politie en jonge migranten in Amsterdam door middel van 
perceptieonderzoek.  

Methode Binnen het empirische gedeelte van deze studie is gebruik gemaakt 
van kwantitatieve (Transities in Amsterdam (TransAM) studie, een 
grootschalig longitudinale zelf‐rapportage studie onder jongvolwassenen in 
Amsterdam) en kwalitatieve (326 straatinterviews gehouden onder 
jongvolwassenen in Amsterdam) gegevens.   

Resultaten en conclusies Uit zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
gegevens komen duidelijk verschillen naar voren tussen etnische groepen in 
percepties ten aanzien van de politie, tevens zijn er aanwijzingen voor etnisch 
profileren in Amsterdam. 



‐ 74 ‐ 

 

Geschorst	onder	voorwaarden.	Meningen	van	jeugdige	verdachten,	
ouders	en	jeugdreclasseerders	
Y.N.	van	den	Brink	
Achtergrond In Nederland wordt in jeugdstrafzaken veelvuldig gebruik 
gemaakt van de schorsing van voorlopige hechtenis onder bijzondere 
voorwaarden. Hierdoor zijn veel minderjarige verdachten in de periode 
voorafgaand aan de zitting gebonden aan schorsingsvoorwaarden, zoals een 
avondklok, locatieverbod en jeugdreclasseringsbegeleiding. In de praktijk 
wordt de schorsing niet alleen gebruikt als alternatief voor voorlopige 
hechtenis, maar ook om vroegtijdige interventies te faciliteren. Dit heeft 
geleid tot kritiek vanuit de rechtswetenschap. Tot op heden ontbreekt in het 
debat echter het perspectief van diegenen die in de praktijk direct bij de 
tenuitvoerlegging betrokken zijn.  

Doel Dit paper beoogt een aanzet te geven tot het opvullen van deze leemte 
door inzicht te verschaffen in de beleving en percepties van de 
voorwaardelijke schorsing van voorlopige hechtenis door jeugdige 
verdachten, hun ouders en jeugdreclasseerders. 

Methode In het belevingsonderzoek zijn in de periode tussen februari en juli 
2012 (kwalitatieve) semigestructureerde interviews afgenomen met twintig 
respondenten die direct bij de tenuitvoerlegging van de schorsing betrokken 
zijn, waaronder zeven jeugdreclasseerders, zes jeugdige verdachten en zeven 
ouders. 

Resultaten en conclusies Aan de hand van de bevindingen uit de interviews, 
in combinatie met bevindingen uit eerder onderzoek, wordt duidelijk dat er 
een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen de percepties van de 
voorwaardelijke schorsing door de betrokkenen in de praktijk en diverse op 
de schorsing betrekking hebbende juridische uitgangspunten. Op basis van 
deze constatering voorziet dit paper in reflecties op juridische 
uitgangspunten, wetgeving en rechtspraktijk. Ook worden concrete 
voorstellen aangedragen om de discrepantie tussen de juridische en 
empirische realiteit te verkleinen. 
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Professionaliteit	en	effectief	reclasseren	

donderdag	15:45‐17:15,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Andrea	Donker	

Algemene	inleiding	
De afgelopen jaren heeft internationaal onderzoek over het terugdringen van 
recidive een grote invloed gehad op het preventiebeleid in Nederland. Zo 
wordt er nu massaal gebruik gemaakt van instrumenten voor 
gestructureerde risicotaxatie. Er is een groot aantal gedragsinterventies 
ontwikkeld gebaseerd op Andrews & Bonta’s ‘what works’ werk. En parallel 
hieraan is de Erkenningscommissie Gedragsinterventies geïnstalleerd. 

Ook het onderzoek op dit terrein is toegenomen maar een paar thema’s zijn 
daarbij tot nu toe onderbelicht gebleven. Zo is er veel onderzoek gedaan naar 
voorspellende waarde en convergente validiteit van instrumenten voor 
risicotaxatie. Maar veel minder is gekeken naar de vraag of deze 
instrumenten echt bijdragen aan een effectieve besluitvorming over de 
aanpak van delinquent gedrag. Van begeleiding en therapie in vrijwillig kader 
is overduidelijk vastgesteld dat de alliantie tussen therapeut en cliënt cruciaal 
is in de effectiviteit, maar we weten over ditzelfde fenomeen in het 
gedwongen kader nog bij lange na niet zoveel, terwijl er alle reden is aan te 
nemen dat het belangrijk is en dat hier een andere dynamiek meespeelt. 
Deze deelsessie is georganiseerd om de resultaten te presenteren van twee 
onderzoeksprojecten die gericht zijn op precies deze lacunes. 

Het	belang	van	professionele	waarden	voor	de	effectiviteit	van	
reclasseringwerkers		
René	Butter,	Lous	Krechtig	
Achtergrond Eerder onderzoek van Butter en Hermanns (European Journal of 
Probation, 2011) adresseerde de relatie tussen professionaliteit van 
reclasseringswerkers en hun bevlogenheid. Van alle aspecten van 
professionaliteit bleken (humanistische) waarden het meest predictief te zijn 
voor de mate van bevlogenheid. Dat is interessant omdat bevlogenheid 
gerelateerd is aan werksucces en daarmee iets zegt over de effectiviteit van 
professioneel handelen. Dat onderzoek liet echter niet zien welke specifieke 
waarden belangrijk zijn.  

Doel Dit onderzoek beoogt te laten zien welke waarden reclasseringswerkers 
volgens henzelf in de praktijk brengen en welke het meest gerelateerd zijn 
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aan bevlogenheid. Het doel is om het belang van waarden voor de 
professionele praktijk te onderstrepen. 

Methode Met kwalitatief onderzoek (interviews) hebben wij de waarden die 
reclasseringswerkers aangaven te realiseren met cliënten in kaart gebracht. 
De volgende waarden kwamen naar voren: zorg, autonomie, veiligheid, 
erkenning, participatie, verandering, rechtvaardigheid, verzoening en 
vergeving. Met kwantitatief onderzoek (survey onderzoek) hebben we 
vervolgens andere reclasseringswerkers (N=110) gevraagd of zij deze 
waarden toepassen in hun werk. Daarnaast werd hun bevlogenheid gemeten.  

Resultaten De kwalitatieve waarden blijken over het algemeen empirisch 
onderscheidbaar en betrouwbaar te meten. Multivariate analyses tonen dat 
de waarden veiligheid en vergeving het meest gerelateerd zijn aan de 
bevlogenheid van werkers.  

Conclusies Effectieve (bevlogen) reclasseringswerkers combineren aandacht 
voor de maatschappelijke veiligheid met een vergevende, niet 
veroordelende, houding ten opzichte van cliënten. 

Werkalliantie	in	het	reclasseringstoezicht	
Andrea	Donker	
Achtergrond Over een effectieve alliantie in vrijwillig kader is veel bekend. 
Veel minder is hierover bekend voor het gedwongen kader, waar sprake is 
van een specifieke dynamiek en waar vermoedelijk andere kenmerken een 
rol spelen, zo blijkt uit onderzoeken die recent mondjesmaat verschijnen. 
Voor het reclasseringstoezicht is dit nog niet onderzocht. Hoofdvraag van dit 
onderzoek is: Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie bij het 
Nederlandse reclasseringstoezicht, waarbij controlerende en begeleidende 
activiteiten worden gecombineerd?  

Doel Ontwikkeling van een meetinstrument voor de werkalliantie in het 
Nederlandse reclasseringstoezicht. Hoe is de alliantie in reclasseringstoezicht 
te meten en kan de validiteit van het meetinstrument voor het Nederlandse 
reclasseringstoezicht worden bepaald? Parallel daaraan loopt de meer 
kwalitatieve vraag hoe het latente construct ‘werkalliantie in gedwongen 
kader’ adequaat kan worden gedefinieerd. 

Methode Dataverzameling bij 275 dyades van toezichthouder en cliënt op 
vier momenten in het toezicht met een gestandaardiseerde vragenlijst met 
parallelle vragen over veronderstelde kenmerken van de werkalliantie en 
over verondersteld convergerende factoren. Daarnaast analyse van 32 
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audiotapes met gesprekken tussen toezichthouder en cliënt, waarbij de 
kenmerken die de lijst meet worden gescoord in feitelijke interactie. 

Resultaat en conclusie Eerste meting is afgerond en onderwerp van analyse, 
tweede meting vindt nu plaats. Uit eerste analyses blijkt dat items clusteren 
tot andere factoren dan in het vrijwillige kader. De alliantiescores bij de start 
van het toezicht blijken relatief hoog ‐ overeenkomend met vergelijkbaar 
onderzoek. Toezichthouders en  reclasseringscliënten scoren bij constructen 
gemiddeld verschillend en bij andere meer gelijk. Voor het congres zijn de 
analyses over meting 1 afgerond en worden deze gepresenteerd. 

Beslissingen	van	reclasseringswerkers	over	de	aanpak	van	delinquent	
gedrag	
Jacqueline	Bosker	
Achtergrond Reclasseringswerkers van de volwassenenreclassering 
gebruiken het risicotaxatie‐instrument RISc ter ondersteuning van de 
besluitvorming over plannen van aanpak. Gebruik ervan zou bijdragen aan 
een eenduidige, evidence based werkwijze. Een analyse van de plannen van 
aanpak van reclasseringswerkers laat echter zien dat dit op onderdelen nog 
te wensen over laat (Bosker et.al., 2013a; 2013b). Om de kwaliteit van de 
plannen te vergroten heeft de reclassering het instrument zo aangepast dat 
niet alleen de taxatie van risico’s en criminogene factoren maar ook de 
besluitvorming over de plannen van aanpak wordt ondersteund. 

Doel De volgende twee vragen staan centraal: 

In hoeverre en op welke onderdelen draagt gestructureerde 
beslissingsondersteuning bij aan meer eenduidigheid over de plannen van 
aanpak? In hoeverre en op welke onderdelen vergroot gestructureerde 
beslissingsondersteuning de mate waarin de plannen evidence based zijn? 

Methode Voor de beantwoording van de eerste deelvraag zijn door een 
groep reclasseringswerkers plannen van aanpak beschreven voor vier 
verschillende casussen. Voor de beantwoording van de tweede deelvraag zijn 
300 plannen van aanpak geanalyseerd. Dit is gedaan op twee momenten: 
voor en na de implementatie van het instrument voor gestructureerde 
beslissingsondersteuning. Verschillen zijn onderzocht. 

Resultaten en conclusies De overeenstemming over de plannen van aanpak 
blijkt op alle onderdelen significant verbeterd, al verschilt dit per onderdeel 
van het plan van aanpak. Op grond van het eerste deelonderzoek kan 
geconcludeerd worden dat het introduceren van een instrument voor 
beslissingsondersteuning de eenduidigheid over de plannen van aanpak kan 
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vergroten De mate waarin de plannen voldoen aan criteria voor een evidence 
based reclasseringspraktijk wordt op dit moment onderzocht. De resultaten 
worden op het congres gepresenteerd. 

Cognitieve	psychologie,		psychopathie	en	
psychofysiologie	

donderdag	15:45‐17:15,	Zaal:	A002	

Voorzitter:	Tamar	Fischer	

The	relationship	between	criminal	thinking	and	criminal	(re‐
)offending:	A	meta‐analysis	
Alexandra	Koufouli,	Barbara	W.C.	Zwirs,	Veroni	I.	Eichelsheim	
Introduction Criminal thinking is among the strongest predictors of criminal 
behavior and recidivism. Criminal thinking is a broad term, that has been 
defined and measured in various ways. With this meta‐analysis, we provide 
an overall effect size for the relationship between criminal thinking and (1) 
criminal behavior and (2) recidivism. It enables us to control for moderators, 
such as the type of measurement of criminal attitudes, a large variety of 
background‐, sample‐,  and study characteristics. 

Method Databases are searched by using search terms that relate directly to 
either criminal thinking, criminal behavior, and recidivism. Unpublished 
material will also be included. Sample, study, and background characteristics, 
as well as measures of criminal attitudes, criminal behavior and recidivism 
are coded. Overall effect sizes are calculated, and moderator effects are 
explored. 

Results We will present preliminary findings of a sample of at least 30 
studies. We will provide overall effect sizes of the association of criminal 
thinking and criminal behavior and recidivism separately.  

Discussion The discussion will focus on the wide variety of definitions and 
measures of criminal thinking. What differences are there between 
measurements of criminal thinking and their established overall effects sizes 
with criminal behavior and recidivism? What specific aspects of criminal 
thinking are the strongest predictors of crime? 
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Psychopathie	en	de	‘lage	arousal	hypothese’:	‘Stoutmoedigheid’,	
‘gemeenheid’	en	‘ongeremdheid’	en	de	rol	van	psychofysiologische	
metingen	en	het	hormoon	cortisol		
Josanne	van	Dongen,	Andre	Wierdsma,	Hugo	van	Steenis,	Hjalmar	van	
Marle	
Achtergrond Personen met psychopathie hebben een grotere kan 
gewelddadig gedrag te vertonen. Tevens heeft hun antisociale en criminele 
gedrag een grote sociale en economische impact op de maatschappij. Patrick 
en collega’s (2009) hebben een nieuw conceptueel model van psychopathie 
voorgesteld. Hierin worden drie verschillende fenotypische constructen 
beschreven die belangrijk zijn in het begrijpen van de psychopate 
persoonlijkheid. Deze constructen zijn: ‘stoutmoedigheid’, ‘gemeenheid’ en 
‘ongeremdheid’.  

Doel Neurobiologisch onderzoek naar deze constructen is schaars, maar 
biedt belangrijke inzichten in de etiologie van psychopathie. Dat kan helpen 
bij de ontwikkeling van doeltreffende interventies.  

Methode De huidige studie onderzocht de relatie tussen de genoemde 
fenotypische constructen en huidgeleiding, hartslag en niveaus van het 
hormoon cortisol in een steekproef van 72 deelnemers die een agressietaak 
uitvoerden.  

Resultaten De resultaten laten zien dat bij mannen de hartslag in rust en de 
cortisol waarden in rust negatief gerelateerd zijn aan het construct 
‘ongeremdheid’. Dit komt overeen met bevindingen in onderzoek naar 
antisociaal gedrag in jeugdigen (zie Ortiz en Raine, 2004) en laat zien dat 
wanneer iemand hogere mate heeft van ‘ongeremdheid’, het meer 
waarschijnlijk is dat deze persoon een lagere hartslag heeft en lager cortisol 
niveau tijdens de rustfase.  Voor vrouwen werd een negatieve relatie 
gevonden tussen ‘ongeremdheid’ en cortisolniveaus gedurende de 
agressietaak.  

Conclusies Deze bevindingen ondersteunen de ‘lage arousal hypothese’ van 
psychopathie (Raine, 1993), maar dan vooral voor de trekken die gerelateerd 
zijn aan ongeremdheid. 

Contra‐indicaties	voor	de	Cognitieve	Vaardighedentraining	(CoVa)	in	
de	adviseringspraktijk	
Tamar	Fischer	
Achtergrond Sinds 1 november 2004 wordt het diagnose instrument RISc 
gebruikt door de reclasseringsorganisaties voor cliënten in detentie en 
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toezicht (Reclassering Nederland, et al. 2010a). Het instrument draagt bij aan 
een gestructureerde inschatting van de kans op recidive en van de 
problematiek die direct gerelateerd is aan recidive. Adviseurs van de 
Reclassering geven ondersteund door het instrument adviezen over 
eventuele noodzakelijke interventies. Een van de interventies waarvoor een 
advies kan worden uitgebracht is de gedragsinterventie voor Cognitieve 
Vaardigheden (CoVa). Justitiabelen die tenminste een laaggemiddeld recidive 
risico hebben en criminogene problematiek op het gebied van denkpatronen, 
vaardigheden en gedrag (RISc schaal 11) kunnen in aanmerking komen voor 
deze training. Wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking (IQ 
lager dan 90) of als een persoon niet in groep kan functioneren, bijvoorbeeld 
door verslavingsproblematiek, dan kan de persoon niet deelnemen. 

Doel Nagaan welke individuele en delictkenmerken samenhangen met het 
niet adviseren van een CoVa‐training terwijl er wel sprake is criminogene 
denkpatronen en nagaan welke adviezen er in die gevallen wel gegeven 
worden. 

Methode Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt gebruik 
gemaakt van een databestand waarin de reclasseringsadviezen en 
bijbehorende RISc‐diagnose gegevens zijn opgenomen voor alle adviezen die 
tussen oktober 2010 en september 2011 zijn uitgebracht door de drie 
reclasseringsorganisaties. Op basis van de RISc‐items wordt de criminogene 
problematiek geschat en vergeleken met de uitgebrachte adviezen. Door 
middel van logistische regressie analyse worden de samenhangen tussen de 
verschillende persoons‐ en delictkenmerken en de kans dat geen CoVa advies 
wordt uitgebracht geschat. De analyses betreffen  ruim 6000 
reclasseringsadviezen. 

Indien mogelijk zullen aanvullende analyses worden gepresenteerd waarin 
wordt nagegaan in welke mate de regio’s verschillen in de mate waarin een 
advies voor een CoVa training uitblijft en in welke mate die (eventuele) 
verschillen te verklaren zijn aan de hand van cliëntkenmerken.  
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Slachtofferschap	I	

donderdag	15:45‐17:15,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Maarten	Kunst	

Letsel	slachtoffers	van	geweld	
Valerie	Peeck	
Achtergrond Het afgelopen jaar is er in Amsterdam een pilot gestart waarbij 
ziekenhuizen geanonimiseerde gegevens gaan uitwisselen met politie en 
gemeente om beter zicht te krijgen op geweld in de regio. Een groot deel van 
de geweldsincidenten wordt niet bij politie gemeld omdat de 
aangiftebereidheid van geweld zeer laag is. Door geanonimiseerde gegevens 
van Spoedeisende Hulp Posten te analyseren, is het mogelijk beter zicht te 
krijgen op waar en wanneer en onder welke omstandigheden geweld 
plaatsvindt. In Cardiff (UK) zijn met deze methode zeer goede resultaten 
geboekt. Daar leidde de samenwerking tot een daling van 30‐40% van de 
letselslachtoffers van geweld. 

Doel Doelstelling van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de aard 
en omvang van geweldsincidenten met letsel en de verschillen in de 
registraties tussen politie en ziekenhuizen.  

Methode Er is een dossieranalyse uitgevoerd van ruim 600 politieregistraties. 
Aan de hand van een checklist zijn de kenmerken van het geweld gescoord ( 
o.a. relatie da‐so,  letselmechanisme, context). De gegevens worden 
vergeleken met gegevens over letsel slachtoffers die zich bij de Spoedeisende 
Hulp Post van een ziekenhuis hebben gemeld.  

Resultaten De pilot is onlangs gestart. De beschikbare gegevens uit de 
ziekenhuizen zijn nog beperkt. De dossieranalyse van politie biedt een aantal 
interessante inzichten over de aard en omvang van geweld met letsel. De 
analyses zullen de komende tijd worden uitgevoerd en waar mogelijk 
vergeleken met de ziekenhuisgegevens.  

Conclusies Er is in Nederland weinig onderzoek gedaan naar letselgeweld. Dit 
onderzoek levert nieuwe actuele inzichten over kenmerken van geweld met 
letsel. 
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Een	aanvraag	tot	uitkering	uit	het	Schadefonds	Geweldsmisdrijven:		
Tevredenheid	over	de	aanvraagprocedure	als	voorspeller	van	de	
intentie	om	in	bezwaar	te	gaan	tegen	de	beslissing	op	de	aanvraag	
Maarten	Kunst,	Janneke	van	Heugten	
Achtergrond Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven een aanvraag tot uitkering indienen, zowel voor materiële 
als immateriële schade.  

Doel Het doel van deze studie is te onderzoeken of tevredenheid over de 
aanvraagprocedure een belangrijke voorspeller is van de intentie van 
slachtoffers om in bezwaar te gaan tegen beslissingen van het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven.  

Methode Begin 2012 werden 177 slachtoffers van geweld die een aanvraag 
tot uitkering bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven hadden ingediend 
telefonisch geïnterviewd over hun tevredenheid over de aanvraagprocedure. 
De interviews vonden kort na afgifte van de beslissing op de aanvraag plaats.  

Resultaten Tevredenheid over de aanvraagprocedure hing negatief samen 
met de intentie van slachtoffers om bezwaar aan te tekenen tegen de 
beslissing van het fonds. Hierbij werd gecontroleerd voor de aard van de 
beslissing (toekenning of afwijzing). Daarnaast werd een interactie‐effect 
gevonden tussen het wel of niet toekennen van uitkering en tevredenheid 
over de aanvraagprocedure. Visuele presentatie van dit interactie‐effect 
suggereerde dat de intentie om in bezwaar te gaan afneemt naarmate 
slachtoffers tevredener zijn over de aanvraagprocedure, maar alleen bij 
toekenningsbeslissingen.  

Conclusies De resultaten lijken te suggereren dat niet alleen het toekennen 
of afwijzen van een aanvraag tot uitkering, maar ook de tevredenheid over 
de aanvraagprocedure bepaalt of men de intentie heeft in bezwaar te gaan 
tegen een beslissing van het schadefonds. Dat lijkt echter vooral relevant te 
zijn voor toekenningsbeslissingen. 

Slachtoffers	centraal	
Maartje	Timmermans,	Joost	van	den	Tillaart,	Ger	Homburg	
Achtergrond Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van de positie 
van slachtoffers, onder andere via het aanbieden van justitiële 
slachtofferondersteuning. Hoe ervaren slachtoffers die ondersteuning? 

Doel De Tweede Kamer wil de kwaliteit van de justitiële 
slachtofferondersteuning monitoren. En wel vanuit het perspectief van het 
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slachtoffer. Regioplan voerde de eerste meting van de slachtoffermonitor in 
opdracht van het WODC uit.  

Methode Er is een online en telefonische enquête uitgezet onder 500 
slachtoffers van delicten die aangifte hebben gedaan bij de politie in 2011. 
Respondenten konden aangeven wat hun ervaringen zijn met justitiële 
slachtofferondersteuning door de politie en het belang dat zij aan 
verschillende aspecten hechten. Resultaten voor OM, rechtspraak en SHN 
komen later beschikbaar. 

Resultaten Respondenten zijn zeer te spreken over slachtofferondersteuning 
van de politie, als het gaat om de wijze van bejegening (82% is positief). 
Kritischer is men ten aanzien van de inzet van de politie op het schade‐ en 
veiligheidsherstel (45% is negatief), informatieverstrekking over de zaak (40% 
is negatief) en kerntaken als inzet op opsporing en arrestatie van de dader 
(50% is negatief). Juist deze laatste twee aspecten zijn volgens slachtoffers 
van zeer groot belang.  

Ervaringen met slachtofferondersteuning verschillen naar leeftijdscategorie  
(oudere respondenten positiever) en opleidingsniveau (middelbaar 
opgeleiden positiever), terwijl dat niet geldt voor delicttype (vermogen, 
geweld, openbare orde/veiligheid). 

Conclusies Er is niet zozeer sprake van een kwaliteitsprobleem in de justitiële 
slachtofferondersteuning door de politie, als wel dat slachtoffers kritisch zijn 
op de prestatie als het gaat om de inzet op de kerntaken opsporing en 
arrestatie. 

Van	burgerparticipatie	tot	crimineel,	de	rol	van	de	prostituant	
(hoerenloper)	nader	bekeken	
R.	Postuma	
Achtergrond Vorig jaar deed de minister van Veiligheid en Justitie een 
oproep aan prostituanten om misstanden in de prostitutie door te geven aan 
Meld Misdaad Anoniem. 

Nu vragen sommige politici zich af of de prostituant zelf een aandeel heeft in 
de gedwongen prostitutie en of de prostituant moet worden bestraft als hij 
geen signalen van mensenhandel heeft doorgegeven. 

Doel Verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of prostituanten 
signalen van mensenhandel of misstanden kunnen waarnemen en zo ja, 
welke en wat doen ze met de informatie? Zoeken prostituanten gericht naar 
gedwongen prostitutie?  
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Methode Door middel van (internationaal) literatuuronderzoek gericht op 
bovenstaande vragen en interviews met prostituanten, hulpverleners, politie 
en slachtoffers mensenhandel is een eerste antwoord op deze vragen 
gevonden. 

Resultaten Uit de interviews en het literatuuronderzoek bleek dat een deel 
van de klanten misstanden ziet (variërend van angst, brandplekken van 
sigaretten, blauwe plekken, "kleerkasten die meiden in een busje stoppen", 
geen zin in het werk). Signalen als onbekendheid met de taal en land van 
herkomst worden niet gebruikt bij het herkennen van mogelijke misstanden.  

Een aantal prostituanten gebruikt neutralisatietechnieken om zichzelf goed 
te praten en onderneemt geen actie. Een kleine groep ("redders") 
onderneemt actie.  

Conclusies Prostituanten zijn in staat om misstanden te signaleren. Deze 
signalen worden meestal geneutraliseerd. Dit betekent dat de campagne zich 
beter kan richten op "redders" en de op de neutralisatietechnieken. Dit 
vraagt nader onderzoek. 

Methoden,		technieken,	Guardianship	&	doelwit	
selectie	

donderdag	15:45‐17:15,	Zaal:	B035	

Voorzitter:	Henk	Elffers	

Naar	een	Nationale	Criminaliteitsindex	
Bas	Vergouw,	Gijs	Weijters,	Roel	Jennissen,	Paul	Smit	
Achtergrond Er bestaat in Nederland geen consensus over wat de beste 
methode is om de ontwikkeling van criminaliteit betrouwbaar te meten. 
Bestaand onderzoek maakt of gebruik van politieregistraties of van 
slachtofferenquêtes om de ontwikkeling van criminaliteit weer te geven. 

Doel Het doel van dit onderzoek is om een methode te ontwikkelen die de 
ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland zo betrouwbaar en valide 
mogelijk beschrijft.  

Methode In de aanpak die wij voorstaan zit een aantal vernieuwende 
elementen. Criminaliteit wordt opgedeeld in elf delicttypen en er wordt per 
delicttype bekeken welke databron het meest geschikt is om de trend op een 
betrouwbare en valide manier weer te geven.  
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Voor een aantal delicttypen geldt dat er geen bruikbare bron aanwezig is. 
Hiervoor worden op basis van registerdata over de periode 2000‐2009 
multivariate regressieanalyses uitgevoerd om te onderzoeken welke 
sociaaleconomische achtergrondkenmerken van individuen het plegen van 
deze delicten bepalen. Aan de hand van trends in deze 
achtergrondkenmerken worden de trends in de delicttypen voorspeld. 

De wijze waarop de indices van de verschillende delicttypen worden 
samengenomen in één criminaliteitsindex is eveneens vernieuwend omdat er 
wordt getracht de relatieve omvang van delicttypen te bepalen door de 
politiecijfers te koppelen aan slachtofferenquêtes. 

Resultaten en discussie De (voorlopige) ontwikkeling in criminaliteit zal per 
delicttype worden gepresenteerd. De nadruk ligt echter op de 
(methodologische) discussie in hoeverre de beschreven methode bruikbaar is 
en welke haken en ogen aan de voorgestelde methode kleven. 

Are	guardians	more	or	less	likely	to	intervene,	based	on	their	attitudes	
towards	the	police?	
Henk	Elffers,	Danielle	Reynald,	Maud	van	Bavel	
Background Guardianship is an important mechanism in the prevention of 
crime, but the conditions under which effective guardianship is likely to be 
exercised are not well known. It has been suggested that potential guardians’ 
relation to the police may be relevant. 

AimTwo conflicting hypotheses are put to the test: people with positive 
attitudes towards the police will be more at ease intervening (knowing that 
they are backed‐up if necessary), or will people with negative attitudes be 
more likely to intervene (if they don’t, who would?). 

Method Reynald’s 2011 CentER data survey among over 4000 respondents, 
addresses their self‐reported guardianship (occupancy, monitoring, and 
intervention) as well as their reports on their views on the police. These data 
are used to explore the association between the two. 

Results No substantial relationship between actual intervening and 
confidence in the police was observed. 

Discussion The weak association between intervention and confidence in 
police is discussed within the general framework about guardianship. 
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Selectiviteit	van	politiedata:	Gearresteerde	en	niet	gearresteerde	
seriële	daders	vergeleken.	
Marre	Lammers,	Wim	Bernasco	
Achtergrond De selectiviteit van politiedata is een veelbesproken onderwerp 
in de criminologie. Als men politiedata gebruikt voor criminologisch 
onderzoek, worden enkel gearresteerde daders bestudeerd en de vraag is 
hoe representatief deze daders zijn voor de complete daderpopulatie.  

Doel Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van gearresteerde daders 
met niet gearresteerde daders op een aantal kenmerken van hun criminele 
gedrag. Hebben criminele carrière kenmerken en geografische kenmerken 
invloed op de kans dat een dader gearresteerd wordt? Voor dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van DNA‐sporen, die de mogelijkheid bieden om met 
grote betrouwbaarheid een serie van delicten aan één dader toe te schrijven 
en daarmee een beeld te vormen van het criminele gedrag van deze dader ‐
van de locaties, de datums en de aard van de delicten‐ ook als de identiteit 
van de dader onbekend is.  

Methode Dit onderzoek maakt gebruik van series van DNA sporen die tussen 
1 januari 2002 en 31 december 2009 zijn veiliggesteld op Nederlandse 
plaatsen delict. Om te analyseren of kenmerken van het criminele gedrag van 
seriële daders invloed hebben op de kans op arrestatie en dus op de kans dat 
daders terecht komen in politiedata wordt gebruik gemaakt van een non‐
parametrische vorm van survival analyse. 

Resultaten en conclusie De resultaten laten zien dat een aantal kenmerken 
van het criminele gedrag (zowel geografische als criminele carrière 
kenmerken) invloed hebben op de pakkans van seriële daders. Dit betekent 
dat de daders in politiedata op een aantal kenmerken niet representatief zijn 
voor de gehele daderpopulatie. 

De	invloed	van	omgevingsfactoren	op	doelwitselectie	van	inbrekers	
M.P.	Peeters	
Achtergrond Onderzoek naar woninginbraak kijkt vaak naar 
omgevingskenmerken die niet direct waarneembaar zijn, maar die komt uit 
databases. Tevens wordt in veel onderzoek slecht op buurtniveau of op 
huisniveau gekeken, er is geen sprake van een analyse die meerdere 
omgevingsniveaus meeneemt. Dit terwijl er juist sprake is van een 
keuzeproces waarbij eerst naar de buurt wordt gekeken, voordat een 
geschikte straat en een geschikte woning wordt geselecteerd. De 
wisselwerking tussen deze niveaus is de kern van dit onderzoek. 
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Doel Het doel van dit onderzoek is om te bepalen welke omgevingsfactoren 
op buurt, straat en huis niveau van belang zijn bij de doelwitselectie van 
inbrekers. 

Methode In dit onderzoek zijn bijna 2000 woningobservaties in politiedistrict 
Gent uitgevoerd. Daarnaast zijn de straten en de wijken waar de woningen in 
liggen geobserveerd. Omgevingskenmerken op de buurt, straat en huis 
niveau worden geanalyseerd.  

Resultaten en conclusie Deze presentatie geeft een overzicht van de eerste 
resultaten van dit onderzoek. Door gebruik te maken van de observationele 
data is bepaald welke factoren van belang zijn bij doelwitselectie van 
inbrekers. Hierbij wordt de nadruk gelegd tussen de interactie van de 
verschillende niveaus die het keuzeproces beïnvloeden. 

Slachtofferschap	II	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Marie	Lindegaard	

Bedreiging	versus	geweld	bij	overvallen:	De	rol	van	(verwachte)	
weerstand	door	het	slachtoffer	
Marie	Rosenkrantz	Lindegaard,	Wim	Bernasco,	Scott	Jacques		
Achtergrond Geweld wordt in veel onderzoek gerelateerd aan de 
achtergrond van de dader. In dit onderzoek kijken wij naar situationele 
aspecten van geweld.  

Doel Beantwoording van de vraag waarom bij sommige overvallen met fysiek 
geweld wordt gebruikt terwijl er bij andere overvallen uitsluitend sprake is 
van dreiging met  geweld.  

Methode Onze analyse is gebaseerd op semigestructureerde 
vraaggesprekken met 104 mannelijke daders die 236 overvallen hebben 
beschreven. De gesprekken gingen over verschillende overvalsituaties 
waarbij de respondent betrokken was geweest, waarvan sommige met 
gebruik van fysiek geweld gepaard gingen en andere niet.  

Resultaten Onze bevindingen suggereren dat de meeste overvallen 
gewelddadig worden op het moment dat de dader de indruk heeft dat het 
slachtoffer niet meewerkt. Als het slachtoffer traag reageert, scheldt, of 
weigert aan de eisen van de dader(s) te voldoen, is de kans dat de dader 
geweld gebruikt groter dan als het slachtoffer geen weerstand biedt. Soms 
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gebruiken overvallers reeds bij aanvang van de overval, nog voordat het 
slachtoffer weerstand kan bieden, fysiek geweld. Dat lijkt vooral het geval te 
zijn als daders bij voorbaat rekening houden met weerstand door het 
slachtoffer, bijvoorbeeld bij slachtoffers die als ‘criminelen’ beschouwen of 
die ‘streetwise’ ogen. Een overvaller meent bij dit soort slachtoffers ‘extra 
overtuigend te moeten binnenkomen’, en dat gaat vaker gepaard met 
geweld.  

Conclusies Geweld tijdens overvallen is verbonden met de feitelijke en 
verwachte weerstand van het slachtoffer. Overvallers hebben ‘scripts’ 
ontwikkeld voor hoe een overval zou moeten worden uitgevoerd en hoe 
slachtoffers zich behoren te gedragen. Als gebeurtenissen niet verlopen 
volgens het script, is de kans groter dat de overval gewelddadig wordt. 

Over	slachtoffers	van	delicten	in	verschillende	slachtoffer‐dader	
relaties	
Annemarie	ten	Boom	
Achtergrond In dit onderzoek wordt nagegaan op welke manier de 
ervaringen van slachtoffers die op verschillende relationele afstand van ‘hun’ 
dader staan verschillen, en welke gevolgen deze verschillen mogelijk hebben 
voor de behoeften van die slachtoffers, als zij zoeken naar een rechtsreactie. 
Verslag wordt nu gedaan van deel 1 van het onderzoek. 

Doel In deel 1 van het onderzoek wordt met een systematische review van de 
empirische literatuur in kaart gebracht op welke punten het delict, de 
nasleep daarvan en aangiftegedrag verschillen tussen slachtoffers die op 
verschillende relationele afstand tot hun dader staan. De relationele afstand 
tot de dader kan variëren van groot (bij de vreemde dader of net ontmoete 
kennis) tot minimaal (bij bijv. intieme partner of vader als dader), met daar 
tussenin diverse ‘andere bekenden’. 

Methode Systematische review van de empirische literatuur sinds 1984. 

Resultaten Resultaten hebben betrekking op verschillen in o.a. frequentie, 
locatie, ernst van de delicten, geboden weerstand, emoties van het 
slachtoffer, mate waarin het gebeurde als delict wordt beschouwd, 
hulpzoekend gedrag, gevolgen voor leefstijl, psychische impact op langere 
termijn en aangiftegedrag en ‐redenen. 

Conclusies Eén van de conclusies is dat het in veel studies gemaakte 
onderscheid tussen slachtoffers van vreemde en bekende daders wezenlijke 
verschillen binnen de groep slachtoffers van bekende daders maskeert. 
Slachtoffers van delicten door niet intieme bekenden (bijv. buurtgenoten) 
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hebben in bepaalde opzichten veel gemeen met slachtoffers van vreemden, 
in andere opzichten juist meer met slachtoffers van intieme daders en soms 
vormen ze een heel eigen categorie. 

Hulp	voor	nabestaanden	van	slachtoffers	van	levensdelicten	
Anton	van	Wijk,		Ilse	van	Leiden,	Henk	Ferwerda	
Achtergrond Nabestaanden worden onverwacht geconfronteerd met de 
gewelddadige dood van hun dierbare. Zij kunnen daardoor krijgen te maken 
met problemen op emotioneel, sociaal, praktisch en juridisch gebied. 
Voorheen werden zij daarbij geholpen door een vrijwilliger van 
Slachtofferhulp Nederland (SHN). Dat gebeurde niet altijd tot tevredenheid 
van de nabestaanden. Om die reden is SHN in 2007 gestart met een groep 
betaalde professionals (casemanagers) die de nabestaanden moesten helpen 
en ondersteunen bij hun problemen. 

Doel Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de problemen 
en behoeften van nabestaanden, hoe die zich in de loop van de tijd 
ontwikkelen en de wijze waarop de casemanagers van SHN hen daarbij 
hebben geholpen. 

Methode Een groep van 62 nabestaanden, behorende bij 42 zaken, is tot 
twee/drie jaar na het levensdelict gevolgd en jaarlijks zijn een vragenlijst (de 
BSI) en interviews bij hen afgenomen. 

Resultaten De nabestaanden ervaren veel problemen na het delict. Die 
worden naar verloop van tijd minder. Zij ondervinden grote steun van de 
casemanagers bij hun problemen. De inzet van de casemanager wordt hoog 
gewaardeerd door de nabestaanden. 

Conclusies Hulp en ondersteuning aan nabestaanden door professionele 
krachten voorzien in een grote behoefte. Nader is onderzoek is wenselijk om 
te kunnen bepalen wat de effecten op langere termijn zijn en in hoeverre 
professionele hulp dan nog nodig is. 
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Detentie	II	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	B035	

Voorzitter:	Ruben	de	Cuyper	

Detentieduur	en	veranderingen	in	het	sociale	netwerk	van	
gedetineerden	
Ruben	de	Cuyper,	Anja	Dirkzwager,	Peter	van	der	Laan,	Paul	
Nieuwbeerta,	Beate	Völker	
Achtergrond Onderzoek naar de relatie tussen detentieduur en 
veranderingen in het sociale netwerk van (ex‐) gedetineerden is beperkt. Het 
is echter van belang hier meer inzicht in te krijgen, omdat het  sociale 
netwerk invloed heeft op crimineel gedrag en kan bijdragen aan verbeterde 
levensomstandigheden voor de gedetineerden tijdens en na detentie.   

Doel Deze studie onderzoekt in hoeverre relaties binnen de intieme sociale 
kring van gedetineerden veranderen als gevolg van detentieduur. 

Methode In dit onderzoek maken wij gebruik van data van het Prison Project. 
Het Prison Project is een panelonderzoek onder 1909 gedetineerden en bevat 
onder andere gegevens over het sociale netwerk voor, tijdens en na detentie. 
De intieme sociale kring is in kaart gebracht door respondenten te vragen 
naar de netwerkleden met wie zij belangrijke persoonlijke zaken bespraken, 
oftewel hun ‘core discussie netwerk’. Doordat netwerkleden met hun namen 
werden geïdentificeerd, was het mogelijk om gedetineerden bij 
vervolgmetingen te vragen naar de status van hun sociale relaties. Multilevel‐
modellen zijn gebruikt om de netwerkdata te analyseren. 

Resultaten Enkele belangrijke bevindingen zijn: (a) ruim 60 procent van de 
netwerkleden die voor detentie deel uitmaakte van het core discussie 
netwerk maakte geen deel meer uit van het core discussie netwerk na 
vrijlating en (b) gedetineerden die langer vastzitten hebben geen grotere 
kans om bestaande sociale relaties te verliezen. 

Conclusies Uit ons onderzoek blijkt dat er aanzienlijke verschuivingen 
plaatsvinden in de intieme sociale kring van gedetineerden. Detentieduur 
heeft echter geen invloed op de mate waarin sociale relaties veranderen. 
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Belgische	gedetineerden	in	een	NEderlandse	gevangenis	
Miranda	Boone,	Kristel	Beyens,	Ton	Liefaard,	Mieke	Kox,		
An‐Sofie	Vanhouche	
Achtergrond Sinds februari 2010 verblijven er Belgische gedetineerden in de 
Nederlandse penitentiaire inrichting Tilburg. Zij verblijven daar in een 
hoofdzakelijk Belgisch regime dat gevoerd wordt door Nederlands personeel 
onder een gemengde Belgisch‐Nederlandse directie. Tot deze bijzondere 
constructie hebben de Belgische en de Nederlandse regering besloten, omdat 
in Nederland al jaren sprake is van een dalende detentiepopulatie, terwijl in 
België juist een nijpend tekort is aan celcapaciteit. 

Doel De situatie zoals die zich nu voordoet in de PI Tilburg bood een unieke 
mogelijkheid om de ervaringen van personeel en gedetineerden te 
onderzoeken in een internationaal vergelijkende context.  

Methode Belgische en Nederlandse onderzoekers verrichten gezamenlijk een 
kwalitatieve studie gebaseerd op Het instrument dat Alison Liebling heeft 
ontwikkeld om het morele klimaat in penitentiaire inrichtingen te meten ( 
Measuring the Quality of Prison Life, MQPL).  

Resultaten en conclusies Het wordt duidelijk dat er, ondanks de geografische 
nabijheid, grote verschillen zijn tussen het Belgische gevangenisregime en het 
Nederlandse, bijvoorbeeld met betrekking tot de omgang tussen 
gedetineerden en personeel, de voorbereiding van de invrijheidstelling, de 
voeding en de medische verzorging. De belangrijkste resultaten van het 
onderzoek zullen worden gepresenteerd, alsmede de comparatieve context 
waarin het onderzoek werd verricht. 

Het	Prison	Project:	Het	leven	van	mannen	van	Nederlandse	versus	
niet‐Nederlandse	afkomst	voor	en	tijdens	detentie.	
Hanneke	Palmen,	Maaike	Wensveen,	Chantal	Hooijmans,		
Anja	Dirkzwager,	Paul	Nieuwbeerta	
Achtergrond Onderzoek heeft aangetoond dat er belangrijke verschillen zijn 
in criminele carrières van mannen van Nederlandse versus mannen van niet 
Nederlandse afkomst in Nederland, en onderzoek heeft eveneens uitgewezen 
dat er ook binnen de groep mannen van niet‐Nederlandse afkomst 
belangrijke verschillen zijn. Over de verklaringen voor deze verschillen is 
weinig grootschalig onderzoek beschikbaar. 

Doel De huidige studie beschrijft de overeenkomsten en verschillen in levens 
van mannen van Nederlandse en niet‐Nederlandse afkomst in de periode 
voor de instroom in een Huis van Bewaring en de eerste periode in detentie. 
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Methode Het PRISON PROJECT is een langlopend wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van gevangenisstraf op het leven van 
gedetineerden en hun families. Voor de huidige studie worden gegevens 
gebruikt van de eerste meting in detentie van het Prison Project ( n= 1909; 
2010‐2011). Gekeken wordt bijvoorbeeld naar delict geschiedenis, duur van 
straffen, en demografische kenmerken, maar ook naar persoonskenmerken, 
zoals persoonlijkheid, psychiatrische problematiek, detentiebeleving en 
attitudes ten aanzien van de wet. 

Resultaten De eerste voorlopige resultaten van deze studie zullen 
gepresenteerd worden. Waar mogelijk worden onze resultaten vergeleken 
met die van een normgroep. 

Cyber	security	I:	Hacken	&	Phishen	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	A014	

Voorzitter:	Marianne	Junger	

Gehackt	en/of	bedreigd:	Wat	hebben	ze	met	elkaar	gemeen?	
Johan	van	Wilsem	
Backgroud Contrary to committing hacking offences, becoming a victim of 
hacking has received scant research attention.  

Aim This paper addresses risk factors for this type of crime and explores its 
theoretical and empirical connectedness to the more commonly studied type 
of cybercrime victimization:  online harassment. 

Method Based on large‐scale, representative victimization survey data from 
the LISS‐panel (N>5,900), a multinomial logistic model is employed that 
distinguishes non‐victims from three other groups of victims: 1. Victims of 
hacking, 2. Victims of online harassment, and 3. Diversified victims, who 
experienced both types of Internet crime within a one‐year period. 

Results The results show that low self‐control acts as a general risk factor in 
two ways. First, it leads to a higher risk of experiencing either one of these 
two distinct types of victimization within a one‐year period. Second, 
cumulatively the experiences of being hacked and harassed are also more 
prominent among this group. However, specific online behaviors predicted 
specific online victimization types (e.g. using social media solely predicted 
harassment and not hacking). 
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Conclusions The results thus shed more light on the extent to which 
criminological theories are applicable across different types of Internet‐
related crime. 

Een	onderzoek	naar	de	redenen	van	effectiviteit	van	phishing	emails	
L.	Mol,	E.E.H.	Lastdrager,	M.	Junger,	J.M.	Heerkens	
Achtergrond Phishing is het zich via internet opzettelijk anders voorstellen 
met als doel andere mensen te duperen en daaruit zelf winst te halen. Door 
globalisering en digitalisering van vele diensten ( denk bijvoorbeeld aan 
internetbankieren ) vormt dit een steeds groter maatschappelijk probleem.  

Doel Het onderzoek stelt zich ten doel uit te vinden welke criteria personen 
in overweging nemen om te bepalen of een mail al dan niet betrouwbaar is 
en waarom zij er al dan niet op ingaan. Om zodoende meer inzicht te krijgen 
in de beweegredenen van individuen bij het lezen en reageren op 
(phishing)mails.  

Methode Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van een think 
aloud experiment, waarbij 15 personen in experimentele setting een mail 
zullen doornemen en daarna geïnterviewd worden. Analyse van de data 
wordt gedaan aan de hand van de literatuur over bedrog van Cialdini en 
andere criteria voortkomend uit de literatuur, om zodoende te bepalen 
welke criteria ook écht een grote rol spelen bij het vallen voor phishingmails. 
De deelnemers aan het experiment zullen vooraf niet weten dat het hier om 
phishing gaat. 

Resultaten 

Conclusies 

Modus	Operandi	Study	of	Information	and	Communication	Technology	
(ICT)	Facilitated	Crime		
Lorena	Montoya,	Marianne	Junger,	Pieter	Hartel	
Background How can one measure the prevalence of cybercrime? One 
option is to define cybercrime as a specific form of crime, and then quantify it 
using, for example, police files.  Domenie, Leukfeldt, Toutenhoofd‐Visser, and 
Stol (2009) used this approach and concluded that between 0.42% and 0.66% 
of all crime reported to the police constitutes  cybercrime.  An alternative is 
to keep traditional definitions of crime and quantify the amount of associated 
ICT.  

Aim The present research established how ‘digital’ crimes currently classified 
as ‘traditional crimes’ are.  



‐ 94 ‐ 

 

Methodes We collected information on residential and commercial burglary, 
threats and fraud. 809 incidents from the Police Department of East 
Netherlands were studied. The data collected consisted of information on 
incidents, victims and suspect characteristics. We determined how much ICT 
was used a)in 3 phases of the ‘crime script’ (i.e. before, during and after), 
b)during the criminal investigation and c) in the apprehension of the suspect 
(s). 

Results In total, 136 burglaries, 140 commercial burglaries, 259 threats and 
274 cases of fraud were  studied. The results show that ICT is used in 16% of 
the threats; and 41% of the fraud cases. Among residential burglaries, 3% of 
the cases involved IT, mostly after the offense.  IT is not used in commercial 
burglaries. We will discuss the characteristics of offenders and victims of 
digital crimes. 

Conclusion The main conclusion is that ICT plays a greater role in traditional 
crime than first expected.  The implications of the findings for the 
measurement of cybercrime will be discussed. 

Diefstal	van	'verloren'	USB	sticks	
Elmer	Lastdrager,	Denise	Foppen,	Lorena	Montoya,	Pieter	Hartel,	
Marianne	Junger	
Achtergrond Dataverlies is een groot probleem binnen organisaties. Er zijn 
legio voorbeelden van verloren usb sticks in de trein, waarna gevoelige data 
op straat kwam te liggen. Versleuteling is een oplossing om de 
vertrouwelijkheid van de data te waarborgen, maar biedt uiteraard geen 
bescherming tegen verlies. 

Doel Het doel van deze studie is inzichtelijk te maken hoe vaak verloren usb 
sticks worden gestolen. Ook willen we weten of er verschillen zijn tussen 
mensen die de usb sticks inleveren bij een receptie en de mensen die de usb 
sticks stelen. Daarnaast zijn testen we of het markeren van usb sticks met 
labels, bijvoorbeeld met informatie over de eigenaar of een indicatie van de 
inhoud, invloed heeft op het al dan niet terugbrengen. 

Methode Wij introduceren een variant van het lost‐letter experiment 
(Merritt & Fowler 1948; Milgram, Leon & Harter 1965) waarbij usb sticks 
neergelegd worden binnen de gebouwen van enkele onderwijsinstellingen. 
Na het neerleggen wordt de usb stick geobserveerd en zodra iemand hem 
oppakt worden zowel de situatie als kenmerken van de betreffende persoon 
vastgelegd. 
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Resultaten In de voorlopige resultaten met 106 usb sticks wordt 17% van de 
usb sticks gestolen. USB sticks in de originele verpakking worden vaker (41%) 
gestolen dan gebruikte usb sticks (12% gestolen). 

Conclusies Onze variant van de lost‐letter methode blijkt een werkbare 
manier om objectief data te verzamelen over het gedrag van mensen als het 
gaat over het al dan niet stelen van usb sticks. 

Culture	&	historische	criminologie	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C004	

Voorzitter:	Willem	de	Haan	

Crime’s	face.	Over	de	verbeelding	van	kleptomanie	
Willem	de	Haan	
Achtergrond Het schilderij ‘The kleptomaniac’ (2005) van Marlene Dumas is 
aanleiding voor een zoektocht naar de oorspronkelijke betekenis van 
‘kleptomanie’ en naar de verbeelding van deze gedragsstoornis, niet alleen in 
de schilderkunst en de media maar ook in de psychiatrie en de criminologie.  

Methode literatuuronderzoek 

Conclusies Ik zal laten zien dat de kunstenaar geen recht doet aan de sociale 
en culturele geschiedenis van het begrip ‘kleptomanie’ en met haar 
verbeelding van ‘The kleptomaniac’ de ‘idee fixe’ reproduceert van een 
monomane gedragsstoornis die altijd omstreden is geweest en recentelijk 
(2013) zelfs uit de nieuwe vijfde editie van het Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM V) van de American Psychiatric Association 
is geschrapt. 

Insluiting,	uitsluiting	en	‘othering’:	een	relationele	benadering	van	
veiligheidsbeleid	
Gwen	van	Eijk	
Achtergrond Veiligheidsbeleid in Nederland en buitenland richt zich vooral 
op mensen met een zwakke maatschappelijke positie, waaronder daklozen, 
jongeren met niet‐Nederlandse bindingen, uitkeringsgerechtigden en 
bewoners in achterstandsbuurten. Criminalisering van hun gedrag 
manifesteert zich bijvoorbeeld in zero‐tolerance policing (bedelverboden, 
samenscholingsverboden), uitsluiting van de huurwoningmarkt en strenge 
controle van uitkeringsgerechtigden. Enerzijds manifesteert de 
disproportionele aandacht voor deze groepen zich in repressie en uitsluiting; 
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anderzijds manifesteert het zich ook in beleid gericht op insluiting via 
strategieën van disciplineren, resocialiseren en heropvoeden. Om te 
begrijpen hoe sociale scheidslijnen (tussen klassen en etnische groepen) 
doorwerken in en gereproduceerd worden door het veiligheidsbeleid, 
moeten we dus niet alleen of in de eerste plaats kijken naar uitsluiting maar 
ook naar insluiting.  

Doel Het ontwikkelen van een relationele controlebenadering die de 
wisselwerking verklaart tussen enerzijds de verhoudingen tussen sociale 
klassen en percepties van klassenverschillen en anderzijds strategieën van 
uitsluiting en insluiting van de zwakkere sociale klasse in veiligheidsbeleid en 
rechtshandhaving.  

Methode Analyse van beleid in achterstandsbuurten; toepassen van een 
relationele sociologische benadering op veiligheidsbeleid.  

Resultaten Insluiting en uitsluiting volgen uit dezelfde (scheve) sociale 
verhoudingen en percepties van klassenverschillen. Beide strategieën volgen 
uit processen van ‘othering’ (Jock Young) ‘liberal othering’ door de 
dominante sociale klasse vertaalt zich in insluitingsstrategieën, terwijl 
‘conservative othering’ zich vertaalt in uitsluitingsstrategieën.  

Conclusies Een relationele benadering waarbij we niet uitgaan van sociale 
categorieën maar van de manier waarop sociale scheidslijnen worden 
geconstrueerd, biedt inzicht in hoe sociale scheidslijnen doorwerken in 
veiligheidsbeleid en, omgekeerd, hoe sociale scheidslijnen worden 
gereproduceerd door veiligheidsbeleid. 

Conflictueuze	interacties	tussen	de	gerechtsdeurwaarder	en	de	
schuldenaar.	Het	perspectief	van	de	schuldenaar.		
M.W.A.	Odekerken	
Achtergrond Ik geef zicht op conflictueuze interacties tussen de 
gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar.  

Doel Door in te zoomen op het perspectief van de schuldenaar, geef ik zicht 
op de ‘betekenis’ van de verschillende vormen van verzet van burgers die het 
handelen van deurwaarders bij hen oproept, varierend van machteloze 
woede tot het gebruik van fysiek geweld.  

Methode Op basis van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, 
zoom ik in op het perspectief van de schuldenaar: participerende observaties 
bij diverse schuldhulpverleningsinstanties (waarbij gesproken is met 21 
schuldenaren), 33 telefonische interviews met schuldenaars, 13 interviews 
met schuldhulpverleners,  een internetanalyse van verschillende internetfora 
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en groups zoals LinkedIn en tenslotte een analyse van bestaand materiaal 
zoals dossiers bij de Nationale Ombudsman.   

Resultaten Allereerst geef ik zicht op achtergrond van de schuldenaar. 
Vervolgens beschrijf ik aan de hand van verschillende fasen in het 
interactieproces (van de voorfase tot de executiefase) welke problemen 
schuldenaren ervaren ten aanzien van het gedrag van een 
gerechtsdeurwaarder.  Zo blijkt uit het empirische materiaal dat de 
deurwaarder in de praktijk soms gebruik maakt van methoden die uitnodigen 
tot een conflictueuze reactie (‘vouwen en douwen’, gegevens niet 
controleren,  (zinloos) verwijzen naar kantoor, agressief woordgebruik, 
vervreemdend juridisch jargon, dreigen met illegaal beslag (bij 
schuldsanering), de beslagvrije voet niet respecteren etc.  

Conclusies Uit de empirische gegevens blijkt dat schuldenaren ervaren dat de 
gerechtsdeurwaarder (ter voorkoming van eigenrichting en geweld) in de 
praktijk zelf ook een aantal potentieel gewelddadige kenmerken heeft. 

Historische	criminologie	:	status	en	pluriform	voorwerp	van	een	
waardevolle	subdiscipline	
Stef	Christiaensen	
Achtergrond Als domeinwetenschap heeft de criminologie in de loop van 
haar bestaan voortdurend “leentje buur” gespeeld bij diverse humane en 
andere wetenschappen. Ook de geschiedenis, meer bepaald de historische 
criminologie, is zich vooral vanaf de jaren ’70 en ’80 gaan enten op de 
criminologische boom. Wat kan vandaag nog de meerwaarde zijn van de 
historische criminologie? 

Doel resultaten en conclusies Een eerste luik van de paper zal handelen over 
de tijdscontext, meer bepaald over de voor de menswetenschappen 
boeiende periode waarin de subdiscipline is ontstaan. In het substantieel 
corpus wordt aan de hand van een ruime definiëring van de criminologische 
wetenschappen verkend op wel breed veld de historisch bedrijvige 
criminoloog zich kan begeven. Als domeinwetenschap zoekt de criminologie 
naar persoonsgerichte, contextuele of maatschappelijke verklaringen van 
criminele, normoverschrijdende en eventueel deviante gedragingen en 
fenomenen, onderzoekt ze processen waardoor dergelijke gedragingen en 
fenomenen als zodanig worden bepaald of benoemd en onderzoekt ze de 
daaropvolgende reacties binnen een onmiddellijke context of vanuit de 
ruimere samenleving. Vandaar dat de historische criminologie kan gefocust 
zijn op de geschiedenis van de criminologie (wetenschapsgeschiedenis), van 
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gedragingen en fenomenen (evoluerend in de tijd, eventueel tijdsgebonden 
criminaliteit…), van processen die ertoe hebben geleid dat gedragingen als 
crimineel, normoverschrijdend of afwijkend werden genoemd 
(gecriminaliseerd en gedecriminaliseerd…), van de wijze waarop de sociale 
omgeving en de ruimere samenleving met betreffende gedragingen en 
fenomenen zijn omgegaan en wat hiervan eventueel de consequenties 
kunnen zijn voor de toekomst. 

Politie	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Lisa	van	Reemst	

‘De	rol	van	organisationele	factoren	bij	de	implementatie	van	
politieplannen:	voorstelling	van	het	theoretisch	kader	en	resultaten	
van	een	verkennend	empirisch	onderzoek’	
Maud	Stinckens	
Achtergrond Sinds de politiehervorming zijn Belgische politiediensten 
verplicht om hun beleidsprioriteiten vast te leggen in politionele 
veiligheidsplannen. De federale politie dient deze te bepalen in het Nationaal 
Veiligheidsplan, terwijl lokale politiediensten hiervoor een ander 
beleidsinstrument ter beschikking hebben, namelijk de Zonale 
Veiligheidsplannen.  

Dit doctoraatsonderzoek evalueert het beleidsimplementatieproces van de 
Zonale Veiligheidsplannen, waarbij wordt gefocust op de rol van 
organisationele factoren in dit proces. 

Doel Door middel van een kwalitatief onderzoek wenst dit onderzoek via een 
contextgerichte benadering inzicht te verschaffen in de mate waarin en de 
wijze waarop bepaalde organisationele factoren, waaronder leiderschap en 
organisatiestructuur, de implementatie van Zonale Veiligheidsplannen 
beïnvloeden. 

Methode Deze studie maakt gebruikt van een ‘kwalitatief embedded case‐
study design’ waarbij interviews worden afgenomen en documenten 
geanalyseerd in 15 lokale politiezones. De verzamelde data worden 
geanalyseerd door middel van de analysemethode ‘Qualitative Comparative 
Analysis’ (QCA). 
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Resultaten Tijdens de presentatie wordt ingegaan op twee aspecten. Ten 
eerste zal een uiteenzetting worden gegeven van het theoretisch kader dat 
werd uitgewerkt op basis van uitgebreid literatuuronderzoek. Ten tweede 
zullen de resultaten van een verkennende test‐case die werd uitgevoerd in de 
periode januari‐februari 2013 worden gepresenteerd.  

Conclusies Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op het theoretisch kader 
en de bevindingen uit een verkennend kwalitatief onderzoek. Beide kaderen 
in een breder doctoraatsonderzoek waarin de rol van organisationele 
factoren bij de implementatie van Zonale Veiligheidsplannen binnen lokale 
politiezones in België wordt onderzocht. 

Politiegeweld	in	Buenos	Aires:	de	mening	van	agenten	
Nicole	Haas		
Achtergrond In Argentinië is politiegeweld een dagelijkse realiteit, ondanks 
de terugkeer naar democratie in 1983. Volgens het CELS, een belangrijke 
mensenrechtenorganisatie, zijn er tussen 1996 en 2010 in totaal 2437 
burgers omgekomen ten gevolge van politiegeweld. Hoewel er veel 
onderzoek is gedaan naar politiegeweld, is dat vaak alleen gebaseerd op 
officiële cijfers en op vragenlijsten onder burgers. 

Doel Een beter beeld te krijgen van de oorzaken van politiegeweld in Buenos 
Aires door het meten van percepties van agenten zelf. 

Methode Het onderzoek is tussen februari en april 2013 uitgevoerd bij de 
Metropolitana: een nieuwe politiemacht die sinds december 2010 actief is in 
Buenos Aires. In totaal hebben 955 agenten deelgenomen: een kwart van 
deze politiemacht. De vragenlijst werd afgenomen op het opleidingscentrum 
van de politie, tijdens de jaarlijkse herscholing. Op de computer 
beantwoordden zij onder andere vragen over het gebruik van geweld, 
corruptie en hun relatie tot burgers. 

Resultaten Er bestaat een bepaalde tolerantie voor het gebruik van geweld, 
alsmede voor corruptie. Er bestaan aanzienlijke verschillen in percepties 
afhankelijk van of de agenten alleen door de Metropolitana zijn getraind of al 
ervaring hadden opgedaan bij een andere politiemacht of het leger. 

Conclusies Om politiegeweld te kunnen verklaren, is het van groot belang om 
onderzoek te doen naar percepties van agenten zelf. De inzichten uit dit 
onderzoek bieden concrete aanknopingspunten voor het verbeteren van de 
politieopleiding, in de hoop dat dit op termijn zal leiden tot een afname in 
politiegeweld. 
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Een	nieuwe	politiedriehoek?	Over	vertrouwen	in	en	medewerking	aan	
het	strafrechtssysteem	in	relatie	tot	slachtoffertevredenheid	met	het	
politieoptreden	
N.N.	Koster,	K.F.	Kuijpers	
Achtergrond Slachtoffers van criminaliteit vormen vaak de belangrijkste bron 
van informatie tijdens een opsporingsonderzoek. Hun medewerking is 
daarom van essentieel belang. Hierbij kan worden gedacht aan het verlenen 
van medewerking in de eigen zaak ‐ bijvoorbeeld door de politie toe te staan 
onderzoek te verrichten ‐ of hun aangiftebereidheid bij toekomstig 
slachtofferschap. Tyler en collega’s stellen dat bereidheid tot het verlenen 
van dergelijke medewerking direct afhangt van  de mate van 
slachtoffertevredenheid omtrent het  politieoptreden. Bovendien lijkt deze 
tevredenheid een belangrijke voorspeller te zijn van vertrouwen in de politie 
en het strafrechtssysteem in het algemeen. Slachtoffers die vertrouwen 
hebben in het strafrechtsysteem, zo stellen zij, zouden meer bereid zijn om 
medewerking te verlenen aan dat systeem dan slachtoffers die minder of 
geen vertrouwen daarin hebben.  

Doel Het doel van het huidige onderzoek is om na te gaan in hoeverre de 
directe link tussen slachtoffertevredenheid en (bereidheid tot) medewerking, 
en de indirecte link via vertrouwen, ondersteund worden door empirische 
bevinden uit eerder onderzoek.  

Methode Door het uitvoeren van een systematische literatuurstudie werden 
studies over deze thematiek in kaart gebracht. Op basis van de 
kernconstructen slachtoffertevredenheid, vertrouwen in en medewerking 
aan het strafrechtssysteem, werden zoektermen geformuleerd, waarmee in 
verschillende databases gezocht werd naar relevante studies. Ten eerste 
werd op basis van titel en abstract de relevantie beoordeeld, vervolgens 
werd de volledige publicatie opgevraagd. Deze publicaties werden 
schematisch samengevat op een aantal punten. 

Resultaten en conclusies De voorlopige resultaten van het systematische 
literatuuronderzoek zullen begin juni beschikbaar zijn en tijdens de 
presentatie besproken. Daarnaast zullen aanbevelingen worden gedaan voor 
toekomstig onderzoek. 
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Reactiekeuzes	door	politieambtenaren	en	het	ervaren	van	geweld	–	
een	longitudinale	studie	
Lisa	van	Reemst,	Tamar	Fischer,	Barbara	Zwirs	
Achtergrond Geweld tegen politieambtenaren komt veelvuldig voor, maar 
blijkt niet willekeurig verdeeld. Het is daarom van belang om te weten welke 
factoren geweldservaringen voorspellen. Er zijn aanwijzingen dat het sociale 
informatieverwerkingsmodel van Crick en Dodge (1994) hierbij van nut kan 
zijn. Het model gaat ervan uit dat mensen mentale stappen doorlopen om 
informatie in een sociale situatie te verwerken en tot een reactie te komen. 
Hierbij is een belangrijke stap de ‘responsbeslissing’. Dit is het proces van het 
kiezen van een reactie, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met 
de evaluaties en uitkomstverwachtingen van reacties. In dit proces spelen 
ook emoties een rol. 

Doel Het doel van deze studie was om te bekijken in hoeverre de 
responsbeslissing van politieambtenaren hun geweldservaringen in de tijd 
voorspellen.  

Methode Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een longitudinaal 
vragenlijstonderzoek, gebaseerd op de SIP‐I (Social Information Processing ‐ 
Interview). Bij vijf politiekorpsen in Nederland zijn op twee momenten 
digitaal vragenlijsten afgenomen bij politieambtenaren bij de Directe 
Hulpverlening en Wijkpolitie, met een tussentijd van 6 maanden. In deze 
vragenlijst zijn vragen gesteld over geweldservaringen, responsbeslissing en 
achtergrondkenmerken. 

Resultaten Verschillende verbanden worden gevonden tussen de 
responsbeslissing van politieambtenaren en hun geweldservaringen. Het 
duidelijkste patroon (geldend voor meerdere vormen van geweld) dat wordt 
gevonden, is dat politieambtenaren die meer negatieve 
uitkomstverwachtingen hebben van assertieve reacties, zes maanden later 
meer geweld ervaren. 

Conclusies De responsbeslissing van politieambtenaren blijkt van nut bij het 
voorspellen van geweldservaringen in de tijd. 
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Migratie	&	internationale	criminaliteit	

vrijdag	09:30‐11:00,	Zaal:	C014	

Voorzitter:	Dominque	Boels	

Een	analyse	van	de	informele	straathandel	te	Brussel	
Dominique	Boels	
Achtergrond Niettegenstaande het onmiskenbare belang van de informele 
economie, wordt de literatuur ter zake gekenmerkt door een opvallend 
gebrek aan empirisch onderzoek naar dit thema. Meer specifiek is er sprake 
van beperkt kwalitatief onderzoek naar de Belgische informele economie, 
waardoor er bitter weinig in‐depth kennis is over dit fenomeen. 

Doel Met deze paper willen we een bijdrage leveren aan de literatuur 
(criminologische kennis) inzake informele economie, door te rapporteren 
over een empirisch diepteonderzoek naar de informele economie 
gerelateerd aan de straathandel te Brussel.  

Methode We opteren voor een kwalitatieve casestudie, met gebruik van 
observatie (50 uren), documentanalyses en semi‐gestructureerde interviews 
(30 opgenomen en 10 niet‐opgenomen), waarbij zowel straatverkopers, 
regelgevers, handhavers als sleutelfiguren zijn bevraagd.    

Resultaten Onze resultaten tonen diverse types van informele straatverkoop 
aan, al dan niet gerelateerd aan de formele straathandel. Voor 
straatverkopers die illegaal in het land verblijven is informele straatverkoop 
een mogelijke overlevingsstrategie, die gekozen wordt omwille van beperkte 
formele en informele alternatieven. De situatie van deze mensen wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van precariteit omwille van hun 
migratiestatus en arbeidssituatie. Opvallend is de lage handhavingsprioriteit 
die wordt gegeven aan deze types informele straatverkoop, wat deels 
gebaseerd is op een neutralisatie van het fenomeen door de handhavers.  

Conclusies Informele straatverkoop in Brussel wordt ten dele in stand 
gehouden door het falend migratiebeleid. In dit verband suggereren we, 
naast het werken aan een effectief migratiebeleid, het opzetten van 
preventiecampagnes in bekende migratielanden om irrealistische 
verwachtingen van toekomstige migranten bij te schaven. 
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De	rol	van	intermediairs	bij	illegale	internationale	afvaltransporten	
Rudie	J.	M.	Neve	
Achtergrond Veel afvalstoffen worden verscheept naar bestemmingen 
buiten de EU. Door het illegaal exporteren van gevaarlijke afvalstoffen kan 
veel geld worden verdiend. Dit leidt tot ernstige gevolgen voor het milieu en 
de volksgezondheid.  

Doel Op verzoek van het Functioneel Parket is onderzoek gedaan naar illegale 
afvalstromen naar buiten de EU. Welke gelegenheden voor criminaliteit 
ontstaan voor de verschillende partijen in de keten?  

Methode Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie, 
interviews en dossier‐onderzoek.  

Resultaten De resultaten zijn beschreven voor alle partijen in de keten, te 
weten ontdoeners, kleine inzamelaars, (groot‐)handelaren, inkopers uit het 
land van herkomst en transporteurs. Tot slot is aandacht besteed aan de 
handel in de bestemmingslanden.  

De belangrijkste rol wordt gespeeld door de grotere handelaren, die de rol 
van spin in het web spelen in diverse handelsstromen. Bij deze bedrijven doet 
zich de gelegenheid voor om afvalstoffen te mengen met gevaarlijke stoffen 
en containers zo te laden dat illegale delen van partijen moeilijker te vinden 
zijn. Wat betreft de intermediairs spelen (vaak gecertificeerde) 
expediteursbedrijven een cruciale rol in de keten. Zij verzorgen  het feitelijke 
verschepen als de aangifte bij de douane. Bij illegale transporten kunnen ze 
zich verschuilen achter de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor de 
inhoud van de informatie die op ladingdocumenten wordt ingevuld. Hoewel 
het recentelijk gelukt is enkele van deze bedrijven strafrechtelijk aan te 
pakken, kunnen andere interventies wellicht effectiever zijn.  

Conclusies Criminaliteit in internationale afvalstromen is terecht prioriteit bij 
de handhaving van de milieuwetgeving. 

Mobiel	banditisme	in	Nederland	
Dina	Siegel,	Rosa	Koenraadt	
Achtergrond In Nederland heeft het fenomeen mobiel banditisme de laatste 
jaren steeds meer aandacht gekregen. Hoewel mobiel banditisme door 
rondtrekkende dadergroepen niet nieuw is, wordt Nederland sinds de 
uitbreiding van de Europese Unie en de opening van de grenzen, in 
toenemende mate geconfronteerd met rondtrekkende bendes uit Oost 
Europa die verschillende vermogensdelicten plegen. Het gaat hierbij 
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voornamelijk om (georganiseerde) winkeldiefstal, voertuigcriminaliteit, 
woning‐ en winkelinbraak en zakkenrollerij.  

Doel In dit onderzoek ligt de focus op dadergroepen afkomstig uit de vier 
landen Polen, Litouwen, Bulgarije en Roemenië waarbij de aard en omvang 
ervan tussen 2007 en heden onderzocht is alsmede gekeken is naar de 
effecten van de preventieve en repressieve maatregelen die de afgelopen 
jaren zijn genomen door politie en justitie.  

Methode Informatie is verzameld door middel van literatuur, media‐analyse, 
dossieronderzoek, observaties en interviews in Nederland en de vier Oost‐
Europese landen met een verschillende deskundigen, slachtoffers en daders.  

Resultaten Aan de hand van een aantal vermogensdelicten en dadergroepen 
zijn de historische, sociale en geografische factoren geanalyseerd en zijn de 
gestolen goederen, motieven, structuren, methodes en netwerken van 
diverse mobiele groepen in kaart gebracht. 

Conclusie Er zijn verschillende typen dadergroepen te onderscheiden die 
variëren in de mate waarin de delicten georganiseerd uitgevoerd worden. 
Vooral de winkel‐ en autodiefstallen zijn goed georganiseerd. De 
belangrijkste goederen die gestolen worden, betreffen de cosmetica, 
elektronica, auto‐onderdelen, kleding en goud, waarbij de illegale markten in 
zowel Nederland als in het land van herkomst een belangrijke rol spelen in de 
heling van de producten. 

Ethnic	Employment	or	Exploitation?	
Jing	Hiah	
Background Chinese restaurant owners convicted of labour exploitation and 
human trafficking in the Netherlands often do not perceive themselves as 
perpetrators, nor do their employers view themselves as victims. But what ‐
do‐ they regard as exploitative labour conditions and why do they have a 
different view on exploitation in comparison to the perspective of the 
authorities? 

Outline In this paper the author will discuss the first findings in her fieldwork 
on the insider perspective of restaurant owners and employees in the 
Chinese catering sector on labour relations that are often labelled by 
outsiders as ‘exploitative’. Secondly she will confront this insider perspective 
with the external perspective of the legal context of labour exploitation in the 
Netherlands to say something about the implications of human trafficking 
policies on labour relations and exploitation. 
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Methods Literature review and policy analysis ‐ Interviews with twelve 
restaurant owners and fourteen employees in the Chinese catering sector. 

Results Chinese restaurant owners and employees are on the one hand 
embedded in a moral economy in which a demand for cheap labour interacts 
with culturally shared expectations on justice and reciprocity that influence 
labour relations. On the other hand, labour relations are also influenced by 
the socio‐economic and politico‐institutional context of the nation state. 

Conclusion An external legal perspective on labour exploitation reduces 
restaurant owners to offenders and employees to victims. This deprives us 
from understanding the underlying causes of illegal labour and labour 
exploitation. 

Forensische	criminologie	

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	B016	

Voorzitter:	Jan	de	Keijser	

DNA‐rapportages:	Een	internationale	vergelijking	
Jan	de	Keijser,	Marijke	Malsch,	Dominique	Lenssen,	Marleen	Weulen	
Kranenbarg	
Achtergrond In Nederland vindt het proces van waarheidsvinding 
grotendeels voorafgaand aan de rechtszitting plaats, waarna ter 
terechtzitting vooral het eerder opgestelde dossier besproken wordt. Een 
mondelinge deskundigenverklaring ter terechtzitting komt daardoor vrij 
weinig voor. De manier waarop DNA‐rapporten geschreven zijn, is dan ook 
erg belangrijk voor de mate van begrijpelijkheid van het bewijs en 
beslissingen die daarop volgen. Eerder onderzoek toont aan dat verschillende 
manieren van rapporteren invloed hebben op de begrijpelijkheid van een 
DNA‐rapport. Uit eerder onderzoek blijkt eveneens dat de wijze waarop 
forensische instituten in binnen en buitenland DNA‐bewijs rapporten, zeer 
uiteen loopt. 

Doel In het huidige onderzoek is door middel van een experimentele opzet 
een systematische internationale vergelijking gemaakt van DNA‐rapportages. 

Methode Verschillende forensische instituten kregen exact dezelfde casus, 
inclusief bijbehorende DNA‐profielen en foto’s van het bewijsmateriaal. Het 
verzoek was op basis daarvan een DNA‐rapportage te produceren. De aldus 
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verkregen rapporten zijn vergeleken op structuur, taalgebruik, hypothesen, 
gemaakte keuzes voor niveau van rapporteren, en vorm van conclusies.  

Resultaten Geobserveerde verschillen zijn onder andere gerelateerd aan 
verschillen tussen typen rechtssystemen. De resultaten van dit experimentele 
onderzoek worden gepresenteerd waarna een blik wordt geworpen op direct 
aansluitend onderzoek naar de begrijpelijkheid van deze rapportages. 

Sporen	zoeken	op	de	plaats	delict	
Claire	van	den	Eeden,	Christianne	de	Poot,	Peter	van	Koppen	
Achtergrond Wanneer er een misdrijf is gepleegd, is het onmogelijk om elk 
voorwerp dat op de plaats delict (PD) aanwezig is veilig te stellen. Een taak 
van de technisch rechercheurs is om te reconstrueren wat er gebeurd is en te 
beslissen welke sporen relevant zijn en welke niet. 

Een moeilijkheid hierbij is dat de sporen geen losstaande stukken informatie 
zijn, maar geïnterpreteerd worden in relatie tot elkaar en andere informatie, 
zoals het onderzoeksdoel, eerdere ervaringen van de rechercheur of 
informatie van de meldkamer (de context). 

Doel Het doel van dit experiment is onderzoeken of en hoe de waarneming 
en selectie van sporen op de plaats delict wordt beïnvloed door tactische 
voorinformatie.  

Methode Proefpersonen krijgen een foto te zien van een ambigue 
geënsceneerde plaats delict. Het slachtoffer kan zelfmoord gepleegd hebben, 
maar zou ook vermoord kunnen zijn. Voor beide scenario’s is (fysiek) bewijs 
aanwezig. Het experiment bestaat uit drie condities. De drie condities zijn 
voorinformatie passend bij moord, voorinformatie passend bij zelfmoord en 
geen voorinformatie.  

Er wordt gemeten waar de aandacht van de proefpersonen bij het bekijken 
van de foto naar uit gaat. Na het zien van de foto vullen de proefpersonen 
een vragenlijst in met een aantal vragen over de sporen die ze veilig willen 
stellen en verder laten onderzoeken. Ook wordt hen gevraagd wat zij denken 
dat er gebeurd is (het scenario) en vullen zij een Need for Closure vragenlijst 
in. 

In deze bijdrage laten we zien hoe voorinformatie de waarneming en 
interpretatie van een plaats delict kan sturen. 
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Digitaal	forensisch	onderzoek	
Nina	van	der	Knaap	
Achtergrond Computers worden steeds meer onderdeel van het dagelijks 
leven en bepalen in steeds sterkere mate de manier waarop we 
communiceren, hoe we de weg vinden, waar we aankopen doen en hoe we 
daarvoor betalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een verschuiving 
plaatsvindt van criminaliteit offline naar criminaliteit online. Dit onderwerp 
kan zich verheugen in veel aandacht van onderzoekers en beleidsmakers. 
Maar ook offline criminaliteit heeft steeds meer te maken met computers. 
Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om van een misdrijf geen digitale 
sporen te vinden. Deze digitale sporen moeten ook onderzocht worden en 
deze taak komt meestal terecht bij de politie. Het onderzoeken hiervan 
vereist forensisch expertise en is aan specifieke procedures onderworpen. 

Doel Dit onderzoek is er op gericht om meer bekendheid te geven aan deze 
kant van cybercrime, de digitale opsporing. In een tijd waarin vrijwel 
iedereen met een computer (lees: smartphone) op zak rondloopt is digitaal 
forensisch onderzoek geen uitzondering meer binnen de opsporing. Maar 
wat is digitaal forensisch onderzoek eigenlijk? 

Methode Door middel van literatuuronderzoek en interviews wordt 
vastgesteld wat digitaal forensisch onderzoek inhoudt, hoe vaak dit type 
onderzoek voorkomt en of er genoeg aandacht aan wordt besteed in 
Nederland. 

Resultaten Dit onderzoek zal resulteren in analyse van digitaal‐forensisch 
onderzoek en de verschillende vormen die er bestaan. Daarnaast zal er 
worden aangegeven hoe vaak dit soort onderzoek voorkomt in Nederland. 

Conclusies Hoewel de conclusie nog niet bekend is, ligt deze op het vlak van 
prevalentie en wenselijkheid van digitaal forensisch onderzoek op basis van 
literatuurstudie en interviews. 
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Vrouwen	&	desistance	

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Katharina	Joosen	

Vrouwen	en	desistance:	Een	overzicht	van	de	literatuur	
Elanie	Rodermond,	Anne‐Marie	Slotboom,	Catrien	Bijleveld,	Candace	
Kruttschnitt	
Achtergrond Steeds meer studies richten zich op het proces van desistance, 
oftewel het stoppen met het plegen van criminele gedragingen. Echter, veel 
van deze studies zijn gebaseerd op steekproeven van mannen. Er zijn 
redenen om aan te nemen dat het proces van desistance voor vrouwen 
anders verloopt. Bepaalde levensgebeurtenissen hebben mogelijk een 
andere invloed op vrouwen. Tevens krijgen vrouwen die met justitie in 
aanraking zijn gekomen met andere uitdagingen te maken die het proces van 
desistance kunnen beïnvloeden.   

Doel en methode Op basis van een systematische review van recente 
literatuur is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met desistance 
van vrouwen en of deze factoren verschillen van factoren die invloed hebben 
op desistance van mannen.   

Resultaten Diverse factoren binnen met name het individuele, relationele en 
familiedomein beïnvloeden desistance van vrouwen. Verschillen tussen 
mannen en vrouwen worden vooral gevonden binnen het familiedomein, het 
relationele domein en het werkdomein. Zo hangt het hebben van kinderen 
en een intieme relatie sterker samen met desistance van vrouwen, terwijl het 
hebben van werk en de afwezigheid van criminele vrienden meer verband 
houdt met desistance van mannen. 

Conclusies Deze studie geeft inzicht in de factoren die verband houden met 
desistance van vrouwen. Tevens komen er verschillen met desistance van 
mannen naar voren. Nader onderzoek dient te worden verricht naar het 
specifieke proces dat aan desistance onderligt. Kennis over dit proces kan 
bijdragen aan verbetering van bestaande preventie‐ en 
interventieprogramma’s. 
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Instabiliteit	in	de	Kindertijd	in	Relatie	tot	Latere	Levenspaden	naar	
Detentie	voor	Hoog‐Risico	Jongens	en	Meisjes	
Katharina	Joosen,	Mioara	Zoutewelle‐Terovan,	Catrien	Bijleveld,	Anne‐
Marie	Slotboom,	Candace	Kruttschnitt	
Achtergrond Binnen de criminologie wordt steeds meer aandacht gegeven 
aan de mogelijk verschillende levenspaden, die bij mannen en vrouwen 
leiden tot criminaliteit. Recent onderzoek laat zien dat kindermishandeling en 
latere victimizatie vaker voorkomen bij vrouwelijke dan bij mannelijke 
gedetineerden.  Hiertegenover staat dat zowel mannelijke als vrouwelijke 
gedetineerden voor hun detentie vaker te kampen krijgen met 
werkeloosheid, lage opleidingsniveaus, wisselende woonsituaties,  detentie 
van ouders, verslavingsproblematiek en/of (psychische) 
gezondheidsproblemen in vergelijking tot de algemene populatie. Vanuit een 
pedagogisch perspectief  is bekend dat gebrek aan kwaliteit van de ouder‐
kind relatie in de kindertijd het risico op later probleemgedrag en 
delinquentie kan vergroten. Verder kan detentie van een ouder leiden tot 
instabiliteit in de opvoeding, wat de kwaliteit van deze ouder‐kind relatie 
verder kan verslechteren. 

Doel Er is echter nog te weinig bekend of een dergelijke instabiliteit in de 
opvoeding op een vergelijkbare manier samenhangt met latere risicofactoren 
voor detentie voor mannen en vrouwen.  

Methode Voor deze presentatie zullen de levensloopkalenders van een groep 
hoog risico mannen en vrouwen, die in hun jeugd in een Justitiële Jeugd 
Inrichting (JJI) hebben gezeten en tijdens de volwassenheid wederom in 
detentie zijn gekomen worden vergeleken. In het bijzonder wordt onderzocht 
hoe instabiliteit in de opvoeding en belangrijke levensgebeurtenissen in de 
periode vóór 16 jaar samenhangen met latere levenspaden naar detentie en 
hoe deze samenhang eventueel verschillend is voor hoog risico mannen en 
vrouwen. 

Resultaten  In deze presentatie zullen de eerste resultaten betreffende deze 
vergelijkingen worden gepresenteerd.  

Conclusies Resultaten worden geïnterpreteerd vanuit het theoretische kader 
van de gehechtheidsleer. 
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Dynamiek	in	de	verzorgingssituatie	van	kinderen	van	gedetineerde	
moeders	
Sanne	Hissel,	Mirjam	Oosterman,	Catrien	Bijleveld,	Peter	van	der	Laan,	
Carlo	Schuengel	
Achtergrond Onderzoek wijst uit dat kinderen van gedetineerde ouders 
problematiek ervaren op verschillende levensdomeinen, waaronder forse 
gedragsproblematiek. Een uitgebreide review van Murray en collega’s (2009) 
wijst uit dat de precieze oorzaak van deze problematiek nog niet goed 
empirisch is onderzocht. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de 
detentie an sich een risico met zich meebrengt. Echter, families waarin 
ouders gedetineerd raken ervaren vaak ook al voor detentie veel problemen. 
Een andere verklaring kan dus zijn dat detentie eerder een risico markeert 
dan dat het direct tot problematiek leidt. Vanuit dit duale perspectief van 
detentie als ‘risico factor’ en als ‘risico marker’ is instabiliteit in het leven van 
kinderen van gedetineerde moeders onderzocht. De focus ligt op de 
instabiele verzorgingssituatie aangezien gedetineerde moeders ‐in 
tegenstelling tot gedetineerde vaders‐ vaak de enige verzorgers zijn. Het 
wegvallen van de moeder uit het gezin leidt daardoor mogelijk tot veel 
ontwrichting in deze families. 

Doel In deze studie wordt instabiliteit in de verzorgingssituatie van kinderen 
onderzocht, onderscheiden naar de situatie voor en sinds de start van de 
detentie van moeder. 

Methode Gedetineerde moeders uit alle gevangenissen in Nederland, de 
verzorgers van de kinderen en de kinderen zelf zijn benaderd voor interviews. 
Door middel van een gemixt kwantitatieve/kwalitatieve benadering zijn we in 
staat niet alleen te bestuderen in welke mate maar ook op welke manier 
instabiliteit in de gezinssituatie zich ontwikkelt.  

Resultaten en conclusie De levens van de kinderen worden gekenmerkt door 
veel instabiliteit, niet alleen sinds de start van de detentie van moeder maar 
ook hiervoor. De detentie zorgt echter voor een verdere cascade van 
instabiliteit, ook als veranderingen als direct gevolg van de detentie buiten 
beschouwing worden gelaten. We vonden dat sinds detentie bijna elke 
verandering van verzorger samen gaat met een verhuizing. Deze ‘double 
whammy’ schetst het turbulente gezinsleven van kinderen van gedetineerde 
moeders. 
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Reclassering	en	desistance	bij	vrouwelijke	opgezondenen	1892‐1906	
M.	weevers,	C.	Bijleveld	
Vrouwelijke bedelaars en zwervers konden eind 19e eeuw worden 
opgezonden naar de Rijkswerkinrichting (RWI) in Oegstgeest, later Leiden, 
voor bedelen en zwerven. De meesten verbleven daar twee tot drie jaar.  

Doel van het verblijf was naast het vrijwaren van de maatschappij van 
aanstoot‐ en overlast gevende figuren, en het tot inkeer brengen van deze 
vrouwen door middel van arbeid en godsdienst. Die inkeer lukte maar zeer 
ten dele: een aanmerkelijk deel van deze vrouwen was draaideur‐klant en 
keerde met enige regelmaat terug in de RWI. 

Onder de vleugels van het Nederlands Comité tot Zedelijke Verbetering van 
de Gevangenen ontstonden in diverse steden damescomités die zich speciaal 
richtten op de zedelijke verbetering van vrouwelijke gevangenen, zo ook in 
Leiden. Na aanvankelijke weigering door de directeur van de RWI, die onrust 
vreesde, kreeg het Leidse damescomité door tussenkomst van de minister 
van Justitie eind 1892 toestemming de vrouwen in de RWI die binnen drie 
maanden op vrije voeten zouden komen te bezoeken. 

De inschrijfregisters van het Leidse damescomité zijn bewaard in het 
Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch. Aan de hand van deze 
registers schetsen wij de positie van de vrouwelijke opgezonden over wie de 
leden zich ontfermden. Wij laten zien welke activiteiten het damescomité 
ontplooide om hen op het rechte pad te brengen en eindigen met een 
beschouwing over de resultaten van hun aanpak. 

Orde	in	veiligheid:	Een	dynamisch	perspectief	

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	A002	

Voorzitter:	Mark	Schuilenburg	

Voorbij	de	dichotomie	in	de	criminologie.	
Marc	Schuilenburg	
De veiligheidszorg is de laatste twee decennia ingrijpend veranderd. Naast de 
overheid, houden nu ook energiebedrijven, woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen, verzekeraars, winkeliersverenigingen en burgers zich bezig 
met veiligheid in de samenleving. Hierdoor is een volledig nieuwe situatie 
ontstaan, met andere actoren en een eigen dynamiek. Marc Schuilenburg 
laat zien hoe we deze veranderde situatie moeten duiden. Aan de hand van 
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het werk van de Franse denkers Michel Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel 
Tarde toont hij in Orde in veiligheid een wereld die nooit stilstaat. In 
casestudies naar onder meer de bestrijding van hennepteelt en het optreden 
van stedelijke interventieteams blijkt hoe veiligheid steeds is verbonden met 
de dynamiek in concrete situaties. Orde in veiligheid biedt een breed en 
kritisch kader voor iedereen die geïnteresseerd is in het veiligheidsvraagstuk. 
Het stelt problemen aan de orde, zoals de in‐ en uitsluiting en de 
rechtsgelijkheid van burgers. Door deze en andere kwesties te bezien tegen 
de achtergrond van de stedelijke ruimte komt het hedendaagse 
veiligheidsvraagstuk in een verrassend nieuw licht te staan. 

Sprekers: 

Een	proeve	van	empirische	filosofie.	
Willem	de	Haan	

Orde	en	veiligheid	in	tijden	van	rehierarchisering.	
	Jan	Terpstra	

Een	pleidooi	voor	kleine	verhalen.	
Bob	Hoogenboom	

Organisatiecriminaliteit	I	

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	A014	

Voorzitter:	Wim	Huisman	

Betrokkenheid	van	bedrijven	bij	de	holocaust	en	andere	nazi	
misdrijven	
Annika	van	Baar	
Achtergrond Binnen de criminologie is er relatief weinig aandacht voor 
internationale misdrijven zoals de Holocaust. Ook organisatiecriminologen 
hebben amper onderzoek gedaan naar deze periode, terwijl bedrijven 
belangrijke rollen hebben gespeeld in genocide op de Europese Joden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.  

Doel Het doel van dit onderzoek is deze blinde vlek deels in te vullen en te 
laten zien waarom deze vorm van organisatiecriminaliteit (betrokkenheid van 
bedrijven bij international misdrijven) een interessant onderwerp van studie 
is voor organisatiecriminologen. 
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Methode In het onderzoek  is gekeken naar wat bekend is over de rol van 
bedrijven in de misdrijven van het nazi regime, zoals de economische 
marginalisatie van joden, slaven arbeid en de ontwikkeling van de 
‘crematoria’ van vernietigingskamp Auschwitz‐Birkenau, en welke 
verklaringen uit historisch onderzoek naar voren zijn gekomen.   

Resultaten De op het eerste gezicht voor de hand liggende verklaringen zoals 
ideologische overtuiging en blinde hebzucht blijken tekort te schieten als we 
het gedrag van bedrijven in deze context willen verklaren. Uit de 
inventarisatie komt een genuanceerder beeld naar voren, waarin het Nazi 
regime de economische sector tot op zekere hoogte succesvol heeft 
gemanipuleerd, de meeste bedrijven zeer weinig oog lijken te hebben voor 
morele overwegingen en de ‘moderne’ tijdsgeest en het ideaal van 
technologische ontwikkeling een belangrijke rol heeft gespeeld.  

Conclusies Het is duidelijk dat concepten uit de organisatie criminologie zoals 
bv. de cultuur van competitie en verlies‐ minimalisatie toepasbaar zijn terwijl 
ook de context van een totalitair regime en internationale misdrijven invloed 
heeft op de verklaring deze speciale vorm van organisatiecriminaliteit. 

Inzicht	in	de	perceptie	van	corruptie	door	middel	van	differentiële	
associatie.	Vergelijking	tussen	perceptie	van	de	burger	en	politie	over	
corruptie	
Arne	Dormaels	
Achtergrond De perceptie van corruptie is een complex fenomeen. Een 
kwalitatief onderzoek naar nieuwsberichten over corruptie bracht aan het 
licht dat verschillende types van gedragingen corrupt worden beoordeeld.  

Doel Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen in welke mate kenmerken die 
samengaan met sociale status variaties tussen groepen in de perceptie van 
corruptie kunnen verklaren. 

Methode Een vragenlijst, opgebouwd aan de hand van 15 hypothetische 
scenario’s, werd verspreid onder een steekproef van 2.256 Vlaamse burgers, 
de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, 14 gedeconcentreerde 
gerechtelijke directies en 38 lokale politiezones in Vlaanderen. 

Resultaten De resultaten van de bevolkingsbevraging tonen aan dat wat de 
burger corrupt vindt in belangrijke mate wordt beïnvloed door zijn/haar job 
status. Hoge statusgroepen zijn toleranter voor zogenaamde ‘elite corruptie’. 
Wie deel uitmaakt van een lage status groep blijkt toleranter voor 
‘kleinschalige corruptie’. In deze paper presenteren we de vergelijking tussen 
burgers en politiemedewerkers hun percepties van corruptie. We stellen ons 
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hierbij de vraag of medewerkers van politie (een organisatie georganiseerd 
om criminaliteit te bestrijden) corruptie anders percipiëren. Maakt het een 
verschil uit of politieambtenaren werkzaam zijn binnen lokale, federale of 
gespecialiseerde anti‐corruptiediensten? 

Conclusies Onze analyse maakte gebruik van de differentiële 
associatietheorie van Sutherland. De onderzoeksresultaten doen vermoeden 
dat tolerantie voor bepaalde vormen van corruptie wordt aangeleerd aan de 
hand van interacties binnen netwerken van gelijkgestemde. 

Verkennend	onderzoek	naar	aard	en	achtergronden	van	
bedrijfscriminaliteit	binnen	het	MKB	
Tamara	Flikweert,	Guido	Brummelkamp,	Wim	Huisman	
Achtergrond De schade als gevolg van criminaliteit gepleegd door bedrijven 
kan groot zijn. Naast directe materiële schade, kan bedrijfscriminaliteit leiden 
tot aantasting van het vertrouwen in een sector of kan het in sectoren leiden 
tot aantasting van de beroepsmoraal. Onder de noemer corporate crime of 
white collar crime is er al veel onderzoek naar gedaan. De empirische basis 
ligt daarbij echter doorgaans bij grote, vaak multinationale bedrijven. Dit 
heeft zijn weerslag in de onderzoeksresultaten. Verklaringen voor het 
optreden van bedrijfscriminaliteit worden doorgaans gevonden in 
organisatiecultuur en ‐structuur. De meeste bedrijven zijn echter klein. 95% 
van alle Nederlandse bedrijven heeft minder dan 20 werknemers in dienst. 
Het is te verwachten dat bij het ontstaan van bedrijfscriminaliteit uiteindelijk 
veel is terug te voeren op de persoon van de ondernemer. 

Methode In een onderzoek waarbij met 50 veroordeelde ondernemers wordt 
gesproken, wordt dieper ingegaan op de rol van de ondernemer. Het 
theoretisch kader aan de hand waarvan gesprekken en rapportage worden 
gestructureerd bevat elementen uit de literatuur over bedrijfscriminaliteit, 
regelnaleving en ondernemerschap. 

Resultaten en conclusies Op dit moment is het onderzoek halverwege. De rol 
van de ondernemer lijkt evident. Uit 25 cases blijkt dat deze steeds een 
doorslaggevende rol had, ofwel omdat hij koos voor een onrechtmatige 
verdienmodel, ofwel omdat hij niet bij machte was het bedrijfsproces op een 
rechtmatige manier in te richten. Verklaringen lijken vooralsnog terug te 
voeren op drie elementen: interpretatie van vakmanschap, focus op 
stakeholderbelangen en bedrijfseconomische urgentie. 
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Voedselcriminaliteit:	terra	incognita	criminologica	
Wim	Huisman,	Saskia	van	Ruth	
Achtergrond Nederland is de laatste maanden opgeschrikt door diverse 
schandalen die te maken hadden met voedsel: paardenvlees dat als 
rundvlees wordt verkocht, biologische eieren die niet biologisch blijken te zijn 
en Nederlands melkpoeder dat in China blijkt te zijn verontreinigd met de 
dodelijke stof melamine. 'Food crime' of 'crimes against consumers' worden 
doorgaans genoemd als verschijningsvormen van organisatiecriminaliteit in 
criminologische handboeken, naast bijvoorbeeld milieucriminaliteit en 
financiële fraude. Specifiek criminologische onderzoeken of publicaties over 
deze vorm van criminaliteit zijn er echter nauwelijks.  

Doel Dit paper biedt een eerste criminologische verkenning van prevalentie 
en oorzaken van voedselcriminaliteit.  

Methode Deze eerste verkenning is verricht op basis van een analyse van 
mediaberichtgeving over voedselcriminaliteit, een analyse van cases van 
RIKILT (Rijksinstituut voor voedselveiligheid), alsmede interviews met onder 
andere experts van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en RIKILT. 

Resultaten Uit de analyse blijkt er vele soorten delicten zijn die in relatie tot 
voedsel kunnen worden gepleegd. De analyse richt zich op twee problemen 
met betrekking tot voedsel: voedselauthenciteit (fraude: koop ik wat ik denk 
dat ik koop?) en voedselveiligheid. De analyse toont dat hoewel het hier om 
verschillende vormen van voedselcriminaliteit gaat, er ook belangrijke 
relaties zij in tussen deze twee. 

Conclusie Hoewel in de berichtgeving over de voedselfraudezaken wordt 
gesuggereerd dat hier georganiseerde misdaad achter zit, laat de analyse zien 
dat de bestudeerde gevallen van voedselcriminaliteit beter kunnen wordt 
begrepen als vormen van organisatiecriminaliteit. Verklarende factoren 
worden gevonden in criminogene gelegenheidsstructuren in bedrijfstakken 
en ‐kolommen en in bedrijfskenmerken. Verder lijken risico's verbonden aan 
bepaalde voedselproducten. 
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Ontwikkeling	en	verloop	van	criminele	carrières	II	

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	C004	

Voorzitter:	Joris	Bijers	

De	concentratie	van	zedendelinquentie	binnen	families	
Steve	van	de	Weijer,	Sytske	Besemer,	Catrien	Bijleveld,	Arjan	Blokland	
Achtergrond Eerder onderzoek toont aan dat criminaliteit wordt 
overgedragen tussen familieleden en concentreert binnen families. De 
concentratie van zedendelinquentie binnen families is echter nooit 
onderzocht. Vijf mogelijke mechanismen die deze concentratie kunnen 
veroorzaken worden besproken. 

Doel De concentratie van zedendelinquentie binnen families, en de 
achterliggende mechanismen, worden onderzocht. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar verschillende typen zedendelicten: hands‐off zedendelicten en 
hands‐on zedendelicten (opgesplitst naar: kindermisbruik en aanranding en 
verkrachting). Daarnaast wordt onderzocht of de resultaten verschillen voor 
Nederlandse en Engelse families. 

Methode Er wordt gebruik gemaakt van twee prospectieve 
intergenerationele studies: de Cambridge Study in Delinquent Development 
(CSDD) en de Transfive studie. In totaal bestaat de data uit 397 Britse 
gezinnen uit de CSDD en 1704 Nederlandse gezinnen (afkomstig van 140 
families) uit de Transfive studie. Van alle personen uit deze gezinnen is het 
aantal veroordelingen voor zedendelicten en andere criminaliteit bekent.  

Resultaten Zedendelinquentie blijkt niet significant te concentreren binnen 
Engelse en Nederlandse gezinnen. Wel blijkt er een significante concentratie 
van (met name hands‐on) zedendelinquentie binnen de gehele Nederlandse 
families te zijn. Dit wordt deels veroorzaakt doordat zedendelinquentie wordt 
overgedragen tussen familieleden, maar is ook deels een gevolg van de 
intergenerationele overdracht van geweld. Voor drie andere mogelijke 
mechanismen wordt geen bewijs gevonden. 

Conclusies Zedendelinquentie blijkt te worden overgedragen tussen 
familieleden, met als gevolg een concentratie van zedendelinquentie binnen 
Nederlandse families. Door het gebruik van justitiële gegevens wordt het 
daadwerkelijke aantal zedendelicten echter onderschat; dit kan leiden tot 
een over‐ of onderschatting van de concentratie van zedendelinquentie 
binnen families. 
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Het	voorspellen	van	delinquentie	bij	kinderen	met	vroeg	ouderschap	
van	ouders	en	grootouders	
J.e.h.	Beijers,	C.C.J.H.	Bijleveld,	T.P.	Thornberry,	S.	van	de	Weijer	
Achtergrond Buitenlands onderzoek liet zien dat kinderen van tienermoeders 
een verhoogd risico hebben op delinquentie. Bij slechts enkele eerdere 
onderzoeken is tevens gekeken naar de rol van grootouders, dus in hoeverre 
vroeg ouderschap (of delinquentie) bij grootouders via ouders delinquentie 
van kinderen voorspelt. 

Doel Het doel van dit onderzoek is bepalen in hoeverre vroeg ouderschap van 
moeders en vaders delinquentie van de kinderen voorspelt. Ook wordt 
onderzocht in hoeverre vroeg ouderschap of delinquentie van grootouders 
de relatie tussen vroeg ouderschap (van ouders) en delinquentie bij kinderen 
beïnvloedt. 

Methode De onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van een 
dataset met officiële gegevens over personen uit meerdere generaties 
binnen families. Door middel van logistische GEE‐analyse en pad‐modellen 
wordt zowel naar de relatie tussen vroeg ouderschap en delinquente bij 
kinderen gekeken als de invloed van vroeg ouderschap en delinquentie van 
grootouders daarop. 

Resultaten Uit de analyses blijkt een verhoogd risico op delinquentie bij 
kinderen van jonge moeders. Daarnaast geeft jong vaderschap bovenop jong 
moederschap geen extra risicoverhoging. De invloed van vroeg ouderschap 
van de grootouders loopt via delinquentie van de moeder, niet via vroeg 
ouderschap van de moeder. 

Conclusies Dit onderzoek ondersteunt eerder onderzoek in de bevinding dat 
vroeg moederschap (bij geboorte van het eerste kind) het risico op 
delinquentie bij al haar kinderen verhoogt, al is het geen erg groot effect. 
Opvallend, en in tegenspraak met eerder onderzoek, is dat vroeg 
moederschap van de grootmoeder geen invloed heeft op de relatie tussen 
vroeg moederschap en delinquentie bij de kinderen. 

Neighborhood	change	en	de	criminele	carriere	
Naud	Hottentot		
Achtergrond Laub en Sampson (2003) beschrijven neighborhood change als 
een van de vier belangrijke “self‐described turning points” in de criminele 
levensloop. Ondanks deze bevinding uit dit kwalitatieve onderzoek is 
sindsdien er relatief weinig onderzoek gedaan naar het effect het veranderen 
van woonomgeving op de criminele carrière.  Het weinige kwantitatieve 
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onderzoek dat naar het effect van verhuizen op criminaliteit is gedaan geeft 
daarnaast ook nog een gemêleerd beeld. 

Doel Het doel van dit onderzoek is te analyseren wat het effect van 
verhuizen, en meer specifiek het effect van een verhuizing over lange afstand 
(>5 kilometer), is op de criminele carrière van Nederlandse adolescenten en 
jongvolwassenen. 

Methode Van 828 mannen en vrouwen (een subsample, geborenen tussen 
1978 en 1989, van de Trans5 dataset) wordt het effect  hun jaarlijkse 
verhuisgedrag (verhuizingen in het algemeen, en verhuizingen over korte dan 
wel lange afstand) op hun criminele carrière (aantal veroordelingen per ieder 
levensjaar) onderzocht door middel van een fixed effect analyse. 

Resultaten Mannen lijken na een verhuizing over lange afstand minder 
delicten te plegen dan daarvoor, terwijl een korte verhuizing lijkt te zorgen 
meer veroordelingen. Na verdere analyse blijken er wel vraagtekens bij de 
robuustheid van het effect van verhuizingen over lange afstand te kunnen 
worden. 

Conclusies Verhuizingen over lange afstand lijken een ander (positiever) 
effect te hebben op de criminele carrière dan verhuizingen over kortere 
afstand (die een negatief hebben). 

Neurobiologie	in	de	justitiële	setting		

vrijdag	11:30‐13:00,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Liza	Cornet,	discussant	Adrian	Raine	

Impulscontrole	van	gedetineerden:	de	effecten	van	een	verarmde	
omgeving	
Jesse	Meijers,	Joke	Harte,	Gerben	Meynen,	Erik	Scherder	
Achtergrond Een verrijkte omgeving heeft positieve invloed op belangrijke 
hersenfuncties, zoals aandacht, geheugen en executieve functies, zoals 
impulscontrole. Een verrijkte omgeving houdt onder andere in dat een mens 
zich begeeft in een omgeving  die rijk is aan sensorische stimuli, voortkomend 
uit  bijvoorbeeld sociaal contact en fysieke activiteiten. Fysieke activiteit laat 
in alle leeftijdsgroepen positieve effecten zien op de executieve functies, met 
name impulscontrole. Hiertegenover blijkt bij dierexperimenteel onderzoek, 
dat een verarmde omgeving negatieve invloed heeft op de hersenen, vooral 
op controlerende functies. Een opzettelijk kenmerk van een Penitentiaire 
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Inrichting is de verarmde omgeving, die onder andere wordt gekenmerkt 
door fysieke inactiviteit. Gedetineerden brengen het grootste gedeelte van 
de dag passief op hun cel door, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun 
cognitief functioneren, in het bijzonder impulscontrole. Deze mogelijke 
negatieve gevolgen zijn maatschappelijk zeer relevant, omdat verminderde 
impulscontrole gedragsproblemen, en dus recidive, kan veroorzaken. 

Doel Onderzoeken of detentie negatieve gevolgen heeft op het 
neurocognitief functioneren van gedetineerden. 

Methode We gebruiken een gecomputeriseerde testbatterij (de CANTAB) 
waarmee het neurocognitief functioneren gemeten wordt, binnen een week 
na binnenkomst van een gedetineerde. Na 3 maanden wordt een nameting 
gedaan met dezelfde testbatterij. Daarnaast dragen gedetineerden tweemaal 
(na binnenkomst en na 3 maanden) een week lang een Actical; een 
bewegingsmeter die de mate van fysieke activiteit meet. 

Conclusies Wij verwachten achteruitgang in het neurocognitief functioneren 
van gedetineerden. Tevens verwachten we dat de meerderheid van de 
gedetineerden niet de Nederlandse Norm Gezond Bewegen van 30 minuten 
matig intensief bewegen per dag zal halen. 

Opzet	&	Procedure:	Neurobiologische	factoren	in	relatie	tot	de	
uitkomst	van	de	Cognitieve	Vaardigheden	(CoVa)	training	
Mylène	Böhmer,	Helena	Oldenhof	
Achtergrond Onderzoek naar de relatie tussen neurobiologische factoren en 
antisociaal gedrag is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op dit moment is 
er een grootschalig onderzoek gaande naar de relatie tussen 
neurobiologische factoren en  behandeluitkomst van gedetineerden. Het 
huidige onderzoek heeft een uniek karakter vanwege de testopzet in de 
gevangenis en de inclusie van een controlegroep.  

Doel Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de bijzondere opzet en 
procedure van dit onderzoek. 

Methode Gedetineerden in verschillende Nederlandse Penitentiaire 
Inrichtingen worden gevraagd voor en na de CoVa training tien verschillende 
neuropsychologische taken uit te voeren. Gedurende deze taken worden 
verschillende fysiologische maten, zoals hartslag en huidgeleiding, gemeten. 
De procedure bij de controlegroep is vergelijkbaar met de experimentele 
groep. Echter, de gedetineerden in de controlegroep volgen op het moment 
dat het onderzoek plaatsvindt geen CoVa training.  
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Resultaten en conclusie De eerste resultaten van dit onderzoek zullen 
worden besproken in de hierop volgende presentatie. 

Neurale	correlaten	van	angstconditionering	en	
straf/beloningsgevoeligheid	bij	jeugdige	delinquenten	
Arne	Popma,	Moran	Cohn,	Theo	Doreleijers,	Wim	van	den	Brink,	Dick	
Veltman	
Achtergrond Jeugdigen die al op kinderleeftijd met de politie in aanraking zijn 
gekomen en voldoen aan de criteria van een psychiatrische gedragsstoornis, 
hebben een verhoogd risico op ernstige en chronische criminaliteit en 
psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd. In deze studie werd de rol 
van psychopathische trekken  alsook mogelijke onderliggende mechanismen 
als angstconditionering en straf/beloningsgevoeligheid onderzocht in relatie 
tot persistentie van antisociaal gedrag.  

Methode Van een cohort 12‐minners (gedefinieerd als hebbende 
politiecontacten voor het twaalfde levensjaar), werden de kinderen gevolgd 
die voldeden aan een psychiatrische gedragsstoornis in een van de 
voorgaande metingen (gemiddelde leeftijd eerste meting 6.5 jaar, SD 3.2), 
opnieuw onderzocht op een gemiddelde leeftijd van 17.6 jaar (SD 1.4). Zij 
werden verdeeld in subgroepen; zij die nog steeds een gedragsstoornis 
hadden (persisters; n=25) versus zij die niet meer voldeden aan een diagnose 
(desisters; n=25). Met een neuroimaging protocol werd een 
angstconditionering en een straf/beloningsprotocol uitgevoerd en werden de 
twee subgroepen vergeleken met een controlegroep (n=26). Verder werd in 
een regressie analyse de relatie tussen neurale activiteit tijdens de taken en 
dimensies van psychopatie onderzocht.  

Resultaten Zowel de persisters als desisters vertoonden verhoogde activatie 
in angst‐gerelateerde hersengebieden tijdens angstconditionering, in 
vergelijking met controles. Bovendien, werd gevonden dat de impulsief‐
onverantwoordelijke dimensie en gradioos‐manipulatieve dimensie van 
psychopathie gerelateerd waren aan verhoogde activiteit in deze gebieden, 
terwijl de kille‐emotieloze dimensie juist gerelateerd was aan verlaagde 
activiteit. Ook op de straf/beloningsgevoeligheidstaak werden differentiële 
effecten gevonden, welke zullen worden toegelicht in de presentatie. 

Conclusies Deze resultaten vergroten de evidentie voor heterogeniteit van de 
neurobiologische mechanismen die onderliggend zijn aan zowel persistentie 
van antisociaal gedrag tijdens de adolescentie als aan psychopathie. Dit 
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onderstreept het belang van het ontwikkelen van meer specifieke 
interventies gericht op onderliggende mechanismen van antisociaal gedrag. 

Preliminary	Results:	De	voorspellende	waarde	van	
neuropsychologische	vaardigheden	in	relatie	tot	de	behandeluitkomst	
van	gedetineerden	
Liza	Cornet,	Katy	de	Kogel,	Peter	van	der	Laan,	Henk	Nijman	
Achtergrond Eén van de strategieën om recidive omlaag te brengen, is het 
verbeteren van de cognitieve vaardigheden bij gedetineerden door de 
Cognitieve Vaardigheden (CoVa) training. Hoewel dit een effectieve training 
is, blijkt een grote groep gedetineerden niet te profiteren van de training. De 
inhoud van de CoVa training is voornamelijk gebaseerd op psychosociale 
theorieën. Echter, neurobiologische kennis kan mogelijk een toegevoegde 
waarde hebben in het verklaren van de verschillen in behandeluitkomsten.  

Doel In het eerste deel van dit onderzoek wordt gekeken in welke mate 
specifieke neuropsychologische vaardigheden, zoals inhibitie, werkgeheugen 
en empathisch vermogen, voorspellend zijn voor de mate waarin het gedrag 
van gedetineerden verandert na de CoVa training.  

Methode In verschillende Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen werden 
voorafgaand aan de CoVa training gedetineerden gevraagd verschillende 
neuropsychologische taken uit te voeren. Na afloop van de training werden 
CoVa‐trainers, mentoren en gedetineerden zelf geïnterviewd over de mate 
waarin hun gedrag was veranderd.  

Resultaten Uit een eerdere literatuurstudie binnen dit onderzoek bleek dat al 
verschillende neuropsychologische vaardigheden de behandeluitkomst van 
gedetineerden kunnen voorspellen. Tijdens deze presentatie zal dieper 
worden ingegaan op de eerste resultaten met betrekking tot de 
voorspellende waarde van neuropsychologische vaardigheden in relatie tot 
de CoVa uitkomst van gedetineerden. 

Conclusies Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde 
van neuropsychologische vaardigheden in relatie tot de behandeluitkomst 
van gedetineerden.  Meer onderzoek naar deze relatie kan inzicht geven in 
de variatie in behandeluitkomst en mogelijk helpen bij het ontwikkelen van 
alternatieve aanvullende selectie instrumenten. 
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Groene	criminologie	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	C006	

Voorzitter:	Tim	Boekhout	van	Solinge	

Crimes	and	harms	on	the	soy	frontier:	A	criminological	analysis	of	soy	
from	Santarém	(Pará,	Brazilian	Amazon)	
Karlijn	Kuijpers	
In 2000 Cargill, one of the four largest grain traders in the world, built a soy 
harbour in Santarém, a city in the heart of the Brazilian Amazon. Although 
the harbour was built to export soy from southern Brazil to European 
markets, the construction attracted soy farmers to the Amazon area. This 
research analyses in how far the construction of the port led to a move of the 
soy frontier into the Amazon. It analyses related harms and crimes and power 
relations in the commodity chain. 

The research has been executed by conducting semi‐structured interviews 
and observations in and around Santarém, and by literature review.  

An important trigger of the move of the agricultural frontier was the (illegal) 
construction of Cargill’s grain terminal in Santarém. Furthermore, several 
policies of Brazilian authorities and weak law enforcement stimulated 
agricultural expansion. Cheap land further stimulated the farmers from 
southern Brazil to move to this area. 

The move of the frontier led to large‐scale illegal deforestation and land 
conflicts. Limited land titling made that traditional inhabitants had little 
possibilities to claim their rights and made the area vulnerable for land 
grabbing. This process of land grabbing is characterized by violence, death 
threats and murder, and a loss of quality of life for the traditional inhabitants 
of these areas.  

Powers playing in the advancement of the frontier are Brazil’s agricultural 
lobby, Cargill’s economically powerful position, and the discourse wherein 
soy expansion is being presented as ‘development’, and Amazonian 
communities are being seen as ‘backward’. Amazon communities have little 
power to counter these claims. 

The ‘development’ soy brought to Santarém is merely a development for a 
small (foreign) elite and has deteriorated quality of life for many. 
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Het	criminologisch	vraagstuk	van	(illegale)	ontbossing	in	de	tropen	
Tim	Boekhout	van	Solinge	
Volgens een recent rapport van Interpol (van eind 2012) is de omvang van de 
wereldwijde illegale houthandel tussen de 30 en 100 miljard dollar. Volgens 
een andere recente studie (van Chatham House) wordt er  jaarlijks 
wereldwijd naar schatting 100 miljoen kuub illegaal hout gekapt. Achter 
elkaar gelegd zouden die boomstammen de aarde meer dan tien maal 
kunnen omspannen. Illegale houtkap komt vooral, maar niet zeker uitsluitend 
voor in tropische landen, waar het vrij ‘normaal’ is dat een aanzienlijk tot 
(zeer) groot deel van alle houtkap illegaal is. Ondanks de grote mate van 
illegaliteit, wordt het vraagstuk van (illegale) ontbossing zelden als een 
criminologisch thema gezien. Toch is hier alle reden toe.  

Ten eerste gaat het om overduidelijk om een grootschalige activiteit die vaak 
illegaal is. Het gaat hier  om beschermde boomsoorten die worden gekapt of, 
vaker nog, om niet‐beschermde bomen die zonder vergunning of concessie 
worden gekapt.  

Ten tweede gaat ontbossing niet zelden gepaard met geweld waarbij 
menselijke slachtoffers vallen. Door (illegale) houtkap wordt 
bosgemeenschappen hun leefgebied ontnomen, waar zij voor hun 
levensonderhoud van afhankelijk zijn. Bosbewoners verzetten zij daarom 
geregeld tegen houtkappers, mijnbouwbedrijven of boeren zoals 
grootgrondbezitters, die bosland willen omzetten in landbouwgrond. Dit leidt 
tot landconflicten, waarbij geregeld geweld wordt toegepast; niet alleen 
tegen bosbewoners maar ook tegen natuur‐, milieu‐ of 
mensenrechtenbeschermers. 

Een derde argument om ontbossing te zien als een criminologisch en in het 
bijzonder als een groen‐criminologisch thema, is dat ontbossing ook 
anderszins schadelijk is. Zij leidt namelijk tot veel niet‐menselijke slachtoffers. 
Een groen‐criminologisch uitgangspunt, ontleend aan de 
dierenrechtenbeweging, is dat slachtoffers niet per definitie menselijk 
hoeven te zijn. De ontbossing van tropische regenwouden (de 
hoofdkwartieren van de biodiversiteit, waar meer dan de helft van alle 
soorten zijn te vinden) in het bijzonder draagt in sterke mate bij aan het 
verdwijnen van soorten en dus de afname van biodiversiteit.  

Een vierde reden tot slot  is dat ontbossing niet per se vanuit de groene 
criminologie hoeft te worden bestudeerd, maar ook goed vanuit diverse 
conventionele concepten van de criminologie kan worden benaderd, zoals de 
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organisatiecriminaliteit, witteboordencriminaliteit, staatscriminaliteit en ook 
criminele netwerken of (internationaal) georganiseerde misdaad.   

De presentatie zal worden geïllustreerd met foto’s en nader worden 
toegelicht door enkele casussen van ontbossing te bespreken, met name de 
tropische regenwouden van de Amazone, de Congo en de Indonesische 
archipel. 

Vuile	Olie	
T.	Spapens	
Het mengen van vervuild afval met scheepsbrandstoffen is een probleem dat 
al langere tijd speelt. In de afgelopen decennia hebben opsporingsinstanties 
diverse onderzoeken uitgevoerd naar deze vorm van milieucriminaliteit. Dat 
blijkt echter een complexe aangelegenheid. In dit paper wordt aandacht 
besteed aan de oorzaken en op welke wijze gedragsveranderingen kunnen 
worden bewerkstelligd. Het is gebaseerd op een studie van de historische 
context, de affaires die zich in de afgelopen decennia in de afvaloliebranche 
hebben voorgedaan, een analyse van de branche en de ervaringen uit 
strafrechtelijke onderzoeken. De resultaten van het onderzoek zullen 
binnenkort in boekvorm worden gepubliceerd. 

Illegale	wildlifehandel	
D.P.	van	Uhm	
Achtergrond Veel diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Hoewel 
habitatverlies de grootste bedreiging is voor het voortbestaan, is de illegale 
handel de tweede belangrijkste bedreiging voor diersoorten. Illegale handel 
in beschermde diersoorten is een zeer lucratieve vorm van criminaliteit waar 
miljarden euro’s in omgaan. Het gaat bij illegale wildlifehandel niet alleen om 
de handel in levende dieren, maar ook om producten zoals dierenhuiden, 
ivoor, kaviaar en toeristische souvenirs afkomstig van beschermde 
diersoorten. 

Doel Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de illegale handel in 
beschermde diersoorten naar de Europese Unie (EU).  

Methode Op basis van cijfers van inbeslagnemingen binnen de EU afkomstig 
van de EU‐TWIX database is de illegale handel in kaart gebracht. Hierbij is 
gekeken naar aantallen, soorten en herkomstlanden van de illegale levende 
dieren en dierproducten, maar eveneens naar daderprofielen en landen waar 
de wildlife in beslag wordt genomen. Daarnaast zijn door middel van 
interviews smokkelmethodes, netwerken en structuren onderzocht.  
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Resultaten Kenmerkend aan deze vorm van criminaliteit is de verwevenheid 
tussen de onder‐ en bovenwereld; legale handelsstructuren worden veelal 
gebruikt (als dekmantel) voor illegale handel. Voornamelijk worden relatief 
veel levende reptielen, vogels, zoogdierproducten en koralen illegaal 
verhandeld naar de EU, afkomstig van Afrikaanse en Aziatische landen. 
Vervolgens wordt een deel doorgevoerd; de EU is een transithaven van 
illegale wildlifehandel. Legale dierenhandelaren en zakenmannen worden 
relatief vaak aangetroffen als daders en de illegale handel vindt plaats hand 
in hand met andere strafbare feiten zoals paspoortfraude, corruptie, 
witwassen van geld en moord. 

Organisatiecriminaliteit	II	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	C014	

Voorzitter:	Wim	Huisman	

De	Antwerpse	haven	en	de	illegale	handel	in	e‐waste	en	tropisch	
hardhout:	faciliteren	of	toezicht	houden?	
Lieselot	Bisschop	
Achtergrond Goederen, kapitaal, mensen en informatie zijn verbonden in 
wereldwijde handelsstromen en netwerken. Als netwerk van internationale 
handel is de maritieme transportsector kwetsbaar voor criminele activiteiten. 
Havens zijn knooppunten op deze globale handelsroutes en zijn dus 
toegankelijk voor zowel legale als illegale goederen. Actoren in de havens 
bevinden zich dus op het kruispunt van handel faciliteren en criminaliteit 
vermijden. 

Doel In deze paper wordt onderzocht of en hoe actoren in de haven 
milieucriminaliteit faciliteren.  

Methode De onderzoekssetting is de haven van Antwerpen, een zeehaven 
die in het verleden als een hub voor milieucriminaliteit werd bestempeld. 
Meer in het bijzonder focust deze paper op de illegale handel in elektronisch 
afval en tropisch hout. Dit onderzoek combineert documentanalyse, 
interviews en beperkte observaties en trianguleert perspectieven van 
overheden, bedrijven en NGO’s.  

Resultaten Als antwoord op de onderzoeksvraag, wordt eerst de sociale 
organisatie van de illegal handel in elektronisch afval en tropisch hout 
onderzocht. Vervolgens wordt de algemene context van havens, criminaliteit 
en veiligheid besproken. Ten derde focust deze paper zich op de 
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onderzoeksetting van de Antwerpse haven. De rol van bedrijven en 
overheden in de illegale handel in milieugoederen wordt besproken.  

Conclusies Deze studie argumenteert dat een aantal bedrijven en 
overheidsactoren milieucriminaliteit vergemakkelijken. Deze actoren kunnen 
bewust deel uitmaken van de illegale handel, maar kunnen eveneens een 
meer faciliterende rol spelen door een gebrek aan ‘due diligence’ en/of 
controle. De discussie brengt deze resultaten terug op theorieën over 
organisatiecriminaliteit, state‐corporate crime en milieucriminaliteit. 

Analyse	van	het	veiligheidsdiscours	in	de	bedrijfscontext					
Gudrun	Vande	Walle		
Achtergrond Steeds meer maatschappelijke conflicten worden ingepast in 
een veiligheidsdiscours. Criminologen hebben deze evolutie heel 
nauwlettend opgevolgd voor wat objectieve en subjectieve onveiligheid in 
stedelijke context betreft. Er is uitgebreid onderzoek gevoerd naar nieuwe 
veiligheidsfenomenen, de maatschappelijke reactie en de negatieve impact 
ervan. Het begrip veiligheid verwijst echter niet eenduidig naar criminaliteit 
en overlast in de stedelijke context. Ook in andere disciplines zien we een 
vertaling van sociale conflicten naar veiligheidsconflicten. Human security 
werd ontwikkeld vanuit mensenrechtenstudies en verwijst onder meer naar 
voedselveiligheid, economische veiligheid en een gezonde leefomgeving. Ook 
in de bedrijfswereld spreekt men over veiligheid daar waar security 
management uitgegroeid is tot een nieuwe discipline. 

Doel In deze presentatie bestuderen weten eerste de verschillende 
betekenissen van security in de bedrijfscontext gezien vanuit verschillende 
disciplines. Ten tweede gaan we na welke meerwaarde criminologen kunnen 
geven aan het nu vrij technische debat over veiligheid in bedrijven. Nu geven 
criminologen maar al te snel het roer door aan ingenieurs en scheikundigen. 

Methode het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie binnen 
verschillende disciplines:  criminologie,  mensenrechtenstudies en security 
management. 

Resultaten de onderzoeksresultaten zijn tweeledig. Ten eerste wordt het 
duidelijk dat corporate security en security management vooral een 
economisch betekenis hebben gericht op het behoud van de economische 
activiteiten. Criminologen kunnen daar vanuit hun veiligheidsbegrip een 
meer sociale dimensie aan geven. Ten tweede wijzen de resultaten op een 
noodzakelijke herinterpretatie van het criminologisch veiligheidsbegrip.  
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Conclusies het onderzoek maakt deel uit van een voorbereidingsprogramma 
voor een EU‐Framework Project geleid door Prof. Dr. Salvatore Pallida. 

Publieke	belangen	in	private	opsporing	door	corporate	security	
Clarissa	Meerts	
Achtergrond De criminologie richt zich voornamelijk op de publieke kant 
criminaliteitsbestrijding. Er bestaat echter een aanzienlijke commerciële 
sector die voorziet in de behoefte van bedrijven naar privaat onderzoek en ‐
afdoening. De insteek van deze sector is wezenlijk anders dan van politie en 
justitie: geld verdienen. De reacties op het recente bericht dat de 
MediaMarkt haar werknemers zou hebben gefilmd, geven aan dat de 
maatschappij zich onprettig voelt bij privaat onderzoek en private afdoening. 
Vanuit de wetenschap is er daarnaast weinig bekend over deze sector en 
haar relatie met strafrechtelijk onderzoek en afdoening en de belangen die 
hier een rol spelen. 

Doel Het promotieonderzoek waar deze presentatie uit voortvloeit wil ten 
eerste vanuit empirisch oogpunt beter zicht verkrijgen op de sector, en 
daarnaast haar theoretisch beter kunnen duiden. De ‘mainstream’ theorieën 
over de private beveiligingssector blijken slecht aan te sluiten op de realiteit 
van de corporate security sector. 

Methode Het onderzoek steunt voornamelijk op interviews onder corporate 
security, haar klanten en politie en justitie (in progress). Daarnaast worden er 
enkele (participerende) observaties van een aantal maanden bij corporate 
security verleners uitgevoerd (momenteel één afgerond). 

Resultaten Voorlopige resultaten van het onderzoek zullen worden 
besproken, o.a. over de (ambigue) houding van respondenten t.a.v. de 
belangen die gediend worden/moeten worden door privaat onderzoek. 

Conclusies Het eerste veldwerk wijst erop dat, ondanks dat corporate 
security als commerciële actor werkt in het private belang van haar cliënt, zij 
ook een zekere focus heeft op ‘het algemene belang’. 
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Cyber	security	II:	Cyber	opsporing	en	beleid:	
mogelijkheden	en	valkuilen	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	B016	

Voorzitter:	Marianne	Junger	

Digital	Security	Governance	and	Accountability	in	Europe:	Ethical	
dilemmas	in	terrorism	risk	management	
Quirine	Eijkman	
Background European security strategies emphasise that information and 
communication technology plays a key role in preventing and anticipating 
threats such as terrorism and cyber‐crime. Digital security governance ‐ the 
use of digital personal data for threat analysis on the basis of (automated) 
risk profiling ‐ enhances terrorism risk management. 

Aim This paper contributes to discussions about accountability for storing, 
using and transferring digital personal data. By focussing on passenger or 
financial data, it reviews some of the (side) effects of digital security 
governance in Europe. Particularly, it considers the ethical dilemmas of using 
and sharing digital personal data as well as accountability.  

Method Mixture of primary ‐ (policy documents, newspaper articles) and 
secondary sources (literature). 

Results and conclusions The use of information and communication 
technology in the fight against terrorism requires more political and public 
legitimacy. Yet ethical dilemmas challenge public and private actors, who 
carry responsibility for storing, processing and transferring digital personal 
data. Being accountable shows the public at large that ethical dilemmas such 
as the right to a judicial remedy can be dealt with in practice. 

Nationale	cyber	security	strategieën	in	internationale	disharmonie	
Eric	Luiijf,	Marieke	Klaver	
Achtergrond Door de toename in ernst en aantal van cyber‐gerelateerde 
incidenten, is cyber security een onderwerp dat recent veel aandacht krijgt in 
de samenleving. De dreiging van en zorg om grootschalige cybercriminaliteit, 
cyber spionage, cybotage en mogelijke cyber conflicten dwingt landen tot het 
ontwikkelen van een nationale cyber security strategie. Ook de Europese 
Unie ontwikkelt een cyber security strategie om samen de wereldwijde 
dreiging aan te pakken.  
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Internationaal bestaat echter nog slechts beperkt overeenstemming over de 
verschillende begrippen als cyber security, cyber crime, cybotage, cyber 
spionage en cyber operations. Tevens zijn de verschillende actoren nog 
onvoldoende onderkend.  

Doel Een overzicht te geven van de verschillen en overeenkomsten van de 
verschillende nationale cyber security strategieën met betrekking tot de 
gehanteerde begrippen, scope en onderkende actoren. Wat moet er op dit 
terrein gebeuren om daadwerkelijk internationaal de uitwassen in 
cyberspace in harmonie aan te kunnen pakken?  

Methode Voor de studie is een analyse uitgevoerd van een 22‐tal nationale 
cyber security strategieën en die van de Europese Unie.  

Resultaten Cyberspace is een domein dat slechts en beperkte ‘footprint’ 
heeft in ieder land. Voor de internationale gezamenlijke aanpak van 
uitwassen is het belangrijk dat ieder land eenzelfde begrip heeft over een 
aantal cyber‐kernbegrippen. Bij de vergelijking 22‐tal nationale cyber security 
strategieën en die van de Europese Unie blijkt het tegendeel het geval te zijn. 
In een aantal van de onderzochte strategieën worden begrippen als 
cybercrime en cyber security gebruikt zonder eerst gedefinieerd te zijn. Voor 
een effectieve (inter)nationale aanpak van uitwassen in cyberspace is een 
gedeeld begrippenkader en scope noodzakelijk. Uit de analyse komen een 
aantal elementen naar voren die van belang zijn voor de verdere 
begripsvorming en ‐ontwikkeling. 

Conclusies Uit onze analyse van 22 nationale cyber security strategieën en 
die van de EU blijkt dat (inter)nationale begripsvorming over cyber security, 
of beter gezegd, rondom cyberspace nog ver verwijderd is van harmonisatie. 
De effectieve (inter)nationale aanpak van cyber uitwassen als cyber 
criminaliteit wordt daardoor gehinderd. Een aanzet voor een oplossing is 
gemaakt met het in kaart brengen van de verschillen tussen en 
overeenkomsten in de cyber begripsvorming en scope van een aantal cyber 
security strategieën. 

Ontwikkelingen	rondom	Cybercrime	
Mortaza	S.	Bargh,	Sunil	Choenni,	Debora	Moolenaar	
Achtergrond Met de komst van van nieuwe online internet diensten ( 
bijvoorbeeld op het gebied van amusement, handel, betalingsverkeer, 
overheid, en sociale netwerken) neemt cybercrime toe. Cybercrime 
criminelen richten zich niet alleen op regerings‐ of publieke instellingen, maar 
ook in toenemende mate op individuele personen en kleinere organisaties. 
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We constateren dat parallel hieraan individuele personen en organisaties hun 
krachten gaandeweg bundelen en een meer pro‐actieve en 
samenwerkingsgerichte houding in de strijd tegen cybercrime aannemen. 

Doel en methode In het onderhavige artikel onderzoeken we voorbeelden 
van opkomende veiligheidsincidenten, nieuwe veiligheidsoplossingen en 
nieuwe cybercrime wetgeving. En we staan uitgebreid stil bij een aantal 
voorkomende afstemmingsgebreken tussen deze elementen. In het bijzonder 
zoomen we in op (het potentieel aan) initiatieven tot samenwerking die het 
mogelijk maken dat individuen hun krachten bundelen en die cybercrime 
bedreigingen aan het licht brengen. 

Resultaten en conclusies We identificeren en omschrijven een aantal van de 
onderzoeksrichtingen op het gebied van wetgeving, maatschappij en 
techniek. 

Inbraakdetectie	met	behulp	van	GSM	lokalisatie	
Frank	van	der	Hoek,	Jonathan	Petit,	Elmer	Lastdrager,	Mark	Bentum	
Achtergrond Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. 
Inbrekers zijn hier geen uitzondering op. Voor de communicatie met deze 
telefoons is GSM de meest gebruikte standaard wereldwijd. Met behulp van 
informatie uit de GSM signalen kan de locatie van een telefoon bepaald 
worden. De politie kan via een gerechtelijk bevel deze informatie opvragen 
bij telefoonmaatschappijen en beschikt zelf ook over kostbare apparatuur om 
mensen op te sporen via GSM. 

Doel Om het eenvoudiger en goedkoper te maken inbrekers op te sporen, 
wordt een systeem ontworpen dat inbrekers detecteert op basis van hun 
telefoonsignalen met behulp van goedkope hardware (tot 30 euro). Het 
ontwerpproces bestaat uit meerdere stappen. Dit onderzoek omvat de eerste 
stap, waarin gekeken wordt naar de haalbaarheid van het idee en de 
potentiële problemen. 

Methode Een ontvanger voor TV‐signalen is aangepast om GSM signalen te 
ontvangen. Met behulp van een computer worden de metingen verwerkt om 
de informatie uit de GSM signalen te halen. In eerste metingen worden 
signalen van basisstations vanuit meerdere locaties gemeten om de 
basisstations te lokaliseren, later wordt dit uitgebreid zodat ook mobiele 
telefoons uitgepeild kunnen worden. 

Resultaten De eerste metingen tonen aan dat het goed mogelijk is om met 
goedkope hardware GSM signalen te onderscheppen en te verwerken met 
behulp van een computer. Het uitpeilen is lastiger, maar ook mogelijk. 
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Conclusies De eerste stappen richting het eenvoudig traceren van telefoons 
zijn gezet. Wij zullen de vervolgstappen en problemen beschrijven. 

Een	Voorstel	voor	Transparantie	bij	Profiling	voor	Toezicht,	
Handhaving	en	Opsporing	
A.J.	Hoogstrate,	C.J.	Veenman	
Achtergrond Profiling is het proces van het onderscheiden van groepen in 
een populatie op basis observeerbare kenmerken. Als voor de ontwikkeling 
van de profielen databases gebruikt worden, spreken we van data gestuurde 
profielen. 

Doel Nu de overheid de ter beschikking staande informatiesystemen gaat 
benutten voor toezichts‐, handhavings‐ en opsporingstaken, groeit de 
noodzaak om profilingactiviteiten in heldere banen te leiden. Dit ten aanzien 
van bijvoorbeeld, rechtsgelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en privacy 
van individuen.  

Methode Met dit proces is vooral in het bedrijfsleven de nodige ervaring 
opgedaan. Dit heeft geleid tot best practices en effectieve profielen voor 
uiteenlopende doelen. Echter, in het bedrijfsleven heeft transparantie en het 
wegen van doel en middelen in het profilingproces weinig aandacht. Ook is 
het afleggen van verantwoording minder aan de orde. 

Resultaten In deze studie stellen we daarom een procedure voor het 
ontwikkelen, toepassen en onderhouden van profielen voor. De procedure 
volgt het beproefde proces voor datagestuurde profiling uit het bedrijfsleven, 
waar in aanvulling op deze best practices, de weging van doel en middelen en 
de rechtsbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens een plaats 
krijgen. 

Conclusies Voor zover wij weten is dit een van de weinige studies waar 
aandacht wordt besteed aan de inrichting van de praktische uitvoering van 
profiling en datamining binnen toezicht, handhaving  en opsporing binnen de 
overheid. 
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Jeugdcriminaliteit	en	slachtofferschap	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	B014	

Voorzitter:	Frank	Weerman	

Het	Effect	van	Vrienden	en	Status	op	Wapenbezit	onder	Nederlandse	
Jongeren:	Een	Longitudinale	Sociale	Netwerk	Studie	
Ashwin	J.	Rambaran,	Jan	Kornelis	Dijkstra,	Tobias	H.	Stark	
Achtergrond Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat wapenbezit 
onder jongeren mede onder invloed van vrienden ontstaat en dat 
wapenbezit mogelijk samenhangt met status onder leeftijdsgenoten (Dijkstra 
e.a. 2010; 2012). 

Doel Dit onderzoek kijkt naar de rol van vriendschap en status op wapenbezit 
onder Nederlandse middelbare scholieren. 

Methode Met behulp van longitudinale sociale netwerk analyse (RSiena; 
Snijders e.a. 2010) is gekeken naar selectie‐ en invloedprocessen ten aanzien 
van wapenbezit (bijv. mes, knuppel, vuurwapen of boksbeugel) in sociale 
netwerken van 1200 eerstejaars leerlingen op 11 middelbare scholen in een 
Nederlandse stad. 

Resultaten Het blijkt dat jongeren die bevriend zijn met wapenbezitters aan 
het begin van het schooljaar meer kans hebben op wapenbezit een half jaar 
later. Daarnaast zijn jongens en jongeren met een hoge status meer geneigd 
tot het dragen van wapens. 

Conclusies Uit dit onderzoek blijkt dat binnen een relatief korte periode 
invloedprocessen ten aanzien van wapenbezit waarneembaar zijn. Ondanks 
de relatief kleine percentage wapenbezitters (ongeveer 10%) bleken deze 
jongeren anderen aan te steken in termen van wapens dragen. 

Explanations	for	young	men’s	investment	in	‘street	capital’	in	the	
townships	of	Cape	Town	
Francisca	Zimmermann,	Marie	Rosenkrantz	Lindegaard		
Aim This paper examines the strategies boys developed to deal with the 
threat of crime, poverty, unemployment and social isolation in the townships 
of Cape Town (South Africa).  

Background In areas of similar deprivation in the US, research has shown that 
‘decent families’ and ‘peers of similar age’ protect young men from engaging 
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in ‘street culture’ and get exposed to violent crimes both as offenders and 
victims.  

Method We draw on ethnographic fieldwork among a small group of young 
men living in townships of Cape Town. They differed in terms of crime 
involvement.  

The fieldwork was inspired by the idea of ‘street culture’ as a field which 
young men invest in. Through their investments they accumulate ‘street 
capital’.  

Results We argue that young men’s investments in street culture not only 
depends on their type of family and peers but also on the way they deal with 
the threat of boredom, lack of social belonging, and the interpretation of the 
country’s apartheid history.  

Conclusion Young men living in disadvantaged neighborhoods engage in 
street culture to varying degrees which does not only depend on their 
networks of family and friends but also on other factors such as mentioned 
above. 

Slachtofferschap	van	jongeren:	Een	situationele	toets	van	de	routine	
activiteiten	/	leefstijl	theorie	
Wim	Bernasco,	Margit	Averdijk		
Achtergrond De klassieke theorieën van slachtofferschap zijn situationele 
theorieën. Ze postuleren dat bepaalde typen dagelijkse activiteiten en 
leefstijlen er toe leiden dat individuen aan situaties worden blootgesteld 
waarin de kans op slachtofferschap groot is. In eerder onderzoek zijn deze 
theorieën getest door na te gaan of mensen die zich in regelmatig in riskante 
situaties begeven een grotere kans op slachtofferschap hebben dan mensen 
die dat niet doen. De veronderstelling daarbij is dat daadwerkelijk 
slachtofferschap ook tijdens die veronderstelde riskante situaties plaatsvindt, 
maar deze veronderstelling is nog nooit streng getoetst.  

Doel De belangrijkste vooruitgang die in dit onderzoek geboekt wordt is dat 
gedetailleerde informatie over situaties gecombineerd wordt met 
analysemethoden die uitsluiten dat de onobserveerde verschillen in 
slachtofferschap tussen situaties het gevolg zijn van ongeobserveerde 
verschillen tussen personen. We onderzoeken situaties die gekarakteriseerd 
worden op basis van de aard van de activiteit (gebruik van alcohol, 
delinquent gedrag), kenmerken van andere personen in de situatie 
(leeftijdsgenoten, volwassen toezichthouders), de functie van de locatie 
(publieke ruimte), en het tijdstip van de dag (duisternis). 
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Methode Een algemene steekproef van jongeren in Den Haag nam deel aan 
een space‐time budget interview waarin, van uur tot uur en voor vier 
volledige recente dagen, werd vastgelegd wat de respondent deed, waar 
hij/zij zich bevond en met wie, of hij of zij alcohol gebruikte en dader of 
slachtoffer werd van een misdrijf. In totaal rapporteerden 55 jongeren 63 
incidenten van slachtofferschap gedurende vier dagen. Op basis van de 3488 
vastgelegde uren die deze 55 slachtoffers wakend doorbrachten werden 
fixed effects multivariate logit panel analyses uitgevoerd om de situationele 
oorzaken van slachtofferschap op het spoor te komen.  

Resultaten De resulaten laten zien dat daderschap en slachtofferschap sterk 
samenhangen, niet alleen op het niveau van individuen maar ook op het 
niveau van situaties. Ze laten verder zien dat slachtofferschap sterk 
samenhangt met de aanwezigheid van leeftijdsgenoten, de afwezigheid van 
volwassen toezichthouders, gebruik van alcohol en aanwezigheid in de 
publieke ruimte gedurende de duisternis. 

Conclusies De klassieke theorieën van slachtofferschap worden bevestigd. 
Het space‐time budget interview is een veelbelovend instrument om 
situationele gegevens te verzamelen. Juist op het niveau van situaties is de 
samenhang tussen daderschap en slachtofferschap zo sterk dat causale 
relaties tussen beide vormen van gedrag moeilijk zijn vast te stellen. 

Wat	gebeurt	er	als	jongeren	zich	aansluiten	bij	problematische	
jeugdgroepen?	Veranderingen	in	sociale	bindingen,	
vriendschapsrelaties	en	gedrag	in	Nederland	en	de	Verenigde	Staten	
Frank	Weerman,	Peter	Lovegrove		
Achtergrond Veel studies wijzen op een verband tussen problematische 
jeugdgroepen en een verhoogd niveau van delinquent gedrag. Dit geldt niet 
alleen voor de Verenigde Staten, waar al veel onderzoek is verricht op het 
terrein van ‘gangs’, maar ook voor Europa en Nederland. Minder duidelijk is 
echter wat er verandert op verschillende levensdomeinen bij het toetreden 
en verlaten van problematische jeugdgroepen. 

Doel Dit onderzoek poogt meer inzicht te krijgen in welke veranderingen met 
betrekking tot sociale bindingen, leeftijdsgenoten en gedrag samengaan met 
transities in lidmaatschap van problematische jeugdgroepen. Bijkomend doel 
is een vergelijking te maken tussen uitkomsten voor Nederland en de 
Verenigde Staten. 

Methode De data zijn afkomstig uit twee longitudinale studies: de Rochester 
Youth Development Study uit de Verenigde Staten en het NSCR Schoolproject 
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uit Nederland. In beide onderzoeken is met vragenlijsten nagegaan welke 
jongeren lid zijn van een ‘gang’ of problematische jeugdgroep, en is 
informatie verzameld over bindingen met ouders en school, relaties met 
leeftijdgenoten (onder andere met netwerkvragen), en gedrag. 

Resultaten In beide landen is lidmaatschap van problematische 
jeugdgroepen voor de meesten kortdurend. Toetreding en uittreding blijkt in 
beide landen gerelateerd aan negatieve of positieve veranderingen op het 
gebied van leeftijdsgenoten, sociale bindingen (in de Verenigde Staten vooral 
de band met ouders, in Nederland ook de band met school), delinquent 
gedrag en gebruik van alcohol (Nederland) of softdrugs (Verenigde Staten).  

Conclusies De resultaten laten zien dat lidmaatschap van problematische 
jeugdgroepen belangrijke consequenties heeft voor verschillende 
levensdomeinen. 

De	persoon	van	de	verdachte	in	de	omgang	met	vuur,	
gif	en	geweld	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	A002	

Voorzitter:	Frans	Koenraadt	

De	historische	ontwikkeling	van	brandstichting	vanuit	medisch	en	
juridisch	perspectief	
Lydia	Dalhuisen	
Achtergrond Het delict brandstichting is door de eeuwen heen altijd 
beschouwd als ernstig en daders konden zwaar bestraft worden, ook in 
gevallen waar sprake was van psychische problematiek. Met de ontwikkeling 
van de moderne psychiatrie rond 1800 kwam er meer aandacht voor de 
achterliggende pathologie en veranderde het denken over het delict 
brandstichting op medisch en juridisch vlak. 

Doel Onderzoeken hoe de medische en juridische denkbeelden met 
betrekking tot brandstichting zich in Nederland hebben ontwikkeld in de 
periode 1800‐1950, waarbij aandacht besteed wordt aan de vraag hoe de 
denkbeelden over brandstichting als een strafbaar misdrijf of een 
excuseerbare uiting van pathologie aan verandering onderhevig waren. 

Methode Met gebruikmaking van primaire en secundaire bronnen wordt de 
medisch‐juridische ontwikkeling van brandstichting in Nederland onderzocht 
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vanaf 1800 tot en met 1950. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
jurisprudentie om deze ontwikkelingen in te bedden in de praktijk. 

Resultaten Verschillende denkbeelden met betrekking tot brandstichting zijn 
in de loop der tijd ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan het belang van 
pyromanie, de rol van motieven, achterliggende stoornissen en visies op de 
strafbaarheid van het delict brandstichting.  

Conclusies In de eerste helft van de negentiende eeuw wordt in veel zaken 
van brandstichting pyromanie vastgesteld. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw komt deze haast automatische aanname van pyromanie 
onder druk te staan. Rond het begin van de twintigste eeuw wordt 
pyromanie niet langer gezien als zelfstandige stoornis, maar veeleer als 
symptoom van achterliggende psychopathologie, waardoor in zaken van 
brandstichting meer aandacht komt voor individuele strafbaarheid. 

Intoxicatie	van	de	psychisch	gestoorde	verdachte	
Jos	van	Mulbregt	
Achtergrond Ontwikkelingen in de forensische toxicologie  hebben sterk 
bijgedragen aan de afname van het aantal vergiftigingsdelicten in de loop van 
de vorige eeuw. Met de medicalisering van de moderne maatschappij en 
ontwikkelingen binnen de farmaceutische industrie vormen tegelijkertijd de 
(neven)effecten van medicatie (c.q. onthouding daarvan) een actueel thema 
in de rechtszaal. Moderne gedragskundige inzichten ten aanzien van het 
pathologische karakter van verslavings‐ziekten versterken deze tendens en 
onderstrepen ook het belang van de toxicologie bij het forensisch 
gedragskundig onderzoek. 

Doel In samenhang met de voorlaatste presentatie in deze sessie zullen we 
een kentering in de strafrechtspleging laten zien waarin de forensische 
wetenschappen in het algemeen en de forensische toxicologie en de 
forensische psychiatrie en psychologie in het bijzonder een cruciale rol 
vervullen en de intoxicatie van plaats verschuift, namelijk van een vergiftigd 
slachtoffer naar een geïntoxiceerde dader. Kernpunt in deze discussie vormt 
de individuele aantoonbaarheid van concrete medicatie‐effecten bij een 
gepleegd strafbaar feit, de voorzien‐baarheid daarvan voor de patiënt en 
daarmee de verantwoordelijkheid van de verdachte voor zijn gedrag. 

Methode Aan de hand van jurisprudentie‐onderzoek wordt een beeld 
gegeven van discussies in de rechtszaal over intoxicatie als verklaringsmodel 
bij het plegen van verschillende delicttypen. Ook wordt ingegaan op de 
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uiteenlopende juridische beslissingen die door de rechter in dit verband 
genomen moeten worden. 

Resultaten Uit de beschreven casuïstiek komen verschillende complicaties 
naar voren waar de rechter mee kan worden geconfronteerd bij de 
interpretatie van algemeen toxicologisch onderzoek in een individuele 
strafzaak. De aantoonbaarheid van causale relaties tussen medicament(en) 
en een concreet delict blijkt in veel gevallen problematisch, waarbij ook het 
risico bestaat van cirkelredeneringen. De waarschijn‐lijkheid en 
voorzienbaarheid van medicatie‐effecten kunnen tot verschillende 
afwegingen leiden bij de vraag wie hiervan het risico draagt (culpa in causa‐
leer). 

Conclusies Het leggen van causale relaties bij het forensisch gedragskundig 
onderzoek naar medicatie‐effecten bij een delict is op individueel niveau vaak 
problematisch. Verschillen qua inschatting op dit punt tussen pro justitia‐
rapporteurs zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op een 
onderliggende behoefte bij sommige rapporteurs om het ten laste gelegde 
delict gedragskundig te willen verklaren. Bij de weging van wetenschappelijke 
onzekerheden bij het toxicologisch onderzoek vormt de eigen 
verantwoordelijkheid van de verdachte strafrechtelijk in beginsel het 
uitgangspunt. 

Patronen	in	burendoding	
Judith	van	Zanten	
Achtergrond Buren en interactie daarmee zijn onderdeel van het dagelijks 
leven; iedereen is een buur en iedereen heeft een buur. Men leeft in 
Nederland doorgaans fysiek dicht op elkaar, maar bewaart veelal op sociaal 
vlak afstand. De burenrelatie kan vriendschappen opleveren maar tevens 
voor wrijving zorgen en tot conflict leiden. Ondanks dat het burenconflict een 
tot de verbeelding sprekend fenomeen is, blijkt wetenschappelijk onderzoek 
hiernaar schaars. Vooral het burenconflict met fatale afloop is een 
onderbelicht onderwerp.  

Doel Doel van deze studie is een deel van het gat in de literatuur met 
betrekking tot ‘burendoding’ te dichten. De hoofdvraag van deze studie luidt: 
welke patronen liggen ten grondslag aan het ontstaan van fataal geweld 
tussen buren? De focus ligt hierbij op de aard van de relatie tussen dader en 
slachtoffer. De praktische waarde van deze studie ligt op het gebied van 
preventie; informatie betreffende de (fatale) escalatie van burenconflicten 
kan waardevol zijn voor onder andere buurtbemiddeling en politie. 



‐ 138 ‐ 

 

Methode Aan de hand van literatuurstudie, interviews en dossieranalyse van 
gedragskundige rapportages pro Jusitia zijn data verzameld. In totaal werden 
21 klinisch uitgevoerde gedragskundige rapportages pro Justitia bestudeerd; 
dat betreffen zaken van (poging tot) doodslag en (poging tot) moord, waarbij 
dader en slachtoffer buren zijn. Interviews zijn gehouden met politie, 
buurtbemiddelaars notaris en mr. Frank Visser, ook bekend als ‘de Rijdende 
Rechter’.  

Resultaten Uit de data‐analyse blijken enkele prototypen in burendoding, 
geclusterd rondom vijf items: 

a) territorium; er bestaat een grens‐ of overlastconflict, b) de zonderling; 
psychotische symptomen beïnvloeden het delict, c) de leefwereld; er is een 
botsing tussen twee (sub)culturen, d) de huisvriend; slachtoffer is een 
huisvriend/familie en e) seksuele opwinding; het delict komt voort uit 
seksuele impulsen.  

Conclusies De gevonden prototypen tonen dat er uiteenlopende patronen te 
ontdekken zijn in zaken van burendoding. Verschillende kenmerken van de 
burenrelatie spelen een rol bij burendoding: exposure time, betreffende de 
onontkoombare nabijheid waarin buren verkeren en symmetrie, betreffende 
de afwezigheid van sociale rangorde in de relatie, waardoor ruimte bestaat 
voor conflict en geweld. Daarnaast is psychopathologie een risicofactor. 
Burendoding kan in uitzonderlijke gevallen wel volgen op een burenconflict. 

Vergiftiging	vergt	het	verloop	van	voldoende	tijd	
Frans	Koenraadt	
Achtergrond Onze aandacht voor dit onderwerp komt voort uit onze 
verbazing dat terwijl in de mythologie en bellettrie de gifbeker ruim werd 
gedronken, in de geschiedenis vergiftiging in zaken van moord en zelfmoord 
veelvuldig beschreven staan, de Victoriaanse periode voor Engeland wordt 
betiteld als de eeuw van het arsenicum, menig vorst de troon besteeg nadat 
zijn voorganger een aanslag met gif niet had overleefd, met doping de 
reputatie van de wielersport in het geding is, er desondanks in de 
criminologie nauwelijks op deze modus operandus wordt ingegaan. 

Doel In samenhang met de laatste presentatie in deze sessie zullen we een 
kentering in de strafrechtspleging laten zien waarin de forensische 
wetenschappen in het algemeen en de forensische toxicologie en de 
forensische psychiatrie en psychologie in het bijzonder een cruciale rol 
vervullen en de intoxicatie van plaats verschuift, namelijk van een vergiftigd 
slachtoffer naar een geïntoxiceerde dader.  
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Methode Aan de hand van een uitvoerige literatuurstudie (waaronder 
casestudies en jurisprudentie), maar ook met gebruikmaking van primair 
bronnenmateriaal wordt een beeld gevormd over vergiftigingszaken in 
voorbije tijden   

Resultaten Enkele karakteristieken van de daders en hun daad worden 
gepresenteerd zoals a) onder vrouwen die een moord of doodslag pleegden, 
waren zij die hun slachtoffer vergiftigden, oververtegenwoordigd. b) 
vergiftiging bleek dan ook vooral voor te komen onder gezins‐ en 
familieleden en huishoudelijk personeel; c) in zaken van kindermishandeling 
wordt wel van vergiftiging gebruik gemaakt en voorts d) per ongeluk 
slachtoffer, en e) meervoudige moord 

Conclusies Was de arsenicumvergiftiging in zijn bloeitijd vooral aantrekkelijk 
omdat arsenicum niet kon worden aangetoond; thans kan ieder die door 
arsenicum denkt te worden vergiftigd door zijn huisarts de urine laten 
controleren. Ontwikkeling van de (forensische) toxicologie heeft sterk 
bijgedragen aan de afname van het aantal vergiftigingen in de loop van de 
afgelopen eeuw. Ook een aantal kenmerken van deze modus operandus 
maken deze thans minder aantrekkelijk voor criminele doeleinden. 

Detentie	III	

vrijdag	15:30‐17:00,	Zaal:	A014	

Voorzitter:	Joni	Reef	

Veranderingen	in	de	subjectieve	zwaarte	van	detentie:	een	
longitudinale	analyse		
Ellen	Raaijmakers,	Jan	de	Keijser,	Paul	Nieuwbeerta,	Anja	Dirkzwager		
Achtergrond Hoewel vanuit het afschrikkingsperspectief verwacht wordt dat 
zwaardere straffen meer afschrikking teweegbrengen, laat empirisch 
onderzoek zien dat het effect van strafzwaarte op recidive verwaarloosbaar 
is. Deze conclusie heeft echter voornamelijk betrekking op het effect van 
straflengte (objectieve strafzwaarte). Weinig onderzoek richt zich op de vraag 
hoe zwaar gedetineerden zelf hun detentie ervaren (subjectieve 
strafzwaarte). Bovendien wordt strafzwaarte doorgaans beschouwd als een 
statisch begrip. Er is echter een leemte in kennis over hoe de subjectieve 
zwaarte van detentie verandert gedurende een periode in detentie. Dit is 
belangrijk aangezien veranderingen in de lengte van een detentie mogelijk 
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niet de marginale afschrikkingseffecten teweegbrengen waarop gehoopt 
wordt.  

Doel Het doel van deze studie is om te verklaren in hoeverre de subjectieve 
zwaarte van detentie onder gedetineerden verandert gedurende een periode 
in detentie.  

Methode Er is gebruik gemaakt van longitudinale data afkomstig van het 
Prison Project, een grootschalig onderzoek onder Nederlandse gedetineerden 
die tussen oktober 2010 en maart 2011 ingestroomd zijn in een HvB.  

Resultaten Multilevel analyses laten zien dat de subjectieve zwaarte van 
detentie verandert gedurende een periode in detentie. Veranderingen in 
subjectieve zwaarte van detentie kunnen zowel verklaard worden door 
kenmerken van de inrichting (deprivatiekenmerken) als kenmerken die de 
gedetineerde reeds bezat voorafgaand aan detentie (importkenmerken).    

Conclusies Deze studie laat zien dat subjectieve zwaarte van detentie een 
dynamisch begrip is. Implicaties voor zowel vergelding als afschrikking zullen 
nader worden besproken. 

De	sociale	contacten	van	partners	van	gedetineerden:	de	invloed	van	
preferenties,	mogelijkheden	en	stigma	tijdens	detentie.	
S.	de	Goede,	M.	van	Schellen,	T.	van	der	Lippe,	P.	Nieuwbeerta,	A.	
Dirkzwager,	J.	Reef	
Achtergrond Als hun man of vriend plotseling wordt gearresteerd en 
gedetineerd blijven partners van gedetineerden alleen achter. In deze 
periode hebben ze meer dan ooit de personen in hun omgeving nodig. Een 
van de gevolgen van detentie is echter het verlies van sociale contacten. Dit 
kan grote negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de partner en haar 
kinderen. Er is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de sociale 
contacten van partners van gedetineerden. 

Doel Deze studie heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre de sociale 
contacten van partners van gedetineerden met verschillende sociale groepen 
(familie, schoonfamilie, vrienden en buren) veranderen door de detentie en 
wat verschillen in de verandering van sociale contacten verklaard. 

Methode Deze vragen zullen worden beantwoord met behulp van data uit 
het PRISON project. Dit is de eerste studie die de sociale contacten van 
partners van gedetineerden onderzoekt met behulp van kwantitatieve 
longitudinale data. De data bevat informatie over 156 vrouwen die een 
partner in detentie hebben. 
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Resultaten Eerste resultaten laten een negatief effect van stigma op de 
frequentie van sociale contacten zien. Als partners negatieve reacties uit hun 
omgeving krijgen hebben zij dus minder contact met de personen uit hun 
sociale netwerk. 

Conclusies Het is opmerkelijk dat hoewel partners in veel onderzoek een 
belangrijke rol krijgen toebedeelt in de preventie van recidivisme na detentie, 
weinig onderzoek zich richt op de rol die de detentie speelt in het leven van 
de partner. Deze studie heeft aangetoond dat veel partners door detentie 
een afname van sociale contacten meemaken in een tijd waarin ze die hard 
nodig hebben. 

Effecten	van	een	vader	in	detentie	
Joni	Reef,	Joe	Murray,	Veroni	Eichelsheim,	Anja	Dirkszwager,	Paul	
Nieuwbeerta	
Achtergrond Het doel van deze studie is om te onderzoeken of patronen van 
associaties tussen risicofactoren aan de ene kant, en probleemgedrag bij 
kinderen aan de andere kant, verschillen bij kinderen die detentie van hun 
vader meemaakten. Omdat in eerdere studies inconsistente resultaten zijn 
gevonden wat betreft het effect van detentie van vader op een kind, 
onderzoeken we het effect in grote representatieve en optimaal vergelijkbare 
samples van kinderen. 

Methode In deze studie onderzochten we 272 kinderen (M lft=8.6; 1‐18 jaar) 
van vaders uit het nationale Prison Project. We selecteerden kinderen die 
detentie van vader meemaakten voor het huidige arrest van hun vader, en 
vergeleken ze met kinderen die nooit eerder detentie van vader 
meemaakten. We bestudeerden de voorspellende waarde van een groot 
aantal variabelen,  die geclassificeerd werden in vier overkoepelende 
risicofactoren: paternale geestelijke gezondheid, partner conflict, socio‐
economische achterstand en nadelige opvoedsituatie. We vergeleken het 
effect van deze risicofactoren op externaliserend en internaliserend gedrag 
van kinderen in logistische regressie analyses.   

Resultaten De associatie‐patronen van voorspellende risicofactoren en 
probleemgedrag waren grotendeels in beide groepen gelijk. Echter, in de 
groep met kinderen die detentie van vader meemaakten, had zowel de 
mentale gezondheid als het opleidingsniveau van vader een sterker effect op 
externaliserend gedrag.  

Discussie Deze studie laat zien dat er invloed is van detentie van vader op de 
ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen. Risicofactoren en de 
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ontwikkeling van probleemgedrag kunnen anders samenhangen bij kinderen 
die detentie van vader meemaken dan bij kinderen die dit nooit meemaken. 


