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Programma 
 
 

Gent | vrijdag 8 februari 2008 
 
 

09.15u-09.45u: registratie, ontvangst en koffie 
 

09.45u- 10.00u : 
Verwelkoming door de hoofdredactie Panopticon 

Gert Vermeulen (dagvoorzitter) 
 

10.00u-10.30u : 
Het Vlaamse criminologisch onderzoek vanuit franstalig België 

bekeken 
Key-note speaker : Carla Naegels, Yves Cartuyvels 

 
10.30u-11.00u : 

Het Vlaamse criminologisch onderzoek vanuit Nederland bekeken 
Key-note speaker : Gerben Bruinsma, Henk Elffers 

 
11.00u-11.10u : 

Reactie op lezingen vanuit de Vlaamse criminologie 
Paul Ponsaers 

11.10u-11.30u : 
Vragen/bedenkingen vanuit het publiek 

 
11.30u-12.30u 
Postersessies 

Presentatie van lopend onderzoek aan de hand van parallelle postersessies 
(ontmoetingsruimte) 

Intussen mogelijkheid tot koffie 
 

12.30u-13.30u : 
Aperitief aangeboden door de Faculteit UGent 

Broodjesbuffet 
Simultaan: postersessies: deze worden verdeeld over de rechtenfaculteit 
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13.30u-15.00u & 15.15u-16.45u 
 Onderzoeksseminars 

6 & 5 seminars die parallel verlopen met presentaties van (tussentijdse) 
onderzoeksresultaten 

 
 

16.45u-17.15u : 
Plenaire sessie 

 Introductie : Johan Goethals 
De toekomst van het VVC 

 
17.15u-18.15u : Receptie 

 
 

Plaats: 
Universiteit Gent, Faculteit Rechten, Universiteitstraat 4, 9000 Gent 

Plenair auditorium : NBI, Seminarlokalen A, B, C, E, F, G 
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1. Overzicht postersessies 
 
 
Plaats : ruimtes voor de auditoria NB I, II en III 
Inhoudelijke beschrijving :  genummerde abstracts cfr infra 
 
 
 
1. Annelies Hellemans 

Externe evaluatie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden 

2. Vicky De Mesmaecker  
- De straftoemeting en het rechtspreken vanuit herstelrechtelijk perspectief. 
De rechtsbeleving van rechtzoekenden voor de rechtbank 

3. Eva Nouwen 
De betekenis van kwetsbaarheid in de veranderende samenleving 

4. Evi Devis 
- Een eerste aanzet tot een theoretisch raamwerk voor systematisch,  
vergelijkend onderzoek van integriteitsbeleid in politieorganisaties 

5. Kristof Clonen  
-Het stopzetten van een criminele carrière : cognitieve en motivationele  
processen aan de basis van spontane desistentie bij volwassenen, met  
speciale aandacht voor de effecten van herstelrechtelijke beginselen 

6. Evy De Caluwé  
- Youth at Risk: Onderzoek naar de effecten en organiseerbaarheid in  
Vlaanderen 

7. Veerle Van Gijsegem  
- Knelpunten in de slachtofferzorg : kwalitatief onderzoek bij  
maatschappelijk werkers werkzaam in de slachtofferbejegening, het  
slachtofferonthaal, de dader-slachtofferbemiddeling en de slachtofferhulp 
in het gerechtelijk arrondissement Brussel 

8. Tessa Gombeer  
- Informatiestromen tussen pers en gerecht, Het geheim van het  
vooronderzoek in strafzaken onder hoogspanning 

9. Karen Verpoest  
- De verhouding tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht in de  
strafuitvoering 

10. Lieselotte Bisschop 
- Het profiel van de korpschef 

11. Marieke Lamaire 
- Een onderzoek naar de ontwikkelingen in misdaad en –controle in relatie 
met Oost-Europa ni de lokale context van Oostende 

12. Evelien Van den Herrewegen  
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- Bronnen van veiligheidsbeleving 
13. Antoinette Verhage  

- De private actoren in de strijd tegen witwassen 
14. E. Nederlof  

- Dimensionele diagnostiek bij delinquente jongens in de Hartelborgt 
15. Else Dedonder  

- Onderzoeksplatform middelengebruik 
16. Marie-Sophie Devresse 

 - Classificatie van de gedetineerden en de regimes binnen de  
strafinrichtingen 

17. Eef Goedseels / Isabelle Detry  
- Onderzoeksproject mbt. de productie en wetenschappelijke exploitatie  
van gegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming 

18. Alexia Jonckheere  
- Onderzoek betreffende de wetenschappelijke exploitatie van de bestaande  
databanken in de justitiehuizen 

19. Anne Lemonne / Inge Vanfraechem   
- Onderzoek mbt. de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van  
slachtoffers van inbreuken 

20. Eric Maes  
- Onderzoeksproject productie en exploitatie van gegevens betreffende de  
toepassing van de wet houdende oprichting vanstrafuitvoeringsrechtbanken  
en de wet betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden 

21. Eric Maes  
- Onderzoeksproject strafbecijfering 

22. Eric Maes  
- Onderzoeksproject wetenschappelijke exploitatie van de penitentiaire  
gegevensbanken 

23. Bertrand Renard  
- Gerechtelijke expertise in strafzaken 

24. Jessica Schoffelen / Isabelle Ravier  
- Een evaluatie van het gebruik van het Centrum ‘De Grubbe’ te Everberg 

25.   Koen Ponnet / Véronique Vancoppenolle   
- De beeldvorming van de Bijzondere Jeugdzorg in de media, anno 2006 

26.   Isabel Verwee  
- De verwachtingen van de burger t.a.v. de politie 

27.   Catherine Van Dijk  
- Balanceren op de grens tussen jeugd- en strafrecht 

28.   Marleen Easton  
- Diversiteitsproject en projectinformatiestromen bij de Lokale Politie 
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2. Overzicht onderzoeksseminars 
 
Plaats : Seminarlokalen A, B, C, E, F, G 
Inhoudelijke beschrijving : genummerde abstracts cfr. infra 
 
 
Eerste Sessie: 13.30 – 15.00 
 
Keuze uit 6 thema’s 
 
Massavictimisering (lokaal A) 
Coördinatie: Stephan Parmentier 
Stephan Parmentier - Massavictimisering en herstelrecht 
1. Lieselotte Viaene - Herstel in post-conflict Guatemala: meningen van slachtoffers 
2. Zuid-Afrika: Kris Vanspauwen 
3. Bosnie/Servie: Marta Valinas 
4. Colombia: Isabella Bueno 
 
Reassurance policing (lokaal B) 
Coördinatie: Paul Ponsaers 
Paul Ponsaers – Reassurance Policing 
M.m.v. Willy Bruggeman, Tom Van den Broeck, Patrick Van Calster, Jan Terpstra 
 
 
Hulpverlening en bijzondere groepen (lokaal C) 
Coördinatie: Freya Vander Laenen 
1. Ilona Stoffels - Zorgtrajecten van etnisch-culturele minderheden in de  
    verslavingszorg 
2. Freya Vander Laenen - Vraaggestuurde preventie van (problematisch)     
    druggebruik bij kwetsbare groepen 
3. Veerle van Gijsegem – Mystieke redenen voor intrafamiliaal geweld 
 
Risicotaxatie (lokaal E) 
Coördinatie: Johan Goethals 
1. Anne Groenen – Risico-inschatting bij stalking: veelbelovend, maar niet zonder   
    risico 
2. Jaap A. van Vliet – Verantwoorden of verantwoordelijkheid? Reclassering en  
    veiligheidsbeleid in Nederland, nu en in de toekomst. 
3. Jan Nijboer, H. Elzinga – Elektronisch toezicht met GPS-volgsystemen bij  
    toezicht op reclasseringscliënten 
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Integrale veiligheid (lokaal F) 
Coördinatie: Els Enhus 
1. Evelien De Pauw – Op zoek naar een geïntegreerde veiligheidsopleiding 
2. Tinneke Degraeuwe – Burgerinitiatieven inzake onveiligheid en criminaliteit 
3. Elke Devroe – Criminologisch onderzoek in kaart 
 
Geografische criminologie (lokaal G) 
Coördinatie: Henk Elffers 
1. Lieven Pauwels – Buurt- en schoolcontextuele effecten op delinquent gedrag van  
    jonge adolescenten 
2. Wim Hardyns – Sociale cohesie en onveiligheid in Gentse deel- en  
    buurgemeenten 
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Tweede sessie: 15.15 – 16.45 
 
Keuze uit 5 thema’s 
 
Criminologische percepties en opinies (lokaal A) 
Coördinatie: Jenneke Christiaens 
1. Kristof Verfaillie – Opinies over misdaad en straf. Een narratieve benadering 
2. Maarten van Craen, Johan Ackaert – Het vertrouwen in de politie: determinanten  
     en etnisch-culturele verschillen’ 
 
Actoren in policing (lokaal B) 
Coördinatie: Jeroen Maesschalck 
1. Kim Loyens – Naar een theoretisch kader voor de (ethische) besluitvorming van   
    private bewakingsagenten en politieagenten: bestaande modellen herbekeken 
2. Lotte Smets – Politie en persoonlijkheid. Een Kwantitatief, analyserend   
    onderzoek naar verhoorcompetenties en –management 
3. Miet Vanderhallen – De werkalliantie in het politieverhoor 
 
Parket (lokaal E) 
Coördinatie: Frank Hutsebaut 
1. Saaske De Keulenaer – Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van een   
    kwaliteitsmeting binnen het parket. 
2. Annelies Balcaen – Strafrechtelijke handhaving van milieurecht in cijfers 
3. Stefan Thomaes – Naar een parketbeleidsplan voor parketten van eerste aanleg 
 
Evaluatie (lokaal F) 
Coördinatie: Tom Vander Beken 
1. Fien Gilleir – U-Turn evaluatieonderzoek 
2. Julie Tieberghien – Antwerpse drug- en alcohol monitor 
3. Charlotte Colman – Een evaluatie van het pilootproject proefzorg 
 
Nieuwe criminologische problemen (lokaal G) 
Coördinatie: Johan Deklerck 
1. Wim D’haese, Anne Groenen – Elektronische communicatie en stalking 
2. Eveline De Wree – Interstatelijke overbrenging van veroordeelden van en naar  
    België 
3. Johan Deklerck – Zinloos geweld 
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3. Onderzoeksseminars - abstracts 
 
Eerste sessie 
 
Thema 1/1: Massavictimisering 
 
Naam         Stephan Parmentier 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         Massavictimisering en herstelrecht 
Email        stephan.parmentier@law.kuleuven.be 
Adres    Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
Beschrijving    Na politieke transities worden de nieuwe regimes 
vaak geconfronteerd met de last van een donker verleden en met de vraag 
hoe hiermee om te gaan valt. Enkele mechanismen die hiervoor ter 
beschikking staan zijn strafrechtelijke vervolgingen, lustratie, en amnestie. 
De laatste jaren winnen ook waarheidscommissies aan belang, en denkt men 
meer en meer in de richting van herstelgerichte benaderingen van grove 
schendingen van de mensenrechten. In dit seminarie worden enkele lopende 
onderzoeken aan de K.U.Leuven besproken, met name: 
- algemeen: Stephan Parmentier 
- Lieselotte Viaene - Herstel in post-conflict Guatemala: meningen van 
slachtoffers 
- Zuid-Afrika: Kris Vanspauwen 
- Bosnie/Servie: Marta Valinas 
- Colombia: Isabella Bueno 
 
Thema 1/2 : Reassurance policing 
 
Naam         Paul Ponsaers 
Organisatie         SVA / GofS, UGent  
Titel project         Reassurance Policing 
Email        paul.ponsaers@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
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Beschrijving    Een oproep werd gelanceerd t.a.v. 
politieonderzoekers met het oog op het organiseren van een seminar inzake 
"Reassurance Policing" ter gelegenheid van het onderzoeksforum. In de 
mate dat hiervoor voldoende respons is wordt gesuggereerd een seminar te 
houden naar aanleiding van een reeks van publicaties die intussen rond dit 
thema werden gemaakt en momenteel in voorbereiding zijn. 
Het seminar zou zich kunnen concentreren op "the ways to think about 
policing" enerzijds en anderzijds "the ways police act on the workingfloor".  
M.m.v. Willy Bruggeman, Tom Van den Broeck, Patrick Van Calster, Jan 
Terpstra 
 
 
Thema 1/3: Hulpverlening en bijzondere groepen 
 
Naam         Ilona Stoffels 
Organisatie         Instituut voor Sociaal Drugonderzoek, UGent 
Titel project        Zorgtrajecten van etnisch-culturele 

minderheden in de verslavingszorg 
Email        Ilona.Stoffels@Ugent.be 
Adres          F. Laurentplein 1  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van 
het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota 
drugs in samenwerking tussen het Instituut voor Sociaal Drugonderzoek en 
de vakgroep Orthopedagogiek van de Ugent enerzijds en Le Centre d'Etudes 
Sociologiques et Séminaires Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques van de 
Université Saint-Louis anderzijds.  
Buitenlands onderzoek illustreert dat allochtonen die drugs en alcohol 
misbruiken er moeilijk of niet in slagen gebruik te maken van 
(gespecialiseerde) zorgvoorzieningen. Nochtans heeft epidemiologisch on-
derzoek aangetoond dat etnisch-culturele minderheidsgroepen juist 
kwetsbaarder zijn voor middelenmisbruik dan autochtonen. Hiernaast blijkt 
het vervolg van het zorgtraject vaak problematisch te verlopen.  
 
We wensten dan ook na te gaan of alcohol- en druggebruikers die behoren 
tot etnisch-culturele minderheden minder vaak of op een andere manier 
gebruik maken van het bestaande hulpverleningsaanbod. Hiervoor werden 
drie onderzoeksluiken afgewerkt: In een theoretisch luik werden een 
literatuurstudie en verkennende gesprekken met sleutelfiguren verwerkt. 
Het kwantitatief onderzoeksluik omvat een analyse van de databanken van 
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de mutualiteiten, aangevuld met een secundaire analyse van eerder 
verzameld onderzoeksmateriaal. Met het kwalitatief onderzoeksluik gingen 
we op zoek naar de factoren en werkingsmechanismen die de toegang tot de 
zorg en het vervolg van het zorgtraject beïnvloeden aan de hand van open 
interviews met (ex)-druggebruikers en focusgroepen met sleutelfiguren. 
Hiernaast werden buitenlandse voorbeelden van "intersting practices" 
verdiept aan de hand van een studiebezoek.  
Tijdens de voorstelling van dit onderzoek zou worden ingegaan op het 
kwalitatieve onderzoeksluik en de algemene conclusies van het onderzoek. 
 
 
Naam         Freya Vander Laenen 
Organisatie         IRCP, UGent 
Titel project         Vraaggestuurde preventie van (problematisch)  

druggebruik bij kwetsbare groepen 
Email        freya.vanderlaenen@ugent.be 
Adres          F. Laurentplein 1  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Preventie van (problematisch) druggebruik op 
maat. De voor- en afkeuren van jongeren met gedrags- en emotionele 
stoornissen. Drugpreventie moet afgestemd zijn op de noden en behoeften 
van haar doelgroepen. Dit geldt des te meer voor kwetsbare groepen. Toch 
worden jongeren zelf als centrale doelgroep niet bevraagd over de 
doelstellingen en de invulling van drugpreventie.  
Een kwalitatief participatief onderzoek vroeg een groep kwetsbare jongeren 
hoe zij drugpreventie invullen en wat hun noden zijn voor drugpreventie. 
Daarvoor werden groepstechnieken gebruikt (20 focusgroepen, 14 nominal 
group techniques en 8 feedbacksessies). Het onderzoek werd tussen april 
2005 en april 2007 uitgevoerd bij 160 jongeren tussen 12 en 21 jaar met een 
gedrags- en emotionele stoornis (GES) die in een internaat van de 
gehandicaptensector in Oost-Vlaanderen verblijven.  
Deze jongeren houden de drugsector een spiegel voor, vanuit hun 
ervaringen met preventie en hulpverlening en met de samenleving. De 
drugsector heeft een ernstig imagoprobleem. Bovendien zijn drugs en 
drugpreventie geen thema voor deze jongeren. De jongeren zijn wel erg 
begaan met en sterk betrokken op hun familie, hun vriendschappen en hun 
verhoopte bejegening in hulpverleningsrelaties: jongeren willen dat eerst en 
vooral daaraan wordt gewerkt. Zij hebben daarbij een goede en duidelijke 
kijk op wat zij als hulpvol ervaren. 
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Jongeren met een handicap hebben, naast jongeren in de bijzondere 
jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, recht op een plaats in 
criminologisch en drugonderzoek. Voor drugpreventie zinvol kan zijn voor 
kwetsbare groepen, moet eerst voldaan worden aan essentiële randvoor-
waarden voor een structureel (drugpreventie)beleid. 
 
 
Naam         Veerle Van Gijsegem  
Organisatie         Vakgroep Crimonologie V.U.B.,  

Erasmushogeschool Brussel 
Titel project         Mystieke redenen voor intrafamiliaal geweld 
Email        veerle.van.gijsegem@vub.ac.be 
Adres          Pleinlaan 2  
Plaats          1050 Brussel 
 
Beschrijving    In het kader van mijn doctoraatsonderzoek in het 
Westen van de Ivoorkust bij de Wê en  bij strafrechtsprofessionelen 
werkzaam bij de rechtbank van eerste aanleg te Man, werd ik 
geconfronteerd met mystieke redenen voor intrafamiliaal geweld en met de 
autochtone, politionele en justitiële reacties hierop.  
Sedert enkele jaren staat intrafamiliaal geweld in België eveneens hoog op 
de politionele, justitiële en welzijnsagenda. Ik dien echter vast te stellen dat 
kennis over mystieke redenen voor intrafamiliaal geweld gepleegd door 
personen van Afrikaanse origine, vaak totaal ontbreekt bij Belgische 
strafrechtsprofessionelen en welzijnswerkers. Gelet op de mondialisering en 
de inter/multiculturalisering van onze samenleving worden onze politie, 
justitie en welzijnsdiensten echter onvermijdelijk met deze problematiek 
geconfronteerd.  Als een gevolg van het gebrek aan voormelde kennis, 
worden mijns inziens slachtoffers en plegers van dergelijke feiten weinig 
adequaat beoordeeld, veroordeeld en/of geholpen.  
Ik wens in mijn bijdrage bijgevolg de mystieke redenen voor (de dreiging 
van) intrafamiliaal geweld te bespreken vanuit een etnocriminologische 
invalshoek, teneinde deze problematiek onder de aandacht te brengen van 
Belgische strafrechtsprofessionelen en welzijnswerkers. 
 
 

Thema 1/4: Risicotaxatie 
 
Naam         Anne Groenen 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         Risico-inschatting bij stalking: veelbelovend,  
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maar niet zonder risico 
Email        anne.groenen@law.kuleuven.be 
Adres          Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
Beschrijving    "Vrouw in Ganshoren vermoord door ex na 10 
jaar stalking". Gelijkaardige krantenkoppen duiken de laatste jaren 
regelmatig op. Nadat stalking bijna tien jaar geleden strafbaar werd gesteld 
in ons land, vinden steeds meer slachtoffers de weg naar de politie en de 
hulpverlening. In een aantal gevallen blijven de gevolgen voor de 
slachtoffers beperkt en stopt de stalker na verloop van tijd. Een verhoor 
door de politie kan een goed afschrikkingsmiddel zijn om de stalker op 
andere gedachten te brengen. Dat is echter niet steeds het geval. 
Onderzoeken wereldwijd toonden aan dat slachtoffers van langdurige 
stalking te kampen hebben met ernstige gevolgen op psycho-sociaal, fysiek 
en materieel vlak (Mc Ewan et al., 1007). In een vijfde of meer van de 
gevallen pleegt de stalker uiteindelijk fysiek geweld op het slachtoffer 
(Mullen et al., 2006, Groenen, 2006). Een vroegtijdige en grondige 
screening door de politie is dan ook onontbeerlijk.  
In deze paper wordt een overzicht gegeven van de elementen die van belang 
zijn bij een vroegtijdige screening. Hierbij wordt eerst een overzicht 
gegeven van de huidige stand van zaken van onderzoek naar risicofactoren 
van geweld bij stalking. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de 
verschillende risico's die moeten worden ingeschat bij een stalkingincident; 
zowel risico's voor het slachtoffer als voor de stalker. Ook worden enkele 
suggesties gedaan om tot een adequate risico-inschatting te komen. Een 
risico-inschatting kan een geweldsescalatie voorkomen, maar draagt tevens 
een aantal kritische elementen in zich. Ethisiche en praktische vragen 
verbonden aan risico-inschattingen worden bediscussieerd.   
 
 
Naam         Jaap A. van Vliet 
Organisatie         Beleidsadviserur Leger des Heils Jeugdzorg &  

Reclassering,Utrecht 
Titel project         Verantwoorden of verantwoordelijkheid?  

Reclassering en veiligheidsbeleid in Nederland, 
nu en in de toekomst 

Email       vliet.aktief@tiscali.nl 
Adres          Händelstraat 21  
Plaats          6815CV Arnhem, Nederland 
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Beschrijving    Sinds haar ontstaan in 1823 ontwikkelde de 
Nederlandse reclassering zich tot een organisatievorm waarbij de overheid 
een deel van haar strafrechtelijk beleid overliet aan particuliere instellingen. 
Sinds die tijd heeft de reclassering haar functie op verschillende wijzen 
opgevat maar inmiddels heeft zij haar onafhankelijke hulp- en 
dienstverlenende functie op het grensgebied tussen justitie en overige delen 
van de samenleving verloren en wordt inhoudelijk gestuurd door het 
ministeriële beleid. De reclassering maakt nu volledig deel uit van de 
strafrechtsketen, waarin zij de rol vervult van opdrachtnemer van justitiële 
instellingen. De strafrechtsketen beoogt bij te dragen aan een veiliger 
samenleving, onder meer door inzet van evidence based 
(gedrags)interventies, gericht op recidivebeperking. De reclassering moet 
hierover 'objectief' adviseren aan justitiële instanties en, onafhankelijk 
daarvan, toezicht houden op veroordeelde delictplegers. Deze delictplegers 
lijken als gevolg van deze ontwikkelingen het object te zijn geworden van 
een sociaal-technologische aanpak, bestaande uit een betere, systematische 
diagnostiek en risico-inschatting en de inzet van zo veel mogelijk effectief 
gebleken interventies. Deze aanpak moet zich nog verder ontwikkelen. Nu 
al echter bestaat het risico dat de zwaarte van de straf en de daaraan 
gekoppelde reclasseringsactiviteit niet meer wordt bepaald door wat iemand 
heeft misdaan, maar door wat iemand op grond van statistische 
voorspellingen mogelijk zal misdoen. Vanuit het oogpunt van rechtsbe-
scherming stuit dit op ernstige bezwaren. De Nederlandse reclassering 
speelt in deze ontwikkeling geen leidende rol en zou deze in de komende 
jaren binnen de justitieketen weer moeten innemen. 
 
Naam         J.A. Nijboer en H.K. Elzinga 
Organisatie         Vakgroep Strafrecht en Criminologie,  

Rijksuniversiteit Groningen 
Titel project         Elektronisch toezicht met GPS-volgsystemen  

bij toezicht op reclasseringclienten 
Email        j.a.nijboer@rug.nl en h.k.elzinga@rug.nl 
Adres          Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der  

Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht en 
Criminologie, Postbus 716  

Plaats          9700AS Groningen, Nederland 
 
Beschrijving    In opdracht van en in samenwerking met de 
reclassering is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van GPS-volgsystemen bij toezicht op reclasseringscliënten.  
Onderzoeksvragen 
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In dit multidisciplinaire onderzoek is in het bijzonder onderzoek gedaan 
naar: 1) de mogelijkheden en de beperkingen van het gebruik van GPS als 
instrument bij de  beheersing van risico's die zijn verbonden aan deelname 
aan het maatschappelijk verkeer door delinquenten die potentieel een gevaar 
opleveren en 2) met welke juridische vereisten rekening moet worden 
gehouden bij het gebruik van GPS als controle-instrument. 
Onderzoeksmethoden 
Er is literatuuronderzoek verricht naar elektronische monitorsystemen 
wereldwijd. Daarnaast is juridisch onderzoek verricht naar de 
strafrechtelijke varianten waarbinnen reclasseringstoezicht met gebruik van 
GPS mogelijk is en welke juridische vereisten aan deze vormen van 
reclasseringstoezicht moeten worden gesteld. Verder is in een experiment 
met vrijwilligers onderzocht met welke factoren rekening moet worden 
gehouden als GPS daadwerkelijk wordt toegepast bij reclasseringstoezicht 
(medewerking betrokkene, betrouwbaarheid van de techniek, vaststellen 
gevaarsrisico's en  actief, hybride of passief toezicht). Tot slot is in een 
procesanalyse- en evaluatie onderzocht welke risico's in principe kunnen 
worden beheerst met het gebruik van een GPS-toezichtsysteem bij 
reclasseringscliënten. 
Onderzoeksresultaten 
Wat betreft de juridische vormgeving biedt de door de strafrechter op te 
leggen 'verruimde' variant van de bijzondere gedragsvoorwaarde de 
reclassering een werkbaar juridisch kader. Verder is een model met drie 
parameters (risicobeheersing, vrijheidsbeperking en intensiteit van controle) 
ontwikkeld, teneinde te beslissen of reclasseringstoezicht met behulp van 
elektronische hulpmiddelen zinvol is. De kunst  zal zijn om bij een 
getaxeerd risiconiveau, binnen de geldende randvoorwaarden, een smartmix 
te vinden van controle en vrijheidsbeperking. 
 
 
Thema 1/5: Integrale veiligheid 
 
Naam         Evelien De Pauw 
Organisatie         Katho - Expertisecentrum Maatschappelijke  

Veiligheid 
Titel project         Op zoek naar een geïntegreerde  

veiligheidsopleiding  
Email        evelien.depauw@katho.be 
Adres          Doorniksesteenweg 145  
Plaats          8500 Kortrijk 
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Beschrijving     De zorg voor maatschappelijke veiligheid is het 
laatste decennium verschoven van een nagenoeg exclusieve politietaak naar 
een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende partners. Deze 
responsabilisering heeft er voor gezorgd dat de publieke ruimte deels wordt 
overgelaten aan de private sector en daarnaast steeds meer (nieuwe) 
publieke veiligheidsberoepen op het terrein verschijnen. Deze wildgroei en 
het daarmee gepaard gaande streven naar meer coherentie en uniformiteit in 
veiligheids- en preventieberoepen resulteerde in het onderzoek, 'integratie 
en standaardisatie van de opleidingen die voorbereiden op zowel publieke 
als private veiligheidsberoepen', dat werd uitgevoerd in opdracht van de 
FOD Binnenlandse Zaken. Alvorens tot een opleidingsprogramma te 
komen, dient men te reflecteren over de criminologische en pedagogisch-
didactische relevantie en wenselijkheid van een veiligheidsopleiding. De 
criminologische relevantie vertrekt vanuit een kritische reflectie op het 
gangbare veiligheidsdiscours en kadert de opleiding in een bredere 
maatschappelijke context. Hierbij dient de preventiepiramide als 
oriëntatiekader. De pedagogisch-didactische relevantie maakt een studie 
maakt van de organisatorische context en de mogelijke problemen die het 
ontwerp van deze veiligheidsopleiding met zich kunnen meebrengen. Na 
deze twee afwegingen, werden er twee alternatieven ontwikkeld, ten eerste 
een modulaire opleiding die kan worden aangeboden in het 
volwassenenonderwijs; en ten tweede een éénjarige opleiding gekaderd in 
het secundair onderwijs. Het doel en de inhoud van beide opleidingen zijn 
ongeveer gelijklopend, maar de organisatie, de doelgroep en de studietijd 
zijn verschillend. Ieder systeem heeft zijn voor- en nadelen. Het is nu aan de 
overheid om te beslissen welk opleidingsprogramma zij al dan niet zullen 
integreren in het Belgische onderwijssysteem. 
 
Naam         Tinneke Degraeuwe 
Organisatie         Onderzoeksgroep Criminologie en  

Rechtssociologie, UGent 
Titel project         Burgerinitiatieven inzake onveiligheid en  

criminaliteit 
Email        tinneke.degraeuwe@ugent.be 
Adres          Universiteitsstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Dit doctoraatsonderzoek vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat burgerinitiatieven niet zomaar een rechtstreeks gevolg 
zijn van (lokale) criminaliteits- en onveiligheidsontwikkelingen en dat een 
eenvoudig 'stimulus-respons'-model niet voldoet om 
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collectieve reacties ten volle te verstaan. In plaats van burgerinitiatieven te 
beschouwen als geïsoleerde activiteiten, worden ze in dit onderzoek 
gesitueerd in hun (lokale) context. Criminaliteit en veiligheidsgerelateerde 
bezorgdheden worden immers geïnterpreteerd in de sociaal-economische, 
culturele en politieke context waarin ze zich voordoen. Niet enkel 
criminaliteitservaringen en victimisaties variëren tussen verschillende 
buurten, maar ook de aanwezige criminaliteitsdefinities en -percepties. 
Aanvullend varieert ook de plaats die criminaliteit inneemt ten aanzien van 
andere 
buurtproblemen en wie of wat men hiervoor verantwoordelijk beschouwt.  
Het zijn deze ervaringen, percepties en verklaringen die bepalen welke 
collectieve strategie de betrokkenen als een geschikt antwoord definiëren.  
Naast deze motivationele factoren dient eveneens aandacht te worden 
besteed aan de gelegenheidsstructuur en de middelen (intern en extern de 
lokaliteit) die mensen ter beschikking hebben om op collectieve wijze te 
reageren op criminaliteit en onveiligheid.  
Om inzicht te krijgen in deze onderliggende mechanismen, evenals de wijze 
waarop ze beïnvloed worden door de sociaal-economische, culturele en 
politieke context waarbinnen burgerinitiatieven opereren, werd een 
(hoofdzakelijk kwalitatieve) case studie opgezet naar drie initiatieven in het 
Gentse: 
- het inhuren van bewakingsfirma's door bewoners van Sint-Martens-Latem; 
- een buurtinformatienetwerk in Merelbeke;  
- een bewonersinitiatief om de leefbaarheid te verhogen in enkele 
flatgebouwen in Nieuw-Gent. 
Na een korte inleiding over de uitgangspunten en de methodologische opzet 
zullen de belangrijkste onderzoeksresultaten worden voorgesteld. 
 
Naam          Elke Devroe 
Organisatie         Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
Titel project         Criminologisch onderzoek in kaart 
Email       elke.devroe@skynet.be 
Adres          Hallepoort 5-8  
Plaats          1060 Brussel 
 
Beschrijving     De band tussen het wetenschappelijk 
criminologisch enerzijds en het strafrechtelijk beleid anderzijds is in België 
precair, in die zin dat er geen traditie bestaat in evidence-based en 
knowlegde based beleidsvoering. Bovendien ontbrak het in ons land aan een 
systematische review waarbij het door de ministers van Justitie, 
Binnenlandse Zaken en Wetenschapsbeleid gefinancierde wetenschappelijk 
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onderzoek in het criminologisch veld in kaart werd gebracht. In dit 
onderzoek wordt het overzicht geboden van negen jaar onderzoek (1999-
2003). Een intensieve en moeizame gegevensvatting naar contracten over de 
verschillende kabinetten heen en onderzoeksrapporten (vaak alleen 
aanwezig bij de auteurs in de universiteiten) ging hieraan vooraf. Om de 
analyse gestroomlijnd te laten verlopen, werden vattingsdocumenten 
aangemaakt, die tevens ingevuld per onderzoek in de publicaties worden 
gepresenteerd. In dit onderzoek, dat nuttig is voor zowel academische 
onderzoekers als voor de beleidsmaker wordt, per onderzoek, een overzicht 
geboden van de titel, promotor(en) en onderzoeker(s), de kostprijs, de 
duurtijd, de doelstelling, de gehanteerde methodologie, de belangrijkste 
resultaten van het onderzoek en tenslotte de wijze van valorisatie en het 
belang dat het onderzoek kan hebben voor strafrechtelijk en preventief 
beleid. Tevens wordt de beschikbaarheid van het eindrapport weergegeven 
en de vindplaats. In dit seminarie zal een nader inzicht gegeven worden van 
deze criminologische review. 
 
Thema 1/6: Geografische criminologie 
 
Naam          Lieven Pauwels 
Organisatie        Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

(SVA) 
Titel project         Buurt- en schoolcontextuele effecten op  

delinquent gedrag van jonge adolescenten 
Email        lieven.pauwels@ugent.be 
Adres          universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Contextueel onderzoek naar individuele 
verschillen in jeugddelinquent gedrag vertrekt in hoofdzaak vanuit de 
opvatting dat de sociaal-structurele context van de woonbuurt de primaire 
context is die (indirect) mee vorm geeft aan geobserveerde individuele 
verschillen in delinquent gedrag. Vaak gereproduceerde geografische 
concentraties inzake de aanwezigheid van delinquente jongeren in 
economisch benadeelde buurten en de invloed van (varianten van) de 
sociale desorganisatietheorie zijn verantwoordelijk voor deze klemtoon. 
Anderzijds wordt contextueel onderzoek ook gevoerd vanuit het perspectief 
van de schoolcontext. De school met haar organisatie en structuur is 
evenzeer een betekenisvolle sociale omgeving die mee vormt geeft aan 
houdingen en gedragingen van jongeren.  Deze gescheiden contextuele 
benadering wordt in deze bijdrage geproblematiseerd omdat deze 
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onvoldoende rekening houdt met contextuele diversiteit als hedendaagse 
realiteit. Jongeren brengen hun tijd niet exclusief door in de context van de 
woonbuurt. Zij brengen een substantieel effect door op school, die vaak niet 
in de eigen woonomgeving ligt en brengen hun vrije tijd door op nog andere 
plaatsen. Vanuit het raamwerk van de situationele actietheorie, met sterke 
klemtoon op de interactie tussen sociale mechanismen en de 
microsituationele gedragssetting wordt in deze bijdrage een evaluatie 
gemaakt van de rol van buurt-en schoolcontextuele effecten aan de hand 
van niet-hiërarchische multilevel modellen. 
 
Naam    Wim Hardyns  
Organisatie   Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse  

(SVA) 
Titel project Sociale Cohesie en Onveiligheid in Gentse Deel- 

en Buurgemeenten 
Email    Wim.Hardyns@UGent.be 
Adres    Universiteitstraat 4 
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving  Sociale cohesie is een multidimensionaal 
concept. De meest recente dimensie van sociale cohesie staat bekend als het 
‘collective efficacy model’ van Robert Sampson. De toepassing van dit 
model op de Noord-Amerikaanse grootstedelijke buurt heeft aangetoond dat 
de graad van collective efficacy in een bepaalde buurt een negatief effect 
heeft op de graad van criminaliteit, overlast en onveiligheid in die buurt. In 
dit artikel willen we nagaan wat de waarde is van het ‘collective efficacy 
model’ in de deel- en buurgemeenten van Gent.  
Kennen deze gemeenten grote verschillen op het gebied van sociale 
cohesie? Liggen sociaal kapitaal en collective efficacy (2 verschillende 
dimensies van sociale cohesie) in elkaars verlengde en hoe betrouwbaar zijn 
deze sociale mechanismen? Wat valt op in verband met de spreiding van 
criminaliteit, overlast, onveiligheid en slachtofferschap in dit gebied in en 
rond Gent? En vooral: Kunnen we net zoals in het onderzoek van Sampson 
spreken van een negatief effect van sociale cohesie op de verdichting van 
criminaliteit, overlast en onveiligheid in onze Gentse gemeentelijke 
context?  
Met behulp van een face-to-face survey in de 26 deel- en buurgemeenten 
van Gent die zal afgenomen worden in het najaar van 2007 en met behulp 
van een eigen dataset in het kader van het project ‘Social Cohesion 
Indicators for the Flemish Region’ willen we na kwantitatieve analyse deze 
vragen van een adequaat antwoord trachten te voorzien. 
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Tweede sessie 
 
Thema 2/1: Criminologische percepties en opinies 
 
Naam         Kristof Verfaillie 
Organisatie         Vakgroep Criminologie V.U.B. 
Titel project         Opinies over misdaad en straf. Een narratieve  

benadering 
Email        kristof.verfaillie@vub.ac.be 
Adres          vakgroep criminologie pleinlaan 2  
Plaats          1050 Brussel 
 
Beschrijving    De voorbije dertig jaar hebben beleidsprocessen 
in het veiligheidsdomein van Westerse geïndustrialiseerde samenlevingen 
zich in toenemende mate laten inspireren door populistische representaties 
van opinies over misdaad en straf. Dit is althans een wederkerende stelling 
in een snel groeiend aantal analyses van criminaliteitscontrole dynamieken 
die de voorbije vijftien jaar het licht hebben gezien. De vaststelling dat 
'publieke opinie' steeds meer naar de voorgrond lijkt te treden als een 
geprivilegieerde bron voor een criminaliteitscontrole beleid wordt in die 
analyses - al dan niet expliciet - geduid als een negatief gegeven. Met het 
concept 'publieke opinie' lijkt vaak te worden verwezen naar een uiterst 
grillig, onbetrouwbaar, slecht geïnformeerd amalgaam aan meningen 
waarbij emotie, punitiviteit en een gebrek aan rationaliteit en samenhang de 
bovenhand lijken te halen. Ondanks die negatieve connotatie trekken geen 
van deze analyses het principe van een publieke opinie in twijfel. Er lijkt 
eensgezindheid te bestaan over het feit dat in een democratische rechtstaat 
de meningen van mensen van belang zijn. Democratische instellingen 
moeten transparant zijn, verantwoording afleggen aan en gedragen worden 
door de burgers in een samenleving. In deze bijdrage willen we nagaan hoe 
de meningen van mensen over criminaliteit en de controle ervan 
geconstrueerd zijn. Hoe informeren mensen zich over deze thema's? Hoe 
evalueren, interpreteren en integreren ze die informatie? Aan de hand van 
een analyse van de ervaringsnarratieven van 5 gezinsleden uit de regio 
Mechelen trachten we een antwoord te formuleren op deze vragen.  
 
Naam         Maarten Van Craen en Johan Ackaert 
Organisatie         SEIN, Universiteit Hasselt 
Titel project        De sociaal-culturele afstand tussen autochtonen 

en allochtonen 
Email        maarten.vancraen@uhasselt.be 
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Adres          Agoralaan, gebouw D 
Plaats          3590 Diepenbeek 
 
Beschrijving    Recent voerden we een onderzoek uit over de 
sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen (van Turkse en 
Marokkaanse afkomst). We bevroegen hiervoor in totaal 800 respondenten 
via een face-to-face enquête. De resultaten van het eerste analysewerk 
worden voorgesteld op 25 oktober op een studiedag. Maar nog niet alle 
materiaal is verwerkt. Een van de topics in de vragenlijst was het 
vertrouwen in instellingen en diensten. Voorlopig konden we slechts een 
algemene analyse maken van het vertrouwen dat de drie bevraagde groepen 
stellen in 'de lokale overheid' (gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en 
lokale politie samen genomen). We zouden deze analyse voor het door u 
georganiseerde forum willen verfijnen en een specifieke analyse willen 
maken van het vertrouwen dat etnisch-culturele groepen hebben in de 
politie. De centrale onderzoeksvragen zijn: hebben autochtonen en 
allochtonen evenveel vertrouwen in de politie? Zijn erverschillen tussen 
Turkse en Marokkaanse allochtonen? Welke factoren verklaren het 
vertrouwen van allochtonen in de politie? 
Het gaat om een kwantitatieve analyse van een thematiek die tot nog toe 
relatief weinig aandacht kreeg in de Vlaamse onderzoekswereld: 
Verschillende politieke en justitiële schandalen ondermijnden op het einde 
van de vorige eeuw het vertrouwen in de overheid en vormden een reële 
bedreiging voor de continuïteit van het overheidssysteem. Sindsdien 
brachten onderzoekers van verschillende universiteiten variaties in en 
fluctuaties van het vertrouwen van burgers in verscheidene instellingen en 
diensten in kaart. De meeste aandacht ging daarbij uit naar veranderingen in 
de tijd, verschillen naargelang de aard van de instellingen en de impact van 
persoonlijke achtergrondkenmerken en socio-politieke attitudes van 
burgers. Zelden werd ingezoomd op de vraag of burgers van allochtone 
komaf meer of minder vertrouwen hebben in bepaalde instellingen of 
diensten dan autochtone inwoners. Zeker verwaarloosd, ook in vele andere 
onderzoeksdomeinen, is de vraag of de verschillende allochtone 
gemeenschappen wel dezelfde houding aannemen. Toch zijn deze vragen 
o.i. bijzonder relevant, ook voor de politie. Wil de politie echt werk maken 
van community policing, dan is informatie over etnisch-culturele variatie in 
het vertrouwen dat burgers hebben in haar werking een onontbeerlijk 
gegeven. We hopen deze thematiek dan ook voor uw forum te mogen 
uitwerken.   
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Thema 2/2: Actoren in policing 
 
Naam         Kim Loyens 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project        Naar een theoretisch kader voor de (ethische) 

besluitvorming van private bewakingsagenten 
en politieagenten: bestaande modellen 
herbekeken 

Email        kim.loyens@law.kuleuven.be 
Adres    H. Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
Beschrijving   Er is binnen de veiligheidssector sprake van een 
toenemende privatisering. Deze tendens van vermenging van private en 
publieke handhaving van veiligheidsproblemen is een internationale trend 
die de nodige vragen oproept. Zo wordt in het politionele 'kerntakendebat' 
de vraag gesteld naar wat nu precies 'echte' publieke politietaken (zouden 
moeten) zijn (Cools & Verbeiren, 2004). Een belangrijke kwestie in deze 
discussie is de vraag naar mogelijke verschillen tussen de private en 
publieke veiligheidssector. In deze paper gaan we dieper in op de 
discretionaire ruimte binnen de politie en private bewakingssector. Meer 
concreet, focussen we op eventuele verschillen tussen politieambtenaren en 
private bewakingsagenten inzake het omgaan met dilemma's. Beide groepen 
beschikken immers over welbepaalde bevoegdheden met specifieke 
machtsmiddelen, die ze binnen hun discretionaire ruimte op een 
verantwoorde manier (zouden) moeten aanwenden.   
Voor het in kaart brengen van de discretionaire ruimte doen we beroep op 
twee belangrijke onderzoekstradities: (1) 'ethical decision making' (Trevino, 
1986; Jones, 1991) en (2) 'street-level bureaucracy' (Lipsky, 1980; Fineman, 
1998). Beide onderzoekslijnen trachten in kaart te 
brengen welke factoren invloed hebben op de wijze waarop individuen 
omgaan met hun beslissingsruimte. Ze slagen er echter onvoldoende in om 
verder te gaan dan een lijst van factoren. Daarom zoeken wij inspiratie bij 
de literatuur over 'social mechanisms' (Hedström & Swedberg, 1998), 
waarin men inzicht tracht te verwerven in de wijze waarop verklarende 
factoren invloed uitoefenen, om zo het eigenlijke besluitvormingsproces in 
beeld te brengen. 
De paper beoogt aldus een theoretisch kader aan te bieden ter sturing van 
toekomstig empirisch onderzoek naar het gebruik van de discretionaire 
ruimte door agenten in de politie en private bewaking en rondt af met 
enkele concrete suggesties voor verder empirisch onderzoek. 
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Naam         Lotte Smets 
Organisatie         Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse  

(SVA) 
Titel project        Politie en persoonlijkheid. Een kwantitatief, 

analyserend onderzoek  
naar verhoorcompetenties en -management. 

Email        Lotte.Smets@UGent.be 
Adres          F. Laurentplein 1  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Politie en persoonlijkheid. Een kwantitatief, 
analyserend onderzoek naar verhoorcompetenties en -management. 
Goed en kwaliteitsvol rechercheren vereist vakkennis waarbij het 
noodzakelijke bewijsmateriaal wordt verzameld om gerechtelijke 
autoriteiten de juiste beslissingen te laten nemen (Van Hees, Ponsaers & 
Vander Beken, 2005). Op een betrouwbare en juiste manier verhoren is hier 
noodzakelijk. Verhoren is een dynamisch interactieproces met inhoudelijke, 
relationele, procedurele, technische en tactische aspecten. Deze aspecten 
zijn geen automatismen maar vereisen competenties (Bockstaele, De Fruyt 
& De Greef, 2005).  
Naar aanleiding van het belang van deze competenties in de politiepraktijk, 
is de Onderzoeksgroep Sociale veiligheidsanalyse van de UGent, Vakgroep 
Strafrecht en Criminologie, in januari 2007 begonnen aan een onderzoek 
naar verhoorcompetenties. Deze empirische studie onderzoekt in een eerste 
fase de structuur van ondervragerscompetenties, beschrijft de constructie 
van een schaal voor het beschrijven van verhoorcompetenties en gaat de 
samenhang met persoonlijkheidstrekken na volgens de 'Five-Factor Theory' 
van Costa and McCrae.  
Dit resulteert in een vijf-dimensionaal model, in casu 'zorgvuldig-
professioneel', 'welwillend', 'dominant-gedreven', 'verbaal-communicatief' 
en 'beheerst-tolerant.' De vijf componenten moeten beschouwd worden als 
dimensies die door onderlinge combinatie de variabiliteit in 
verhoorcompetenties beschrijven. Verhoorders zijn op deze constructen te 
taxeren en onderling kwantitatief te vergelijken. Deze resultaten bieden 
nieuwe perspectieven met betrekking tot het opleiden en coachen van 
verhoorders. 
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Naam         Miet Vanderhallen 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         De werkalliantie in het politieverhoor 
Email        miet.vanderhallen@law.kuleuven.be 
Adres          Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
Beschrijving    In theorie en in concrete verhoormethoden wordt 
de creatie van een goede werkrelatie tussen verhoorder en verhoorde 
opgeworpen als een essentieel ingrediënt voor een succesvol verhoor.    Het 
onderzoek naar de werkrelatie in het politieverhoor staat echter in schril 
contrast met de rijke onderzoekstraditie van de werkalliantie, één van de 
drie componenten van de therapeutische relatie, binnen de psychotherapie.  
De werkalliantie verwijst naar een overeenkomst in taken en doelen, en naar 
een emotionele band.  Onderzoek toonde dat deze werkalliantie een 
prominente positie inneemt in de predictie van de therapie-uitkomst. In dit 
onderzoek werd onderzocht welke bijdrage de werkalliantie heeft in 
politieverhoren.  Concreet werd nagegaan (1) of, en in hoeverre, de 
werkalliantie een voorspellende waarde heeft voor de tevredenheid over het 
politieverhoor, en (2) welke factoren een voorspellende waarde hebben voor 
de werkalliantie.   
Door middel van vragenlijsten werden de volgende variabelen gemeten: 
empathie, hostiliteit, verhoorstijl, duidelijkheid, gevoelens van de 
verhoorde, eigenschappen van politie, werkalliantie, tevredenheid en 
verstrekte informatie. De vragenlijsten werden door verhoorde en 
verhoorder na het politieverhoor ingevuld, wat informatie opleverde over 
126 politieverhoren met slachtoffers (18,3%), getuigen (28,3%) en 
verdachten (46,9%).  
(M)anova analyses toonden (1) verschillen in perceptie van de variabelen 
tussen slachtoffers/getuigen en verdachten en (2) verschillen tussen 
verhoorders al naargelang een slachtoffer/getuigenverhoor of 
verdachtenverhoor werd uitgevoerd.  
Lineaire regressieanalyses suggereren dat de werkalliantie voorspeld wordt 
door de empathie van de verhoorder, de verhoorstijl, de hoedanigheid van 
de verhoorde, en de duidelijkheid van het verhoor.  
De werkalliantie blijkt systematisch een mediator tussen (een selectie van) 
voorgaande elementen en de tevredenheid van verhoorde en verhoorder 
over het politieverhoor. Op basis van de onderzoeksresultaten is bijkomend 
onderzoek inzake dit relevante doch onontgonnen domein aangewezen. 
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Thema 2/3: Parket 
 
Naam         Saaske De Keulenaer  
Organisatie         Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
Titel project         Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van  

een kwaliteitsmeting binnen het parket. 
Email   saaske.dekeulenaer@just.fgov.be  
Adres          Hallepoortlaan 5-8  
Plaats          1060 Brussel 
 
Beschrijving    Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van 
een kwaliteitsmeting binnen het parket. 
Dit onderzoek werd verricht binnen de Afdeling Research & Development 
van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. 2 doelstellingen werden 
vooropgesteld. Enerzijds had dit onderzoek tot doel een nulmeting door te 
voeren die de perceptie en kennis van de magistratuur en de 
parketadministratie over kwaliteit in kaart brengt. Hiertoe werd geopteerd 
voor de methode van het semi-gestructureerde interview. De interviews 
vonden plaats in 5 pilootparketten (N 48). Deze interviews hadden tevens 
tot doel de magistratuur en de parketadministratie bewust te maken van het 
belang en het nut van kwaliteitsmanagement binnen justitie. Bovendien 
vormen de interviews een goede voorbereiding op de implementatie van het 
kwaliteitsmodel. 
Anderzijds had dit onderzoek tot doel het organisatorische luik van het IKZ-
model voor het openbaar ministerie dat werd aangeleverd door het Instituut 
voor de Overheid en de Solvay Business School, in de praktijk te testen 
alvorens tot een definitieve versie van het kwaliteitsmodel te besluiten. Dit 
model had immers zijn praktische werkbaarheid en haalbaarheid nog niet 
bewezen. Middels een procesbegeleiding van de eerste implementatie van 
dit generiek model in enkele pilootparketten, werden zowel de procesmatige 
elementen van het model als de opbouw van en uitleg bij de 
organisatorische criteria en organisatieontwikkelingsniveaus, getoetst. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van de participerende observatie en het 
logboek als onderzoeksmethoden. De procesbegeleiding resulteerde in een 
aangepaste handleiding:  DE KEULENAER, S., DEVROE, E., Kwaliteit 
meten binnen het parket. Handleiding voor een kwaliteitsmodel op maat. 
Politeia, Brussel, 2007, 165 p. 
 
Naam          Annelies Balcaen  
Organisatie         IRCP, UGent 



   Panopticon vzw 28                           Maklu-Uitgevers 

Titel project         Strafrechtelijke handhaving van milieurecht in  
cijfers  

Email        Annelies.Balcaen@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    De bescherming van het milieu neemt op politiek 
vlak en bij de publieke opinie almaar een belangrijker plaats in. Oorzaak 
daarvan zijn de alarmerende berichten over milieurampen en 
milieuschandalen die ons ter kennis worden gebracht via de media.  
Deze stijgende aandacht voor het milieu uit zich ook in het milieurecht en 
de handhaving ervan. Het hoeft wellicht niet meer vermeld dat er de laatste 
jaren een echte zondvloed aan regels zijn geïntroduceerd in het milieurecht. 
De handhaving van milieurecht gebeurt zowel op administratief als op 
strafrechtelijk vlak. In dit stuk staat de strafrechtelijke handhaving van het 
milieurecht centraal.  
Meer specifiek wordt besproken hoe de strafrechtelijke handhaving van 
milieurecht in de praktijk verloopt. Dit gebeurt aan de hand van cijfers die 
het proces weergeven vanaf het moment dat er een proces-verbaal wordt 
opgesteld tot het moment dat er een uitspraak van de rechter komt. De 
cijfers over de strafrechtelijke handhaving van milieurecht zullen bovendien 
worden gecontextualiseerd en becommentarieerd. 
 
 
Naam         Stefan Thomaes 
Organisatie         Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
Titel project        Naar een parketbeleidsplan voor de parketten  

van eerste aanleg 
Email       Stefan.Thomaes@just.fgov.be 
Adres          Hallepoortlaan 5-8  
Plaats          1060 Brussel 
 
Beschrijving    Sinds enkele jaren is het openbaar ministerie 
bezig met een grondige hervorming. De meeste inspanningen die de laatste 
jaren geleverd werden hebben zich gericht op de opbouw van een 
beleidscyclus. Uitgangspunt bij het tot stand komen van de beleidscyclus is 
de spilfunctie van de procureur des Konings in de uitvoering van het 
federale of ressortelijke beleid en in de beleidsvorming en -bepaling op het 
lokale vlak.  
De afdeling research and Development heeft recent een wetenschappelijk 
onderzoek gevoerd naar de meerwaarde van een parketbeleidsplan bij de 
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uitwerking van een kwaliteitsvol strafrechtelijk beleid, dit ter ondersteuning 
van de magistratuur. Dit onderzoek heeft door middel van een 
literatuurstudie en diepte-interviews de percepties en standpunten 
gegenereerd van een vijftigtal bevoorrechte getuigen (magistraten, FOD 
Justitie, academische wereld, Kabinet, lokale en federale politie, .) met 
betrekking tot de definiëring en afbakening van het parketbeleidsplan, de 
meerwaarde van het parketbeleidsplan, de kritieke succesfactoren, de plaats 
van het parketbeleidsplan binnen de bestaande beleidscyclus, de uitvoering 
van het parketbeleidsplan in de praktijk en de evaluatie van het 
parketbeleidsplan. 
 
Thema 2/4: Evaluatie 
 
Naam         Fien Gilleir 
Organisatie         Hogeschool Gent 
Titel project         U-Turn 
Email        fien.gilleir@hogent.be 
Adres          Voskenslaan 270  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Trefwoorden: Evalueren, effectiviteit, 
interventies, alternatieve sancties, recidive. 
Dit artikel geeft de resultaten weer van de mate waarin (gewelddadig) 
pleeggedrag kan worden teruggedrongen bij ernstige en gewelddadige jonge 
daders, die een intensieve, ambulante begeleiding volgden bij de dienst 'U-
Turn'. Het werkingsprincipe  van U-Turn kadert grotendeels binnen de 
'What Works'-benadering. De primaire doelstelling van deze dienst is er op 
gericht om, via het aanpakken van de problemen op de verschillende 
leefgebieden, onrechtstreeks de criminaliteit te doen terugdringen. Inhoud 
geven aan een dergelijke constructieve sanctie, betekent in dit geval dat de 
jongere in kwestie aan de hand van een integrale trajectbegeleiding en 
vorming een soort van gedwongen hulpverleningsprogramma doorloopt.  
Het onderzoek is opgebouwd uit een kwantitatief gedeelte, maar voorziet 
daarnaast ook in de uitbouw van een kwalitatief luik. Er werden 
parketgegevens vergaard om het aantal justitiecontacten in kaart te brengen 
met oog op het meten van recidive. Om de geboekte vooruitgang op de 
verschillende leefgebieden te kunnen optekenen, werd een nauwgezette 
dossierstudie doorgevoerd over jongeren die een begeleiding bij U-Turn 
genoten. De resultaten van de experimentele populatie (U-Turnjongeren)  
werden tevens afgezet tegen deze van een controlepopulatie. De 
bevindingen van dit onderzoek wijzen uit dat deze vorm van ambulante 
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begeleiding het pleeggedrag van harde kern- jongeren kan terugdringen met 
58%. 
 
Naam         Julie Tieberghien  
Organisatie        Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, UGent 
Titel project         Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor 
Email        Julie.Tieberghien@UGent.be 
Adres          F. Laurentplein 1  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Kwalitatieve gegevens over lokale drugscenes in 
België zijn schaars. De kennis over de lokale prevalentie van druggebruik 
blijft beperkt tot de officiële registratiesystemen waardoor heel wat 
groepen druggebruikers buiten beschouwing blijven. Vanuit sociaal-
wetenschappelijk en beleidsmatig oogpunt is er een behoefte aan informatie 
over de belevingswereld, de gebruikspatronen en de levensstijl van 
druggebruikers. Een goed zicht op de complexiteit van het drugsthema in de 
lokale context is noodzakelijk wil men een 'evidence-based' drugbeleid 
voeren. 
In dit onderzoek hebben we ten behoeve van de stad Antwerpen een 
Antwerpse Drug- en Alcohol Monitor (ADAM) uitgewerkt en uitgetest. Een 
monitor verzamelt en analyseert gegevens op een systematische en 
periodieke manier, waardoor ontwikkelingen en trends gesignaleerd kunnen 
worden. Een monitor kan tevens worden gebruikt voor de effectevaluatie 
van beleidsmaatregelen op langere termijn. De Antwerpse Drug- en Alcohol 
Monitor (ADAM) combineert drie kwalitatieve methodes, met name een 
bevraging van een panel van 40 sleutelfiguren d.m.v. open diepte-
interviews, etnografisch veldwerk door de onderzoeker zelf én met behulp 
van (ex-)druggebruikers, zogenaamde community fieldworkers. De 
methodologische keuzes zijn gebaseerd op een analyse van de 
(inter)nationale literatuur omtrent monitoring. 
Aan de hand van een bespreking van de resultaten van dit onderzoek willen 
we aantonen in welke mate een lokale drugmonitor een waardevol 
instrument is met oog op het verzamelen van relevante en betrouwbare data 
m.b.t. de lokale drugscene. Daarnaast willen we ook enkele 
methodologische bedenkingen bediscussiëren. De focus ligt op de inzet van 
community fieldworkers aangezien dit een vooralsnog weinig beproefde 
kwalitatieve methode is. 
 
Naam         Charlotte Colman 
Organisatie         IRCP, UGent 
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Titel project         Een evaluatie van het pilootproject Proefzorg 
Email        charlotte.colman@ugent.be 
Adres          Loboslaan 32  
Plaats          9080 Lochristi 
 
Beschrijving    Dit onderzoek behandelt de evaluatie van het 
pilootproject Proefzorg. Het project, opgestart in augustus 2005 binnen het 
gerechtelijk arrondissement Gent, zorgt voor een uitbreiding van het 
arsenaal aan alternatieve afhandelingsmodaliteiten op parketniveau. Het 
proefproject heeft tot doel delinquenten, die bekennen feiten te hebben 
gepleegd én bij wie een verslavingsverschijnsel aan de grondslag van die 
feiten ligt, van op parketniveau vlot en efficiënt door te verwijzen naar de 
hulpverlening. Het onderzoek omvat een theoretisch deel, aangevuld met 
een empirisch onderzoek.  
Naast het duiden van de maatschappelijk, beleidsmatige en academische 
relevantie van het onderzoek, wordt in een eerste luik de context en 
organisatie van het project in kaart gebracht. Het empirische luik bestaat uit 
een proces-en impactevaluatie. Binnen de procesevaluatie wordt de 
perceptie en attitude van de betrokken actoren (justitie- hulpverlening- 
middelengebruikers) nagegaan. De gehanteerd methoden hiervoor zijn 
individuele interviews en een focusgroep. Deze procesevaluatie kan 
opgedeeld worden in twee delen. In eerste instantie wordt de specifieke rol 
van de betrokken actoren belicht. In tweede instantie wordt aandacht 
besteed aan de evaluatie van de algemene structuur en het opzet van het 
project. Tevens wordt, op basis van een dossierstudie, een impactevaluatie 
verricht teneinde na te gaan wat de impact is van het ontstaan van het 
proefzorgproject op het voorstellen van andere alternatieven ten aanzien van 
middelengebruikers. Op deze manier kan nagegaan worden of er sprake is 
van een vorm van netwidening door de toepassing van Proefzorg. Na het 
empirische luik wordt in een besluitend hoofdstuk de belangrijkste 
bevindingen van het onderzoek weergegeven. 
 
 
Thema 2/5: Nieuwe criminologische problemen 
 
Naam         Wim D'haese & Anne Groenen 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         Elektronische communicatie en stalking 
Email        wim.dhaese@gmail.com 
Adres         Hooverplein 9  
Plaats          3000 Leuven 
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Beschrijving    De nieuwe telecommunicatietechnologieën 
dringen in snel tempo door in onze dagelijkse leefwereld. Dat heeft ook de 
stalker als geen ander begrepen. In onderstaande tekst wordt het fenomeen 
"elektronische" stalking besproken en dit vanuit enerzijds academisch 
oogpunt, anderzijds vanuit het oogpunt van de recherche in een middelgroot 
lokaal politiekorps.  
Elektronische stalking vertoont heel wat gelijkenissen met traditioneel 
stalkinggedrag omdat het aanhoudend overlast creëert en angst inboezemt 
bij het slachtoffer. Aangezien de modus operandi van deze stalkingvorm 
zich deels afspeelt in de virtuele wereld, is het voor de rechercheur en de 
academicus erg interessant om de verschillen met traditioneel 
stalkinggedrag te belichten en na te gaan wat dit in de politionele praktijk 
betekent. Er wordt beschreven hoe cyberstalking een misdrijf werd. Het is 
echter niet zo dat een wet stalkers gemakkelijk op andere gedachten brengt. 
Wetenschappelijke studies bieden interessante inzichten over hoe stalkers 
denken en handelen. Deze informatie is relevant voor het uitstippelen van 
een adequate politionele aanpak. In de tekst wordt dan ook ruime aandacht 
besteed aan het politioneel interpretatiekader. Het is de bedoeling om aan te 
tonen dat elektronische overlast vaak stepping-stone gedrag is voor 
ernstiger stalkingfeiten. In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot het 
interpreteren van dit stepping-stone gedrag.  Verder wordt duidelijk 
geargumenteerd dat sommige mensen een verhoogd risico lopen om het 
doelwit te worden van een cyberstalker. De politie kan een cruciale rol 
spelen om stalkers vroegtijdig te doen stoppen. Specifieke 
opsporingsmethoden, zoals onderzoek in de elektronische communicatie, 
kunnen hier soelaas bieden. 
 
Naam         Eveline De Wree 
Organisatie         IRCP, UGent 
Titel project         Interstatelijke overbrenging van veroordeelden  

van en naar België: wie, wat, waarom? 
Email        Eveline.DeWree@UGent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
Beschrijving    Interstatelijke overbrenging van veroordeelden 
van en naar België: wie, wat, waarom? 
De laatste jaren werden nieuwe instrumenten ontwikkeld die het mogelijk 
maken dat veroordeelden naar hun land van vast verblijf worden gebracht 
met het oog op de tenuitvoerlegging van hun straf. Overbrenging wordt 
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vaak voorgesteld als een instrument dat de oplossing brengt voor tal van 
problemen. Het lijkt wel of overbrenging 'in ieders belang' is. Feitelijke 
gegevens ontbreken echter vaak in deze discussie.  
Deze verkennende studie kadert binnen een doctoraatsonderzoek naar de rol 
van de veroordeelde in internationale tenuitvoerlegging van straffen en 
omvat een empirische studie van overbrenging van gevonniste personen van 
en naar België.  
In deze bijdrage worden de resultaten gebracht van een dossierstudie naar 
de grote lijnen van de huidige praktijk van interstatelijke overbrenging van 
en naar België: het aantal dossiers, het type dossiers waarin om 
overbrenging wordt verzocht, de motiveringen die hieraan ten grondslag 
liggen, de beslissingen die worden genomen in deze dossiers en mogelijke 
problemen en knelpunten die hierbij opduiken. 
 
 
Naam         Johan Deklerck 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         Zinloos geweld 
Email        johan.deklerck@law.kuleuven.be 
Adres          Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
Beschrijving     De laatste tijd duikt de term "zinloos geweld" op 
in de media, de politiek en de publieke opinie. Het bestaan ervan wordt 
m.a.w. een sociologische gegevenheid. Tezelfdertijd is het wetenschappelijk 
gezien een problematisch begrip. Het is moeilijk om te zetten in 
wetenschappelijk meetbare en evalueerbare parameters. Dit geldt vooral 
voor het aspect "zinloos", wat op het eerste zicht een puur subjectieve 
aangelegenheid is. Verder kunnen we stellen dat ethisch gezien, iedere vorm 
van geweld als zinloos gedefinieerd kan worden. Om te onderzoeken of het 
een criminologisch werkbaar begrip kan worden, dienen we de 
elementen die hier een rol spelen in kaart te brengen.   
In dit seminarie wordt op de verschillende aspecten van "zinloos geweld" 
ingegaan, met als doel een scherpere omschrijving te ontwikkelen. Er wordt 
ingegaan op de spontane criteria die naar voor geschoven worden, zoals de 
bekendheid tussen dader en slachtoffer, de verhouding tussen een mogelijke 
provocatie enerzijds en de reactie hierop anderzijds, om tenslotte stil te 
staan bij de beleving van de dader.   
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4. Postersessies - abstracts 
 
 
Naam         Annelies Hellemans 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project        Externe evaluatie van het strategisch plan hulp- 

en dienstverlening aan gedetineerden 
Email        annelies.hellemans@law.kuleuven.be 
Adres          Herbert Hooverplein 10  
Plaats         3000 Leuven 
 
1. Beschrijving    Dit onderzoek, in opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap, probeert een antwoord te vinden op, ondermeer, de volgende 
onderzoeksvragen: op welke wijze heeft de Vlaamse Gemeenschap zich 
gekweten van haar zorgplicht naar gedetineerden zoals beschreven in het 
strategisch plan; wat is de voortgang en wat zijn de knelpunten bij de 
uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gevangenis?; is de beschikbare 
hulp- en dienstverlening bekend bij de gedetineerden?; wordt er nuttig 
gebruik van gemaakt?; wat is de participatie van de gedetineerden?; wat is 
de tevredenheid van de gedetineerden met de hulp- en dienstverlening? 
Al deze vragen worden beantwoord via het gebruik van verschillende 
onderzoeksmethoden. Om het implementatieproces te evalueren wordt er 
gebruik gemaakt van documentenanalyse en interviews met relevante 
actoren en bevoorrechte getuigen. Om de participatie van de gedetineerden 
aan de hulp en dienstverlening te meten wordt hun participatie gedurende 
een periode van drie maanden geregistreerd; en om de tevredenheid van de 
gedetineerden met de hulp- en dienstverlening te onderzoeken wordt er 
gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst met gesloten vragen en 
focusgroepen.  
Dit onderzoek is gestart op 1 maart 2007 en loopt tot 31 mei 2008. 
 
 
Naam   Vicky De Mesmaecker 
Organisatie   LINC, K.U.Leuven 
Titel project De straftoemeting en het rechtspreken vanuit 

herstelrechtelijk perspectief. De rechtsbeleving 
van rechtzoekenden voor de rechtbank 

E-mail   vicky.demesmaecker@law.kuleuven.be 
Adres    Hooverplein 10 
Plaats   3000 Leuven 
 



   Panopticon vzw 35                           Maklu-Uitgevers 

2. Beschrijving  Menig criminoloog wist zich doorheen het 
verleden geboeid door de zoektocht naar de meest gepaste straf voor een 
gegeven type misdrijven. Door ook maatschappelijke en 
besluitvormingsprocessen rond de bestraffing in de schijnwerpers te 
plaatsen, problematiseert het huidige criminologisch debat omtrent de 
straftoemeting echter in toenemende mate de waas van vanzelfsprekendheid 
die de bestraffing omhult. De voorzichtige doorbraak van de principes van 
het herstelrecht, dat zich onderscheidt van de klassieke strafrechtspleging 
door het conflict terug te geven aan de partijen, zijn hieraan niet vreemd. 
Hoewel de centrale principes van participatie en communicatie in België 
bevestigd werden door de Commissie Holsters, is communicatie tussen 
dader en slachtoffer in de straftoemetingsfase in ons land echter nog 
onbestaand. Steunend op de theorie van procedurele rechtvaardigheid, die 
stelt dat eenieders oordeel over de rechtvaardigheid van een beslissing 
vooreerst afhangt van de procedure die bij het nemen ervan werd gevolgd, 
zal dit doctoraatsonderzoek daarom de mogelijkheden van een meer 
herstelgerichte straftoemeting in ons land exploreren. Concrete aanzet 
hiertoe wordt gevormd door de analyse van de schriftelijke 
slachtofferverklaring, het instrument waarmee participatie door slachtoffers 
aan de straftoemeting in het buitenland plaatsvindt. Het onvermogen om een 
werkelijk communicatief element aan de straftoemeting te voegen en de 
onduidelijkheid over de plaats van de verdachte ten aanzien van deze 
verklaring, geven dit instrument vanuit herstelrechtelijk perspectief een 
onvoldoende. Dit onderzoek wil daarom nagaan in welke mate de bestaande 
straftoemetingsmechanismen de doelen van het herstelrecht kunnen 
waarmaken, en op welke concrete manier herstelrechtelijke principes 
kunnen bijdragen tot een meer evenwichtige vorm van recht vinden. 
 
 
Naam         Eva Nouwen 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project        De betekenis van kwetsbaarheid in de 

veranderende samenleving 
Email       eva.nouwen@law.kuleuven.be 
Adres          Hooverplein 10 3418 
Plaats         3000 Leuven 
 
3. Beschrijving    De samenleving verandert. Oude 
vanzelfsprekendheden verliezen hun evidentie en nieuwe fenomenen 
worden geproblematiseerd. Dit stelt uitdagingen aan de wetenschap tot 
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inzicht in die samenleving. Bestaande referentiekaders boeten immers in 
aan verklarende waarde. Voor de (jeugd)criminologie is dat niet anders.  
De vaststelling dat de problematieken van jongeren in de zorg evolueren 
doet vragen rijzen bij de verklarende theorieën rond jeugddelinquentie, 
waaronder de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid. De typering van 
jonge delinquenten volstaat in een toenemend aantal gevallen niet meer om 
de jongere 'te denken', zeker wanneer de schoolloopbaan 'normaal' verloopt. 
Is er aldus sprake van nieuwe vormen van kwetsbaarheid? Waaruit bestaan 
die dan? Hoe kan de jeugdzorg hierop inspelen? Etc.  
 
Deze probleemstelling vormt de aanzet voor het ontwikkelen van een 
doctoraatsonderzoek over de betekenis van (maatschappelijke) 
kwetsbaarheid in de veranderende samenleving. 
 
 
Naam         Evi Devis 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project        Een eerste aanzet tot een theoretisch raamwerk 

voor systematisch, vergelijkend onderzoek van 
integriteitsbeleid in politieorganisaties 

Email       Evi.Devis@law.kuleuven.be 
Adres          Herbert Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
4. Beschrijving    De poster richt zich niet op politionele integriteit 
an sich, maar veeleer op integriteitsbeleid. De ontwikkeling van een 
integriteitsbeleid binnen de politie is cruciaal omwille van de discretionaire 
ruimte waarover politieambtenaren beschikken in de uitoefening van hun 
beroep en omwille van hun monopolie op legaal geweld. Als politieagenten 
hun baan op een effectieve wijze willen uitvoeren, dienen ze het vertrouwen 
van de burgers te waarborgen.  
Het onderzoek naar integriteitsbeleid bij de politie is de laatste jaren sterk 
toegenomen doordat politionele corruptie-affaires, door toedoen van de 
media (o.a. mediatisering van rechtszaken), publiek werden. 
Politieorganisaties zijn zich bovendien meer en meer bewust van de aan 
onethisch gedrag verbonden risico’s en nemen dan ook preventieve 
maatregelen. Toch merkt men dat systematisch vergelijkend onderzoek naar 
de praktijken inzake integriteitsbeleid in politieorganisaties eerder gering is, 
vooral door de grote variatie in terminologie, benaderingen en praktijken. 
Een overzicht van de bredere literatuur omtrent integriteitsbeleid in private 
en publieke sectoren in het algemeen en bij de politie in het bijzonder, levert 
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een bijdrage tot de deductie van drie bouwstenen, die de basis kunnen 
vormen van een veelomvattend, theoretisch raamwerk dat als uitgangspunt 
kan dienen voor systematisch, vergelijkend onderzoek inzake 
integriteitsbeleid in politieorganisaties.    
 
 
Naam         Kristof Clonen 
Organisatie         LINC, K.U.Leuven 
Titel project         Het stopzetten van een criminele carrière:  

cognitieve en motivationele processen aan de 
basis van spontane desistentie bij 
volwassenen, met speciale aandacht voor de 
effecten van herstelrechtelijke beginselen. 

Email        Kristof.clonen@law.kuleuven.be 
Adres          Hooverplein 10  
Plaats          3000 Leuven 
 
5. Beschrijving    Het beëindigen van de criminele carrière heeft de 
laatste jaren steeds meer aandacht gekregen binnen de criminologie. Het 
desistentieproces is in verscheidene omgevingen en contexten onderzocht. 
Aangezien het merendeel van de mensen met een lange criminele 
voorgeschiedenis tenminste door een deel van het strafrechtelijk systeem 
dienen te gaan, zal de aard van dit systeem wellicht een invloed op hun 
desistentiekansen uitoefenen. Een alternatieve benadering om met daders 
en feiten om te gaan komt uit het herstelrecht. Waar het retributieve 
strafrecht vaak de sociale banden van de daders vergruist, zal herstelrecht 
eerder trachten de geschonden banden met de gemeenschap te herstellen. 
Het boeiende perspectief dat herstelrecht ons geeft op daders, slachtoffers 
en de gemeenschap noopt ons er toe de rol te bekijken die herstelrechtelijke 
interventies kunnen spelen ter ondersteuning van desistentie. 
 
 
Naam         Evy De Caluwé 
Organisatie         associatie KULeuven - KHLimburg 
Titel project        Youth at Risk: Onderzoek naar de effecten en 

organiseerbaarheid in Vlaanderen 
Email        evy.decaluwe@law.kuleuven.be 
Adres          Waversesteenweg 92  
Plaats          1560 Hoeilaart 
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6. Beschrijving   Youth at Risk (YAR) is een ambulant 
programma, in de jaren tachtig ontwikkeld in California, dat zich 
voornamelijk richt op jongeren met ernstige gedragsproblemen. Nadat 
positieve resultaten werden geboekt in o.m. de Verenigde Staten, Groot-
Brittanië, Zweden en Nederland, wordt YAR nu ook in België uitgevoerd. 
Vorig jaar startte een eerste pilootproject met 18 jongeren. Er zal ook dit 
jaar en volgend jaar weer een groep jongeren deelnemen aan YAR.  
YAR beklemtoont vier basisprincipes: verantwoordelijkheid, 
mogelijkheden, zelfexpressie en verbinding. Het wil dus bewerkstelligen dat 
jongeren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, dat jongeren 
weer nieuwe toekomstmogelijkheden zien, beter leren communiceren en dat 
er een betere verbinding met de samenleving totstandkomt. Jongeren nemen 
in het begin van het traject deel aan een intensieve trainingsweek, die wordt 
verzorgd door Amerikaanse trainers. De rest van het traject verloopt 
ambulant. Een bijzonder kenmerk van YAR is het werken met vrijwillige 
"coaches" die de jongeren gedurende negen maanden twee keer per week 
contacteren.  
Mijn onderzoek heeft tot doel de effecten van YAR in kaart te brengen en te 
kijken wat de succes- en faalfactoren zijn, zodat tot een inventarisatie van 
de voorwaarden voor een succesvolle implementatie in Vlaanderen kan 
gekomen worden. Afhankelijk van de resultaten van mijn drie jaar durende 
onderzoek zal door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
budget voorzien worden voor een uitvoering van YAR in heel Vlaanderen. 
 
 
Naam         Veerle Van Gijsegem 
Organisatie  Erasmushogeschool Brussel  
Titel project        Knelpunten in de slachtofferzorg: kwalitatief 

onderzoek bij maatschappelijk werkers 
werkzaam in de slachtofferbejegening, het 
slachtofferonthaal, de dader-
slachtofferbemiddeling en de slachtofferhulp in 
het gerechtelijk arrondissement Brussel 

Email        veerle.van.gijsegem@docent.ehb.be 
Adres          Zespenningenstraat 70  
Plaats          1000 Brussel 
 
7. Beschrijving    Als lector bij de Erasmushogeschool Brussel, 
departement Dansaert, opleiding Sociaal Werk, voer ik een onderzoek uit 
rond "Knelpunten in de slachtofferzorg: kwalitatief onderzoek bij 
maatschappelijk werkers werkzaam in de slachtofferbejegening, het 
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slachtofferonthaal, de dader-slachtofferbemiddeling sensu lato en de 
slachtofferhulp in het gerechtelijk arrondissement Brussel". 
De bedoeling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de knelpunten 
waarmee maatschappelijk werkers werkzaam in de slachtofferbejegening, 
het slachtofferonthaal, de dader-slachtofferbemiddeling sensu lato en de 
slachtofferhulp geconfronteerd worden en/of waarover zij door hun cliënten 
geïnformeerd worden, in de uitoefening van hun functies binnen de 
slachtofferzorg.  
Enerzijds wordt  via een literatuurstudie een beschrijving gegevens van de 
initiatieven die in België ten voordele van slachtoffers van misdrijven zijn 
genomen en waarbij een beroep wordt gedaan op maatschappelijk werkers.  
Anderzijds zullen maatschappelijk werkers werkzaam in de slachtofferzorg 
worden geïnterviewd betreffende de knelpunten die zij in de praktijk 
ervaren in de verschillende stadia van de strafrechtsbedeling en de 
hulpverlening. Mogelijke oplossingen voor deze knelpunten zullen worden 
onderzocht. 
 
 
Naam    Tessa Gombeer 
Organisatie        Universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht & 

Criminologie 
Titel project        Informatiestromen tussen pers en gerecht 

(politie, justitie en advocatuur).  
Het geheim van het vooronderzoek in strafzaken 
onder hoogspanning 

Email        Tessa.Gombeer@UGent.be 
Adres          Universiteitstraat 6  
Plaats          9000 Gent 
 
8. Beschrijving    Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel een 
wetenschappelijk onderbouwd antwoord te geven op de vraag in welke mate 
het geheim van het vooronderzoek in strafzaken nog houdbaar is in een 
maatschappij die streeft naar transparantie.  
Het onderzoek omvat drie grote delen.  
Een eerste onderdeel van het onderzoek heeft tot doel het principe van het 
geheim van het vooronderzoek in strafzaken te duiden. In een historisch 
gedeelte wordt naar de oorsprong ervan gezocht. Er zal worden onderzocht 
in welke mate de legitimaties van een geheim vooronderzoek in de 
hedendaagse Europese en internationale context overeind blijven. Deze 
contextualisering plaatst het onderzoek binnen de maatschappelijke 
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evoluties die de discussie over het belang van een geheim vooronderzoek 
bepalen.  
Het tweede onderdeel van het onderzoek heeft tot doel inzicht te 
verschaffen in het spanningsveld tussen het geheim van het vooronderzoek 
en het journalistieke bronnengeheim.  
Het is de bedoeling in een derde onderdeel van het onderzoek in te gaan op 
de toepasbare sanctiemechanismen in geval van schending van het geheim 
van het vooronderzoek en in geval van schending van het bronnengeheim. 
De methodologie voor het uitvoeren van het onderzoek is voornamelijk 
deze van de studie van de relevante binnen- en buitenlandse regelgeving, 
rechtspraak en literatuur. Deze analyse beperkt zich niet tot het strafrecht, 
maar omvat ook mediarecht, burgerlijk recht, strafrechtelijk beleid, 
criminologie en geschiedenis.  Het rechtsvergelijkend onderzoek strekt zich 
uit tot verschillende Europese landen, behorende tot zowel de continentale 
traditie als de common law traditie. 
 
 
Naam         Karen Verpoest  
Organisatie         IRCP, UGent 
Titel project         De verhouding tussen de rechterlijke en de  

uitvoerende macht in de strafuitvoering 
Email        karen.verpoest@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
9. Beschrijving    Het onderzoek heeft tot doel na te gaan hoe de 
discretionaire ruimte in de strafuitvoering kán worden ingevuld en wat de 
gevolgen zijn van de huidige Belgische invulling (met de invoering van de 
strafuitvoeringsrechtbanken).  In het theoretische luik zal aan de hand van 
een literatuurstudie eerst een antwoord worden gezocht op de vraag of er 
weldegelijk een discretionaire ruimte bestaat en hoe deze historisch is 
gegroeid en geëvolueerd. In de eerste plaats hangt deze vraag nauw samen 
met de veranderingen in visies over de invulling van het doel en de functie 
van de straf.  De tweede vraag die in dit theoretisch luik zal worden 
behandeld is op welke wijze deze ruimte kan worden ingevuld. Deze vraag 
is tweeledig en heeft enerzijds betrekking op het inhoudelijke aspect 
(hoeveel ruimte kan er worden gelaten) en anderzijds op het formele aspect 
(door wie wordt de ruimte ingevuld). België koos voor de invoering van de 
strafuitvoeringsrechtbank en dus een grotere betrokkenheid van de rechter 
in de strafuitvoering. De bevoegdheden van deze rechter worden bovendien 
vrij sterk aan banden gelegd door de Wet van 17 mei 2006. In andere landen 
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wordt deze bevoegdheid echter voorbehouden aan de uitvoerende macht of 
wordt een grotere discretionaire ruimte voor de rechter voorzien. D.m.v. een 
rechtsvergelijkende studie zal duidelijk worden waar België zich  situeert 
ten opzichte van andere landen.  In een empirisch luik zal de huidige 
Belgische situatie worden bestudeerd en zullen de gevolgen van de 
invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken voor de maatschappij, de 
dader en het slachtoffer (gelinkt aan de doelstellingen van de 
strafuitvoering) worden onderzocht. 
 
 
Naam         Lieselot Bisschop 
Organisatie        Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

(SVA) 
Titel project         Het profiel van de korpschef 
Poster of seminarie     postersessie 
Email        lieselot.bisschop@gmail.com 
Adres          Nekkersputstraat 42 a 
Plaats          9000 Gent 
 
10. Beschrijving   Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van 
FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, 
Directie Politiebeheer. Deze Directie houdt zich bezig met de aanwijzings- 
en evaluatieprocedures van korpschefs. Meer specifiek betreft het de 
mandaten bij de lokale politie voor een duur van vijf jaar, die voornamelijk 
in 2002 en 2003 werden afgesloten. Momenteel wijdt deze Directie zich dan 
ook aan de cyclus van vernieuwing (na de eindevaluatie van het mandaat) 
en van aanwijzing 'en régime' van de 'primo-benoemde' korpschefs die 
momenteel het einde van hun eerste mandaat van vijf jaar bereiken. Een 
belangrijke vraag dringt zich dan ook op: de beschrijving van de functie van 
een korpschef en de profielvereisten die eruit voortvloeien, zijn die nog 
aangepast / adequaat om een optimale selectie van de korpschefs mogelijk 
te maken?  
Dit onderzoek beoogt daarom in de eerste plaats een kwantitatieve toetsing 
van het huidige korpschefprofiel zoals vooropgesteld in de Wet op de 
Geïntegreerde Politie en de Omzendbrief ZPZ 11 aangaande het profiel van 
de Belgische korpschef. Dit houdt een beschrijving van de kenmerken van 
de persoon van de Belgische korpschefs van de lokale politie in. (fase 1)  
Daarnaast is het de bedoeling een beschrijvende kwalitatieve analyse van de 
'ideale' korpscheffunctie en de daaraan gerelateerde profielvereisten uit te 
voeren. (fase 2)  
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Ten slotte beoogt dit onderzoek een evaluatie-instrument voor de evaluatie 
van het mandaat van de korpschefs van de lokale politie in België te 
ontwikkelen, dat kan gehanteerd worden door de Directie Politiebeheer van 
de FOD Binnenlandse Zaken. (fase 3) 
 
 
Naam         Marieke Lamaire 
Organisatie        Onderzoeksgroep Criminologie en 

Rechtssociologie, UGent 
Titel project         Een onderzoek naar de ontwikkelingen in  

misdaad en misdaadcontrole in relatie met  
Oost-Europa in de lokale context van Oostende 

Email        marieke.lamaire@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats         9000 Gent 
 
11. Beschrijving   Twee gebeurtenissen hebben Europa in de laatste 
decennia ingrijpend veranderd: de val van de Berlijnse Muur (1989) en de 
toetreding van Centraal- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie 
(2004-2007). We kunnen verwachten dat deze gebeurtenissen op een 
bepaalde manier een invloed hadden en hebben op criminaliteit en 
criminaliteitscontrole in Europa. Criminaliteit en criminaliteitscontrole 
worden immers voor een groot deel bepaald door sociale, economische, 
politieke en culturele factoren die verschillen naargelang plaats en tijd. We 
veronderstellen dan ook dat misdaadpatronen en de controle ervan 
aanzienlijke veranderingen ondergaan hebben en dit zowel in Oost- als 
West-Europa.  
Met dit onderzoek willen we meer concreet nagaan welke veranderingen 
zich hebben voorgedaan in misdaad en de misdaadcontrole in relatie met 
Oost-Europa in de stedelijke context van Oostende. Met 'in relatie met Oost-
Europa' bedoelen we hier concreet dat het zowel kan gaan om slachtoffers 
en daders van Oost-Europese origine (nationaliteit) maar ook bijvoorbeeld 
om illegale handels waarbij de goederen uit Oost-Europa komen maar 
waarbij in feite geen enkele persoon met Oost-Europese origine aanwijsbaar 
betrokken is (geografische locatie). 
De veranderingen in misdaad en misdaadcontrole zullen we plaatsen in de 
economische, politieke, sociale en culturele context van Oostende. Daarbij 
bekijken we in welke zin de economische, politieke en sociale context van 
Oostende veranderd is onder invloed van processen van globalisering die 
zich versneld hebben na de val van de Berlijnse muur en onder invloed van 
nieuwe migraties uit Oost-Europa die daar een gevolg van zijn.  
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Aan de hand van een poster brengen we het volledige onderzoeksplan naar 
voor: onderzoeksvragen, conceptueel schema, methodologie en 
onderzoekspopulatie. 
 
 
Naam         Evelien Van den Herrewegen  
Organisatie        Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

(SVA) 
Titel project         Bronnen van veiligheidsbeleving 
Email        evelien.vandenherrewegen@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
 
12. Beschrijving   In dit onderzoek wordt in vraag gesteld in welke 
mate sociale cohesie in een bepaalde lokale setting bijdraagt tot de 
veiligheidsbeleving van de bewoners en gebruikers.  Zowel in 
wetenschappelijke wereld als in diverse beleidsdomeinen (sociaal maar ook 
in het veiligheidsbeleid) is sociale cohesie een populair thema: de aantasting 
van het sociaal weefsel wordt gezien als nefast voor de buurt (stijging 
criminaliteit) en de veiligheidsbeleving van de bewoners en veel wordt 
verwacht en geïnvesteerd in het versterken van dit weefsel.  In dit 
onderzoek wordt het belang van 'gemeenschap' en 'sociale cohesie' in vraag 
gesteld m.a.w. wordt onderzocht in welke mate en in welke zin de 
onmiddellijke leefomgeving een rol speelt in het al dan niet ontwikkelen 
van een onveilig gevoel.  Het onderzoek is kwalitatief van aard: aan de hand 
van een aantal casestudies in lokale Vlaamse settings wordt nagegaan welke 
bronnen burgers aanhalen bij het spreken over criminaliteit en het 
verantwoorden van hun (on)veiligheidsgevoel.  In de eerste fase van het 
onderzoek wordt op basis van een literatuurstudie nagegaan welke factoren 
bijdragen tot sociale cohesie en hoe die in relatie staan met 
veiligheidsbeleving.  In een poster zouden deze diverse theoretische 
hypotheses worden voorgesteld.   
 
 
Naam         Antoinette Verhage 
Organisatie        Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

(SVA) 
Titel project         De private actoren in de strijd tegen witwassen 
Email        antoinette.verhage@ugent.be 
Adres          Universiteitstraat 4  
Plaats          9000 Gent 
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13. Beschrijving   De strijd tegen witwassen is op internationaal 
vlak uitgegroeid tot een mondiaal systeem waarin zowel publieke als private 
actoren een plaats krijgen in de arena. De rol van de private actoren die 
ingezet worden in deze wereldwijde aanpak, is echter al jarenlang 
onderbelicht. Onterecht, aangezien juist van deze private actoren grote 
inspanningen gevraagd wordt van overheidswege, hoewel 
criminaliteitsbestrijding niet hun core business is. Een deel van deze private 
aanpak vinden we terug in de banken, die vanuit hun plicht tot het melden 
van verdachte transacties, verplicht worden tot het installeren van complexe 
systemen om aan deze eis te kunnen voldoen. Als gevolg hiervan ontstond 
een nieuwe beroepsgroep in de private veiligheid: de compliance officer, 
belast met het toezien op compliance oftewel regelnaleving binnen deze 
bedrijven.  
Het doctoraatsonderzoek 'Het antiwitwascomplex en de interactie met de 
compliance-industrie' startte in 2006. Het onderzoek richt zich niet enkel op 
de manier waarop witwassen door zowel publieke als private actoren wordt 
ingevuld, maar tracht ook strategieën en visies van beiden in kaart te 
brengen. De compliance officer, als nieuwe private actor, maar ook als het 
beginpunt van het antiwitwascomplex, staat hierbij centraal.  
Intussen bevindt het onderzoek zich in de tweede fase. In een eerste fase 
werd een vragenlijst voorgelegd aan compliance officers, waarbij gepeild 
werd naar de praktische invulling van compliance, maar ook naar visies, 
meningen en percepties van compliance officers ten aanzien van de strijd 
tegen witwassen.  
 
 
Naam         E. Nederlof 
Organisatie         NIFP Rotterdam/Dordrecht 
Titel project        Dimensionele diagnostiek bij delinquente 

jongens in de Hartelborgt. 
Email        nederlof50@hotmail.com 
Adres          Noordsingel 185  
Plaats          3003AD Rotterdam 
 
14. Beschrijving   Sinds decennia worden verschillen aangetoond in 
scores op de Big Five persoonlijkheidsdimensies tussen (jeugdige) 
delinquenten en niet-delinquenten (Eysenck, 1964; Heaven, 1996; John, 
Caspi, Robins, Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1994; Van Dam, Janssens, & 
De Bruyn, 2005). Bevindingen m.b.t het verband tussen 
persoonlijkheidsdimensies en delinquentie zijn inconsistent, mogelijk door 
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onderzoek van  heterogene populaties t.a.v. persoonlijkheidskenmerken 
(Steiner, Cauffman, & Duxbury, 1999) of omdat geen onderscheid werd 
gemaakt in verschillende tenlastegelegde delicten. 
Specifieke kennis van het verband tussen persoonlijkheidsdimensies en 
tenlastelegging zal bijdragen aan het begrip van crimineel gedrag van 
jongeren en kan predictie van recidivisme en het ontwerpen van gerichte en 
effectieve interventiemaatregelen faciliteren. 
Methode 
Van januari 2005 tot januari 2007 werden 95 jongens in de leeftijd van 13-
20 jaar (gemiddeld 16,2) verblijvend op de inkomstenafdeling van de 
Rijksinrichting voor Jeugdigen "De Hartelborgt" te Spijkenisse, gevraagd 
voor onderzoek middels informed consent.  
Er werd gevraagd de BFI en de DAPP-BQ t.b.v. dimensionele diagnostiek 
en de CTQ t.b.v. onderzoek naar trauma's in de voorgeschiedenis in te 
vullen. Tevens werd een verkorte intelligentietest afgenomen. 
Tenlastelegging werd vastgesteld aan de hand van TULP-jeugd 
(registratiesysteem jeugddetentiecentra in Nederland). Tenlastelegging werd 
geclassificeerd aan de hand van het Nederlands wetboek van strafrecht, 
waarbij zes categorieën werden onderscheiden, te weten leven, agressie, 
vermogen met geweld, vermogen, zeden en overig (munitie en drugs). 
Onderzoek 
Dimensies van de persoonlijkheid en van persoonlijkheidsstoornissen 
werden gerelateerd aan tenlastegelegde feiten, waarbij het verband met het 
delicttype werd geanalyseerd. 
Resultaten 
Resultaten zullen verder worden besproken tijdens de presentatie van de 
poster. 
 
 
Naam         Else De Donder  
Organisatie        Vereniging voor Alcohol- en andere 

Drugproblemen (VAD) 
Titel project         Onderzoeksplatform middelengebruik 
Email    else.dedonder@vad.be  
Adres          Vanderlindenstraat 15  
Plaats          1030 Brussel 
 
15. Beschrijving   In 2003 nam de Vereniging voor Alcohol en 
andere Drugproblemen (VAD vzw) het initiatief om onderzoekers, 
vertegenwoordigers van het beleid en mensen uit het werkveld van 
preventie, hulpverlening samen te brengen in het onderzoeksplatform 
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middelengebruik. Het initiatief ontstond vanuit de vaststelling dat in 
Vlaanderen en België steeds meer onderzoeksgroepen en -organisaties met  
middelengerelateerd onderzoek bezig zijn. Men is niet altijd van elkaars 
werk op de hoogte.  
De doelstellingen van het onderzoeksplatform middelengebruik zijn:  
- onderzoekers onderling informatie laten uitwisselen over 
middelengerelateerd onderzoek 
- een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk realiseren  
- een brugfunctie tussen onderzoek en beleid realiseren  
- nationale en internationale samenwerking in verband met 
middelengerelateerd onderzoek bevorderen 
Deze doelstellingen worden gerealiseerd via: 
- een elektronische nieuwsbrief met onderzoeksinformatie die 3 keer per 
jaar verspreid wordt 
- een elektronische nieuwsflash met onderzoeksinformatie die ad hoc 
verspreid wordt 
- een jaarlijkse studienamiddag over een actueel onderzoeksthema 
- een databank met onderzoeksfiches van lopend en recent afgerond 
onderzoek in verband met middelengebruik 
- een bevraging van de onderzoeksnoden van de praktijk 
In september 2007 bestaat het netwerk van het onderzoeksplatform uit 
ongeveer 300 leden. 
De poster wil het onderzoeksplatform middelengebruik bekendmaken bij 
onderzoekers en andere professionelen in het criminologische werkveld. 
 
 
Naam         Marie-Sophie Devresse 
Organisatie         NICC 
Titel project        Classificatie van de gedetineerden en de regimes 

binnen de strafinrichtingen 
Email        marie-sophie.devresse@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
16. Beschrijving   In december 2006 heeft de Minister van Justitie 
het Departement Criminologie van het NICC belast met een 
onderzoeksopdracht betreffende de classificatie van de gedetineerden en de 
regimes binnen de strafinrichtingen. Op penitentiair vlak heeft de term 
"classificatie" betrekking op het beleid inzake de spreiding van de 
gevangenen over verschillende gevangenissen en dit in functie van 
verschillende criteria. Via deze methode, die in België nog maar zeer 
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weinig ontwikkeld is, kunnen classificatiewijzen bekeken worden van de 
instellingen die veroordeelden opnemen (bijvoorbeeld, naar gelang van de 
graad van beveiliging, de aangeboden behandeling of opvolging, .). Men 
kan eveneens op basis van een aantal relevant geachte kenmerken 
differentiaties aanbrengen in de veroordeeldenpopulatie zelf. Na een studie 
van de bestaande praktijk in België en een analyse van de behoeften, heeft 
het onderzoek vervolgens tot doel een omvattende inventaris op te stellen 
van de praktijk inzake penitentiaire classificatie in het buitenland (in het 
bijzonder in Québec). Vervolgens zal verder bekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn om deze modellen of delen ervan in het Belgische 
systeem te introduceren.  
Het onderzoek is van start gegaan op 1 september 2007 en heeft een looptijd 
van 3 jaar. 
 
 
Naam         Eef Goedseels / Isabelle Detry 
Organisatie         NICC 
Titel project        Onderzoeksproject met betrekking tot de 

productie en wetenschappelijke exploitatie  
van gegevens aangaande jeugddelinquentie en

  jeugdbescherming 
Email       eef.goedseels@just.fgov.be; 

Isabelle.detryr@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
17. Beschrijving   Het onderzoeksproject is in 2003 op vraag van de 
Minister van Justitie van start gegaan naar aanleiding van een groot tekort 
aan betrouwbare en geldige cijfergegevens met betrekking tot 
jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Het project is van onbepaalde duur 
en focust zich in eerste instantie op de productie en exploitatie van 
gerechtelijke cijfergegevens.  
De productie van de gegevens bestaat uit een verbetering van de bestaande 
registratiesystemen op de jeugdparketten en de jeugdgriffies, zodat 
gegevens die voor het administratieve beheer van zaken ingevoerd worden 
ook bruikbaar zijn voor statistische doeleinden. Dit gebeurt in overleg met 
alle betrokken actoren ('bottom up') en verloopt in opéénvolgende fasen 
(eerst de jeugdparketten, dan de jeugdgriffies).  
Wat de jeugdparketten betreft, werden er op twee verschillende momenten 
wijzigingen aan het registratiesysteem aangebracht: in mei 2004 voor wat 
de instroom op de jeugdparketten betreft en in januari 2007 voor wat de 
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parketbeslissingen betreft. Het registratiesysteem van de jeugdgriffies dient 
nog aangepast te worden. We beschikken bijgevolg over eerste betrouwbare 
cijfergegevens met betrekking tot de instroom op de jeugdparketten voor het 
jaar 2005. Deze gegevens werden grondig geanalyseerd (geëxploiteerd) en 
de analyseresultaten roepen heel wat vragen op die verder onderzoek en 
uitdieping (contextualisering) vergen. In 2008 zal gestart worden met een 
analyse van de parketbeslissingen.    
 
 
Naam         Alexia Jonckheere 
Organisatie         NICC 
Titel project        Onderzoek betreffende de wetenschappelijke 

exploitatie van de bestaande databanken  
in de justitiehuizen (SIPAR) 

Email        alexia.jonckheere@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
18. Beschrijving   Het onderzoek wil relevante gegevens aangaande 
de justitiehuizen die in SIPAR (Système Informatique PARajudiciaire) 
geregistreerd worden, wetenschappelijk analyseren in functie van het 
strafrechtelijk beleid. SIPAR is in eerste instantie een informaticasysteem 
(software) met een geheel van programma's die het mogelijk maken om de 
dossiers van de justitiabelen te beheren en het werk van de 
justitieassistenten te organiseren. Tevens is het systeem voorzien van 
interfaces die maken dat gegevens die door andere gerechtelijke actoren 
verzameld worden, ook geraadpleegd kunnen worden. Tot slot omvat 
SIPAR een database met gegevens betreffende de parajustitiële mandaten 
waarvan de uitvoering aan de justitiehuizen wordt toevertrouwd. Het 
onderzoeksproject dat van onbepaalde duur is, is specifiek gericht op de 
exploitatie van deze database. 
Het onderzoeksproject is in mei 2004 van start gegaan met een verkennende 
fase. Het registratiesysteem - dat op dat ogenblik een veralgemeend gebruik 
kende in alle justitiehuizen - werd grondig bestudeerd: de structuur van de 
database, de wijze van invoeren en genereren van de gegevens, de 
mogelijkheden om statistieken te produceren op basis van gegevens die 
voor administratieve doeleinden ingevoerd worden, enz. In 2005 werd er 
gestart met een wetenschappelijke analyse van de ingevoerde gegevens, 
aangezien het systeem vanaf 1 januari ook verplicht dient gebruikt te 
worden in alle justitiehuizen.   
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Er wordt geopteerd voor deelname aan de postersessie. In de poster zal 
aandacht besteed worden aan de gehanteerde methodologie, alsook aan de 
eerste analyseresultaten over de jaren 2005 en 2006 en de vragen/reflecties 
die deze oproepen. 
 
 
Naam         Anne Lemonne / Inge Vanfraechem  
Organisatie         NICC 
Titel project        Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van 

de voorzieningen ten behoeve van  
slachtoffers van inbreuken 

Email       anne.lemonne@just.fgov.be; 
inge.vanfraechem@just.fgov.be 

Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
19. Beschrijving  Het onderzoek met betrekking tot de 
voorzieningen ten behoeve van slachtoffers beoogt een evaluatie van de 
mate waarin de implementatie van deze voorzieningen adequaat is ten 
aanzien van de noden van de slachtoffers. Met de realisatie van dit project 
wordt gestreefd naar de ontwikkeling van wetenschappelijke deskundigheid 
op het domein van de victimologie, met als doel te beantwoorden aan de 
nood aan permanente evaluatie op dit domein ter ondersteuning van het 
strafrechtelijk beleid. De eerste onderzoeksfase, die voornamelijk van 
kwalitatieve aard was, werd zonet afgerond (september 2004 tot mei 2007).  
Op dit ogenblik wordt een nieuw onderzoeksplan uitgewerkt op basis van 
de resultaten uit de eerste onderzoeksfase. Er wordt gedacht aan een meer 
kwantitatieve bevraging van een representatief staal van de bevolking. De 
resultaten hiervan zouden meer gewicht kunnen geven aan de verschillende 
tendensen die uit de kwalitatieve analyse naar boven kwamen en waarbij 
verder gegaan wordt in de lijn van de bekommernissen van de slachtoffers 
die in de eerste onderzoeksfase naar voor kwamen. De ontwikkeling van 
een dergelijk onderzoek zal zonder twijfel de aandacht vestigen op het 
minder eenduidige en minder enge karakter van het fenomeen van 
slachtofferschap en op politieke antwoorden die daarop moeten gegeven 
worden, met als analysekader niet zozeer het slachtofferschap op 
individueel niveau of in relatie tot het strafrechtelijke, maar het 
slachtofferschap met zijn onvermijdelijk sociale dimensie. 
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Naam         Eric Maes 
Organisatie         NICC 
Titel project        Onderzoeksproject Productie en exploitatie van 

gegevens betreffende de toepassing van de  
wet houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet 
betreffende de externe  
rechtspositie van gedetineerden 

Email        eric.maes@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
20. Beschrijving   Dit project dat in 2004 op vraag van de minister 
van Justitie van start ging en opgevat is als een permanent 
onderzoeksproject, heeft als voorwerp de aanmaak en analyse van een 
aantal statistische gegevens met betrekking tot de toepassing van de nieuwe 
wetgeving inzake de externe rechtspositie van veroordeelden tot 
vrijheidsberovende straf en deze aangaande de oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken. 
Het is de bedoeling niet alleen meer zicht te krijgen op de interne werking 
van de nieuwe besluitvormingsorganen, maar ook de externe effecten van 
de nieuwe wetgeving van naderbij te bekijken (bijv. in relatie tot de 
ontwikkeling van de omvang van de gevangenisbevolking). 
In een eerste fase van het project is, specifiek voor de 
strafuitvoeringsrechtbanken, een registratie-instrument (SURTAP) 
uitgewerkt met aandacht voor het gebruik ervan voor administratieve 
doeleinden, en werd een eerste simulatie-oefening verricht met betrekking 
tot de potentiële werklast van de strafuitvoeringsrechtbanken. Nu de 
strafuitvoeringsrechtbanken sedert 1 februari 2007 operationeel zijn, zal in 
een tweede fase werk worden gemaakt van de eerste analyses op basis van 
de gegevens die in SURTAP worden geregistreerd. 
De analyses zullen zich concentreren rond een viertal hoofdthema's, nl.: 1) 
de dossierlast van de respectievelijke strafuitvoeringsrechtbanken (en bij 
uitbreiding de minister van Justitie zelf), 2) de beslissingspraktijk in 
verband met toekenning, herroeping, etc. van de diverse modaliteiten, 3) het 
verloop van de procedure (naleving termijnen), en 4) de toepassing van de 
beroepsmogelijkheden (cassatie). 
 
 
Naam         Eric Maes 
Organisatie         NICC 
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Titel project         Onderzoeksproject Strafbecijfering 
Email        eric.maes@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 

 
21. Beschrijving   Dit kleinschalig opgevat onderzoek werd in 2006 
uitgevoerd op vraag van de Cel beleidsvoorbereiding van de minister van 
Justitie in nauwe samenwerking met het Directoraat-generaal Penitentiaire 
Instellingen (DG EPI). 
In de onderzoeksnota die naar aanleiding van dit onderzoek tot stand kwam, 
wordt gerapporteerd over de anno 2006 in België gehanteerde werkwijze 
inzake strafberekening en -uitvoering van gevangenisstraffen en over de 
implicaties ervan voor de omvang van de gevangenispopulatie. Ter 
illustratie wordt één en ander ondersteund met empirische gegevens over 
o.a. de 'ouderdom' van nog steeds in uitvoering zijnde vonnissen tot 
vrijheidsberovende straf. Eveneens worden een aantal alternatieve pistes 
geformuleerd, waarbij telkens ook wordt nagegaan welke (theoretische) 
consequenties de voorgestelde ingrepen zouden hebben voor de 
strafuitvoeringspraktijk. 
 
 
Naam         Eric Maes 
Organisatie         NICC 
Titel project        Onderzoeksproject Wetenschappelijke 

exploitatie van de penitentiaire gegevensbanken 
Email        eric.maes@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
22. Beschrijving   Het onderzoeksproject werd eind mei 2004 door 
de minister van Justitie goedgekeurd en is opgevat als een project met een 
permanent karakter. Het project focust op de productie en exploitatie van 
penitentiaire cijfergegevens.  
Het kadert binnen een samenwerkingsverband tussen het Directoraat-
generaal Penitentiaire Instellingen (DG EPI), de stafdienst ICT (FOD 
Justitie) en het NICC. Voor de productie van de cijfergegevens wordt in 
eerste instantie gewerkt met de (ruwe) data die dagelijks door de griffies 
van de gevangenissen worden ingeput in de penitentiaire databank 
SIDIS/GRIFFIE. In samenwerking met de stafdienst ICT is een 
datawarehouse-systeem uitgewerkt. Daaraan gekoppeld is ook een SAS-tool 
ontwikkeld, die uit verschillende modules zal bestaan, en progressief zal 
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worden uitgebouwd. Deze tools laten toe om op een transparante, uniforme 
en gebruiksvriendelijke wijze de gewenste cijfergegevens te genereren, en 
periodiek te actualiseren. Momenteel zijn volgende (nog verder te 
valideren) modules uitgewerkt: 1) Opsluitingen, 2) Populatie, 3) 
Invrijheidstellingen, 4) Ontvluchtingen. De keuze van de te verkrijgen 
statistische gegevens en de definiëring van concepten, teleenheden, 
dimensies, etc. gebeurt in samenwerking tussen het DG EPI en het NICC. 
Het is de bedoeling deze cijfergegevens, die de periode 1980-2006 
bestrijken, grondig te analyseren (bijv. opsporen van trends binnen een 
langere termijn-evolutie; effecten van beleidsmaatregelen evalueren) en te 
contextualiseren (bijv. door te plaatsen in ontwikkelingen op vlak van 
praktijk, beleid, en ze in verband te brengen met andere externe 
indicatoren). De resultaten van het onderzoek zullen op termijn eveneens 
beschikbaar worden gesteld voor een breder publiek (via publicaties, 
eventueel ook internet). 
 
 
Naam         Bertrand Renard 
Organisatie         NICC 
Titel project         Gerechtelijke expertise in strafzaken 
Email        bertrand.renard@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
23. Beschrijving   Het beroep op een expert in strafzaken is 
regelmatig het onderwerp van de rechtsleer en van parlementaire debatten. 
Omwille van de eigenheid ervan is het NICC in 2002 gestart met een 
omvangrijk onderzoekproject met het oog op het verzamelen van empirisch 
materiaal met betrekking tot de gerechtelijke expertise in strafzaken. 
In een eerste fase (Cartografie van de praktijken: 2002-2003) werd op basis 
van een studie van het ganse strafrechtelijke proces (van de fase van het 
vooronderzoek tot aan de fase van de strafuitvoering) een inventaris 
opgesteld van alle expertisepraktijk. In een tweede fase (het Statuut van de 
deskundige: 2004-2005) werd getracht om een beter zicht te krijgen op het 
statuut van de gerechtelijke deskundige in strafzaken. Aan de hand van een 
bevraging van deskundigen werd een beeld verkregen van hun sociaal-
economische profiel en hun praktijken. Tevens werd op basis van een 
juridische analyse een inventaris opgesteld van alle regelgeving met 
betrekking tot de omschrijving van de deskundige, de taken die zij dienen te 
vervullen, de wijze waarop zij tussenkomen,... Deze fase van het onderzoek 



   Panopticon vzw 53                           Maklu-Uitgevers 

had voornamelijk tot doel om een stand van zaken op te stellen met 
betrekking tot de rol van de deskundige in strafzaken. 
Momenteel wordt nog dieper ingegaan op enkele specifieke vragen zoals de 
duur van de expertise, de kosten van de expertise en de mogelijke betekenis 
van het gebruik van ADN.  In het onderzoek wordt er zowel gebruik 
gemaakt van kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Naast 
eigen dataverzameling, wordt ook gebruikt gemaakt van reeds beschikbare 
cijfergegevens (zoals van de Dienst Gerechtskosten). 
 
 
Naam         Jessica Schoffelen / Isabelle Ravier 
Organisatie  NICC  
Titel project        Een evaluatie van het gebruik van het Centrum 

'De Grubbe' te Everberg 
Email      jessica.schoffelen@just.fgov.be; 

Isabelle.ravier@just.fgov.be 
Adres          Simon Bolivarlaan 30  
Plaats          1000 Brussel 
 
24. Beschrijving   In opvolging van de aanbevelingen die de 
evaluatiecommissie van het centrum De Grubbe in Everberg vooropstelde 
in haar evaluatierapport van het jaar 2004, vertrouwde Minister van Justitie 
Laurette Onkelinx een onderzoeksproject toe aan de afdeling criminologie 
van het NICC. De onderzoeksopdracht beoogt een reflectie over de 
betekenis van het gebruik van het centrum, en dit binnen het groter geheel 
van het jeugdbeschermingssysteem. Op 1 februari 2007 ging het onderzoek 
van start. Het onderzoek omvat twee fasen. In een eerste fase wordt getracht 
het gedifferentieerde gebruik van De Grubbe in kaart te brengen tegen de 
achtergrond van het gebruik van andere maatregelen die kunnen opgelegd 
worden aan minderjarige jongens die ervan verdacht worden een als 
misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben. Dit gebeurt via een studie van 
gerechtelijke dossiers van deze minderjarigen gecombineerd met een 
motivatievragenlijst ten aanzien van jeugdrechters met betrekking tot de 
genomen beslissing ten aanzien van dezelfde minderjarigen waarvan de 
dossiers geanalyseerd werden. Voor deze eerste fase werden drie 
Nederlandstalige en drie Franstalige gerechtelijke arrondissementen 
geselecteerd. We trachtten te bepalen welke arrondissementen 
respectievelijk veel, matig en weinig gebruik maakten van De Grubbe, en 
zodoende elke type in de steekproef te betrekken. De resultaten van deze 
analyse van de beslissingslogica zullen begin 2008 beschikbaar zijn. In een 
tweede fase zullen deze teruggekoppeld en besproken worden met relevante 
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actoren. Hierbij zal getracht worden om via een interactief en participerend 
overleg een diepgaandere analyse van de beslissingslogica uit te voeren. 
 
 
Naam         Koen Ponnet / Véronique Vancoppenolle 
Organisatie        Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg 

vzw (OSBJ vzw) 
Titel project        De beeldvorming van de Bijzondere Jeugdzorg 

in de media, anno 2006.  
Email        koen_ponnet@yahoo.com 
Adres          Sint-Ursulastraat 5  
Plaats          9200 Dendermonde 
 
25. Beschrijving   De laatste twee jaren is het onderwerp jongeren 
en geweld niet meer uit de media weg te cijferen. Joe van Holsbeeck, Guido 
De Moor, en recent Simon Wijffels. Het lijkt wel alsof de delinquentie bij 
jongeren alsmaar stijgt.  
De bedoeling van deze studie is een zicht te krijgen op de beeldvorming van 
de sector Bijzondere Jeugdzorg en hun cliënten in Vlaamse kranten voor 
2006. Hiervoor werd de berichtgeving van acht Vlaamse kranten verzameld 
(De Standaard, De Morgen, Het Nieuwsblad/het Volk, Het laatste Nieuws, 
De Gazet Van Antwerpen, Belang van Limburg, De Tijd), voor de periode 
van januari 2006 tot en met december 2006. In het totaal werden 1322 
krantenartikels geselecteerd en gecodeerd zowel naar vormelijke kenmerken 
(zoals datum van het bericht, al dan niet verschenen in de regionale sectie) 
als naar inhoudelijke kenmerken (zoals het onderwerp/thema en de 
aanleiding van het bericht).  
Uit de analyses blijkt dat het thema 'Jeugddelinquentie' de meeste aandacht 
krijgt overheen de verschillende kranten. Niettemin zijn er significante 
verschillen merkbaar tussen de kranten onderling. De studie spit de 
verschillen verder uit en bespreekt mogelijke implicaties van de resultaten. 
Koen Ponnet is doctor in de Psychologie en werkt als vrijwillig medewerker 
bij het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) 
van de Universiteit Antwerpen.  
Véronique Vancoppenolle is stafmedewerker bij Ondersteuningstructuur 
Bijzondere Jeugdzorg. 
 
 
Naam         Isabel Verwee 
Organisatie        Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

(SVA)  
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Titel project        De verwachting van de burger ten aanzien van 
de politie 

Email        isabel.verwee@vub.ac.be 
Adres          Pleinlaan 2 
Plaats          1050 Brussel 
 
26. Beschrijving   Terwijl de criminologische en sociologische 
studie van de politiepraktijk in het buitenland al op een vrij lange traditie 
kan bogen blijft vooral Vlaanderen achterna hinken. Belgisch 
politieonderzoek is tot nu toe hoofdzakelijk gericht geweest op wetgeving 
en beleid, de organisatiestructuur, concepten van politiewerk (bvb. 
'intelligence led policing') en het intern functioneren van de politiediensten. 
De politiepraktijk kreeg doorgaans slechts aandacht in relatie tot juridische 
definities van de politiefunctie (wettelijke taakstelling), het implementeren 
van specifieke maatregelen of in afzonderlijke interventiedomeinen (bvb. 
georganiseerde criminaliteit) en afdelingen (bvb. terrorismecel). Studies 
m.b.t. het concrete politiewerk zijn op één hand te tellen. Wat de politie 
eigenlijk doet en op welke terreinen ze juist werkzaam is, blijft een vrij 
groot vraagteken.  
Bij het reflecteren over het Belgische politiewezen, wordt bovendien te 
weinig aandacht besteed aan de verwachtingen van de burger ten aanzien 
van politie. Gezien de burger kan beschouwd worden als dé gebruiker bij 
uitstek van politie, waarbij de politie in eerste instantie reactief is en in 
mindere mate proactief, zal hij voor een groot deel het takenpakket van de 
politie bepalen. Vanuit dit opzicht is het van fundamenteel belang om de 
wensen van burgers in kaart te brengen en om vervolgens te kijken wat er 
zich in de praktijk afspeelt; met name is de politiepraktijk een 
weerspiegeling van de verwachtingen van de burger?  
Dit onderzoek richt de schijnwerper specifiek op de dagelijkse taken, 
activiteiten van politie en rol die de burger aan de Belgische lokale politie 
toekent.  In de postersessie zal voornamelijk aandacht worden besteed aan 
dit laatste aspect.  
 
 
Naam         Catherine Van Dijk  
Organisatie         Vakgroep Criminologie V.U.B. 
Titel project        Doctoraatsonderzoek. Balanceren op de grens 

tussen jeugd- en strafrecht.  
Forensische evaluatie en verslaggeving in het 
kader van de uithandengeving 

Email        catherine.van.dijk@vub.ac.be 
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Adres          Pleinlaan 2  
Plaats         1050 Brussel  
 
27. Beschrijving   Met deze studie willen we onderzoeken hoe in 
het kader van een uithandengeving de geschiktheid van de jongere voor 
jeugdbescherming onderzocht wordt. De vraag of 
jeugdbeschermingsmaatregelen voor de jongere in kwestie nog geschikt zijn 
vormt immers het kerncriterium bij de uithandengeving. Hiertoe wordt 
nagegaan hoe de verslaggeving in uithandengevingsdossiers eruit ziet 
(bronnen, inhoud en structuur van de verslagen). Daarnaast willen we 
onderzoeken of we vanuit deze verslaggeving en de analyse van de 
vonnissen en arresten kunnen komen tot enkele kernconcepten (bvb 
'pedagogische beïnvloedbaarheid', 'maturiteit', 'gevaarlijkheid') die centraal 
staan binnen het rapportage- en besluitvormingsproces bij de 
uithandengeving.  
Zo kunnen we zicht krijgen op de informatie die de jeugdrechter aangereikt 
krijgt, hoe die informatie tot stand komt en welke kwaliteit deze heeft, 
m.a.w. hoe wordt de 'geschiktheid' onderzocht. Ten tweede willen we 
achterhalen welke dimensies van de jongere en zijn omgeving voorwerp 
uitmaken van onderzoek: wat bepaalt precies deze 'geschiktheid'? (bvb is 
een jongere die recidivegevaar inhoudt niet (meer) geschikt voor 
jeugdbeschermingsmaatregelen?).  
Op beide wordt getracht een antwoord te geven via dossierstudie. De 
informatie verkregen uit de verslaggeving en vonnissen/arresten wordt 
aangevuld en getoetst door interviews met experten en jeugdrechters. Op 
die manier kan een eventuele kloof tussen theorie en praktijk, tussen wens 
en werkelijkheid zichtbaar worden: de informatie gewenst (en begrepen) 
door de jeugdrechter of door expert noodzakelijk geacht voor een evaluatie 
versus de verslaggeving en onderzochte dimensies zoals blijkt uit de 
dossiers ('law in books' versus 'law in action'). 
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5. Voorstelling onderzoeksinstituten 

Centrum voor Politiestudies vzw 

Het CPS is het resultaat van de samenwerking tussen enerzijds de Vlaamse 
academische opleidingen aan universiteiten en hogescholen, actief op 
criminologisch gebied, én anderzijds de diverse Vlaamse en centrale 
opleidingscentra voor politiemedewerkers. Het is een autonoom orgaan dat 
in overleg met alle betrokken partijen via een kritische analyse en 
overdracht van kennis  tracht een constructieve bijdrage te leveren aan het 
politievraagstuk in België. De activiteiten die worden georganiseerd komen 
dus tot stand door een intensieve samenwerking tussen de Nederlandstalige 
politiediensten en de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen. 

Het Centrum voor Politiestudies stelt een aantal doelstellingen voorop die 
men via specifieke activiteiten tracht te bereiken.   
 
Deze doelstellingen zijn : 
• het bevorderen en benutten van politiestudies, onder meer door het 

organiseren van studiedagen en studiecycli op academisch niveau rond 
politiegerelateerde problemen,  

• het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie van 
politievraagstukken,  

• het meer wetenschappelijk funderen en efficiënter maken van het 
politiewerk en politiebeleid via werkgroepen en gerichte ervaring. 

Het spreekt voor zich dat de studiedagen waarvan sprake is een unieke 
kans bieden om de leden van de lokale en federale politie samen te brengen. 
De bijeenkomsten geven hen ruim de gelegenheid om kennis en ervaring uit 
te wisselen. Daarenboven biedt het Centrum voor Politiestudies aan de 
politiemensen kansen bij uitstek om de actualiteit van nabij op te volgen op 
een interessante en leerrijke manier. Belangrijke veranderingen en de 
evoluties, die zich gedurende de laatste jaren in de politiewereld voordeden, 
vormden immers steeds de startbasis voor de discussies in de schoot van het 
CPS. Het biedt hiertoe een onafhankelijk forum waar vrijuit over een aantal 
ontwikkelingen en problemen gesproken kan worden. Door o.a. het 
aantrekken van gespecialiseerde sprekers en andere medewerkers wordt 
getracht om deze informatie op academisch niveau over te brengen. 
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Daarnaast voert het Centrum voor Politiestudies wetenschappelijk 
onderzoek naar diverse actuele politiegerelateerde vraagstukken. 
 
In de Cahiers Politiestudies worden diverse actuele thema’s benaderd 
vanuit specialistische en desgewenst multidisciplinaire invalshoek. Zowel 
wetenschappers (academici, wetenschappelijk onderzoekers, professoren, 
onderzoekers aan beleidsinstituties) als practici uit politie, justitie en 
belendende domeinen vinden hier een forum. Het kan hierbij zowel gaan 
om actuele specifieke thema’s als om thema’s die in algemene zin meer 
diepgang verdienen. Belangrijk bij de uitwerking van de Cahiers is de 
ontmoeting tussen een wetenschappelijke,- en een praktijkgerichte 
invalshoek. 
 
Voor meer info over onze activiteiten en onze publicaties: 
www.police.be/cps, nathalie.roegiers@ugent.be 
Centrum voor Politiestudies vzw, Kortedagsteeg 14a, B-9000 Gent, tel. 
09/223.24.11. 
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Afdeling Research en Development Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid 

 
 
Hoofd R&D:  Elke Devroe, criminologe  
Vorsers:  Stefan Thomaes, criminologe  
  Saaske De Keulenaer, criminologe  
   
De afdeling Research en Development van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid werd opgericht in 2001 en voorziet in het doorvoeren 
van intern wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de facilitering en 
begeleiding van uitbesteed universitair wetenschappelijk onderzoek 
anderzijds. Het onderzoek dat binnen deze afdeling wordt doorgevoerd door 
wetenschappelijke vorsers criminologen situeert zich op het kruispunt 
tussen de politie en het openbaar ministerie en wordt vooral nuttig 
aangewend door het College van procureurs-generaal, de magistraten van de 
diverse parketten van eerste aanleg, de politie en meer algemeen de diverse 
beleidsmakers binnen het ruime domein van strafrechtelijk beleid. Het 
behoort tot de kerndoelstelling van deze afdeling het beleid meer 
knowlegde-based en evidence-based te maken en kennisvermeerdering, 
kennisoverdracht van wetenschappelijk onderzoek naar beleid toe en 
onderzoekscoördinatie zijn dan ook de sleutelactiviteiten. Tevens wordt 
aandacht besteed aan een grote transparantie van onderzoek. Met dit doel 
voor ogen werd het door de departementen Justitie en Binnenlandse Zaken 
uitbesteed onderzoek (en tevens het onderzoek dat werd uitbesteed door de 
federale politie, het NICC en de POD Wetenschapsbeleid) in kaart gebracht 
en in handzame vademecums gepubliceerd.  Geregeld wordt tussen de 
diverse federale departementen overleg gepleegd over de 
onderzoeksuitbesteding en dit binnen het in 2000 door deze afdeling 
opgerichte “Overleg Platform Justitie en Veiligheid”. Recentelijk vonden 
ook de onderzoekscoördinerende instanties van de gemeenschappen en de 
gewesten hierin een plaats. Al het door de afdeling gecoördineerde en zelf 
doorgevoerde onderzoek wordt gepubliceerd bij erkende uitgeverijen en 
gratis aangeboden aan een 300tal geïnteresseerden per boekwerk.  
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Het onderzoekscentrum Bestuurlijke 
Veiligheidsvraagstukken 

 
 
In het licht van de academiseringsbeweging van de hogescholen en binnen 
de Associatie Universiteit Gent hebben we recent de Associatie 
Onderzoeksgroep Bestuurlijke Veiligheidsvraagstukken - Governance of 
Society (GOfS) opgericht. Dit onderzoekscentrum is een 
samenwerkingsverband tussen het departement Bestuurskunde van HABE-
HoGent, de Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse - UGent en het 
Institute for internationaI Research on Criminal policy – UGent.  
 
De onderzoekslijnen van het onderzoekscentrum Bestuurlijke Veiligheids-
vraagstukken zijn: 

 
* De studie van de verruiming van de maatschappelijke betekenis 
(van objectieve" onveiligheid naar "subjectieve" gevoelens, overlast, 
wantrouwen in overheden ...) en de wijzigende sociale relevantie 
(van "traditionele" criminaliteitsvormen naar voedselonveiligheid, 
milieubedreiging, corruptie, terrorisme ...) die in de laatmoderne 
samenleving aan de notie onveiligheid gehecht wordt; 
 
* De studie van het bestuurlijke en gerechtelijke beleid dat 
ontwikkeld wordt ten aanzien van het nieuwe 
onveiligheidsvraagstuk, met bijzondere aandacht voor afstemmings- 
en integratieproblemen tussen publieke versus private beleidsvoering, 
centrale versus decentrale beleidsvoering, sectoriële versus 
integrale/geïntegreerde beleidsvoering en relaties tussen 
internationale, landelijke en lokale beleidsvoering. Tevens gaat 
bijzondere aandacht naar de implicaties hiervan voor het vraagstuk 
van de vrijwaring van mensenrechten;  
 
* De studie van het handhavings- en bestrijdingsdispositief dat 
betrokken is bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van dit 
evoluerend onveiligheidsvraagstuk, met specifieke aandacht voor 
de grensvervaging en bevoegdheidsverplaatsing in de uitvoering. 
 

De organisaties en groepen die binnen deze onderzoekslijnen onder andere 
aan bod kunnen komen zijn: politie, bijzondere inspectie- en 
opsporingsdiensten, nieuwe veiligheidsberoepen, justitie, strafuitvoering, 
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private en publieke inlichtings- en veiligheidsdiensten, defensie, sociale 
bewegingen en burgerinitiatieven.     
   
Deze onderzoekslijnen worden uitgewerkt in zowel kortlopend als 
langlopende onderzoeksprojecten. Omdat GOfS meent te kunnen bijdragen 
aan de evaluatie en versterking van het bestuur, worden, naast het 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, ook beleidsondersteunende 
projecten opgezet.   
 
Directeurs van het onderzoekscentrum zijn Prof.Dr. Marleen Easton en Dr. 
Gudrun Vande Walle. De promotoren van het project zijn de professoren 
Prof. Dr. Paul Ponsaers (promotor) en Prof. Dr. Marc Cools (copromotor). 
Alle leden van de drie onderzoeksgroepen, met hun biografie vermeld op 
www.gofs.ugent.be, maken ook deel uit van het onderzoekscentrum. 
Afhankelijk van het onderzoeksthema, sluit een project aan bij de eigen 
onderzoeksgroep of bij het onderzoekscentrum GOfS.  
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Het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (EMV) 
 
 
 
Het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (EMV)is een 
snelgroeiend instituut met een relatief jonge geschiedenis. Het EMV werd 
in september 2004 gelanceerd door de KATHO-Ipsoc (Kortrijk), als spin-off 
van de opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Aan de basis 
van de oprichting ligt de in volume toenemende vraag naar en behoefte aan 
antwoorden op de toegenomen veiligheidsproblemen en op de nieuwe 
veiligheidsrisico's. Het centrum verzamelt, genereert en verspreidt kennis en 
expertise ten behoeve van zowel overheid en beleid, onderwijspartners als 
de bedrijfswereld. De expertise van het EMV richt zich, sedert haar 
oprichting in 2004, ruwweg op twee onderling samenhangende thema’s. 
Ten eerste is lokale veiligheidszorg en integrale veiligheid, in zijn vele 
facetten, een voornaam onderwerp. Ten tweede werkt het EMV vanuit een 
breedmaatschappelijk en multidisciplinair karakter op het in onze 
laatmoderne maatschappij manifest aanwezige, en quasi dominante 
veiligheidsdiscours. In wat volgt wordt een selectief overzicht gegeven van 
de lopende onderzoeken, uitgevoerd door het EMV.  
 
Het onderzoek 'Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming, een 
overzichtstudie' [01/04/2007 tot 31/12/2007] werd uitgevoerd door het 
EMV in samenwerking met de Onderzoekscel Digital Art and 
Entertainment (HOWEST-PIH) en de Onderzoeksgroep Cultuur en 
Educatie (UGent), in opdracht van het Vlaams Instituut voor 
Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) en het 
Vlaams Parlement. De doelstellingen concentreerden zich in hoofdzaak 
rond vier onderscheiden facetten die een state-of-the-art overzicht beoogt 
van wetenschappelijke kennis en inzichten aangaande de relatie tussen 
jongeren en gaming. Het onderzoeksrapport is momenteel in peer-review en 
zal eind februari 2008 worden voorgesteld in het Vlaams Parlement.  
 
Daarnaast werkt het EMV aan het onderzoek ‘Diversiteit bij voetbalclubs 
uit de eerste klasse en de KBVB’ [01/11/2007 tot 31/10/2008] in opdracht 
van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en 
Preventiebeleid. Binnen deze opdracht wordt nagegaan of het doorvoeren 
van een diversiteitbeleid kan bijdragen tot het versterken van de positie van 
de eerste klasse clubs en of dit kan leiden tot een daling van de racistische 
en kwetsende spreekkoren op de Belgische voetbalvelden.  
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Verder is het EMV co-promotor van het onderzoek ‘Effectiviteit van 
Technopreventief Advies’ [01/11/2007 tot 31/10/2008], eveneens in 
opdracht van FOD BiZa en in samenwerking met LINC, de School voor 
Massacommunicatieresearch en het Instituut voor de Overheid van de 
KULeuven.  
 
Tot slot werd aan het EMV een intern PWO (projectmatig wetenschappelijk 
onderzoek) met als onderwerp ‘Regie en samenwerking in de lokale 
veiligheidzorg’ toegezegd voor de periode van drie jaar [sept. 2007 tot aug. 
2010]. Dit PWO project richt zich op de veranderende politiek-bestuurlijke 
context binnen de lokale veiligheidszorg, en meer bepaald op de vraag naar 
de regierol van dit lokale, integrale veiligheidsbeleid, en de 
mogelijkheidsvoorwaarden voor geslaagde samenwerkingsverbanden tussen 
zeer diverse partners in de lokale veiligheidszorg.  
 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 
www.katho.be/ipsoc/emv. Verder is het EMV en zijn coördinator Stefaan 
Pleysier te bereiken op het nummer 056/26.40.51 of via mail 
emv@katho.be.  
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Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 
Departement Criminologie (NICC) 

 
http://www.nicc.fgov.be 

Taken 
 
Het NICC is een wetenschappelijke instelling van de Staat onder het gezag 
van de Minister van Justitie, bestaande uit een departement Criminalistiek 
(belast met de opbouw van de bewijslast) en een departement Criminologie. 
Het departement Criminologie heeft als opdracht onderzoek te verrichten 
dat van rechtstreeks nut is voor het strafrechtelijk beleid. Gebruik makend 
van verschillende onderzoeksmethoden wordt er onderzoek verricht in de 
volgende domeinen: 

- het opsporings- en gerechtelijk onderzoek 
- het vervolgingsbeleid 
- het opleggen van uitvoeren van straffen en maatregelen 
- het beleid inzake jeugdbescherming 
- het slachtofferbeleid. 

Door de bijzondere positie van het departement dient zij een specifieke 
wetenschappelijke kennis uit te bouwen met betrekking tot de exploitatie 
van geïnformatiseerde gegevensbestanden die in de verschillende domeinen 
van de strafrechtsbedeling ontwikkeld worden.   

Samenstelling  

Hoofd van het departement  
Dr. Charlotte VANNESTE (F) - 0032.2.208.40.53 

Onderzoeksteam 
Ben HEYLEN (N) - 00322.2.208.40.61; Isabelle DETRY (F) - 
0032.2.208.40.58; Dr. Marie-Sophie DEVRESSE (F) – 0032.2.208 40 56; 
Eef GOEDSEELS (N) – 0032.2.208.40.57; Eric MAES (N) -
 0032.2.208.40.59; Alexia JONCKHEERE (F) - 0032.2.208.40.60 
Anne LEMONNE (F) - 0032.2.208.40.51; Dr. Isabelle RAVIER (F) - 
0032.2.208.40.61; Bertrand RENARD (F) - 0032.2.208.40.55 
Dr. Inge VANFRAECHEM (N) -  0032.2.208.40.51 
 
Secretariaat 
Maria LARRAÑAGA (F) - 0032.2.208.40.54/52 (fax)  
 
Postadres 
Departement Criminologie (NICC), Simon Bolivarlaan 30, WTC III, 11de 
verdieping, 1000 Brussel 
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Onderzoeksgroep Sociale 
VeiligheidsAnalyse 

 
(SVA) 

 
www.sva.ugent.be 

 
 

Prof. Dr. Paul 
Ponsaers                

 
Prof. Dr. 
Els Enhus 

 
Vakgroep Strafrecht & Criminologie 

Universiteit Gent  
Universiteitstraat 4, 9000 Gent  

 
Vakgroep Criminologie 

Vrije Universiteit Brussel 
Pleinlaan 2, 1050 Brussel 

 
De interuniversitaire onderzoeksgroep SVA (Sociale Veiligheidsanalyse) 
werd in juni 2001 opgericht door de professoren Ponsaers (UG) en Enhus 
(VUB). De onderzoeksgroep concentreert zich op het criminologisch en 
rechtssociologisch onderzoek inzake ‘sociale’ ‘veiligheid’. De term 'sociale' 
benadrukt dat veiligheid geen gelijk gegeven is in onze maatschappij: de 
ongelijke verdeling van macht, inkomen, sociaal en cultureel kapitaal wordt 
ook weerspiegeld in de veiligheidssfeer. SVA wil deze ongelijkheid en 
uitsluitingmechanismen in het veiligheidsdomein bestuderen en de sociale 
effecten ervan beschrijven en verklaren. SVA spitst zich ook toe op de 
analyse van de maatschappelijke en beleidsmatige reacties op 
onveiligheidfenomenen zoals daar zijn de evaluatie van het federaal en 
lokaal veiligheidsbeleid, structurele en culturele veranderingen binnen 
politie en diens aanpak, de privatisering van de veiligheidszorg en de creatie 
van nieuwe veiligheidsinitiatieven en vormen van alternatieve 
conflictafhandeling. Daarbij worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
methoden toegepast en eigen meetinstrumenten ontwikkeld en verfijnd om 
fenomenen zoals (geregistreerde en zelfgerapporteerde) criminaliteit, 
overlast, objectieve (slachtofferschap) en subjectieve onveiligheid 
(onveiligheidsgevoelens) zichtbaar te maken.  
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Verbonden aan SVA:  
 

Stijn Andries (stijn.andries@ugent.be) 
Lieselot Bisschop 

(lieselot.bisschop@ugent.be) 
Filip Cammaert (filip.cammaert@ugent.be) 

Marc Cools (marc.cools@ugent.be) 
Sofie De Kimpe (sofie.dekimpe@ugent.be) 

Els Enhus (els.enhus@vub.ac.be) 
Wim Hardyns (wim.hardyns@ugent.be) 

Patrick Moreau (patrick.moreau@ugent.be) 
Lieven Pauwels (lieven.pauwels@ugent.be)  
Paul Ponsaers (paul.ponsaers@ugent.be) 

Lotte Smets (lotte.smets@ugent.be) 
Katrien Van Altert (kvaltert@vub.ac.be) 

Gudrun Vande Walle 
(gudrun.vandewalle@ugent.be) 

Evelien Van den Herrewegen 
(evelien.vandenherrewegen@ugent.be) 

Stefanie Van der Burght 
(stefanie.vanderburght@ugent.be) 

Antoinette Verhage 
(antoinette.verhage@ugent.be) 

Isabel Verwee (isabel.verwee@vub.ac.be) 

Het onderzoek van de 
onderzoeksgroep SVA kan 
worden ingedeeld in de 
volgende inhoudelijke 
domeinen: 
 
01. Criminaliteitsstatistiek & -
Analyse 
02. Politioneel Beleid 
03. Hervorming van de Politie 
04. Community (Oriented) 
Policing 
05. Gerechtelijke Opdrachten 
van de Politie 
06. Financieel-Economische 
Criminaliteit 
07. Integrale Veiligheid 
08. Drugs(-overlast) 
09. Privatisering van de 
Politiefunctie 
10. Methoden en Technieken 
van criminologisch onderzoek 
11. Stedelijke veiligheid en 
angst voor criminaliteit 
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SEIN 

Instituut voor gedragswetenschappen van de Universiteit Hasselt 

 
Website:   Algemeen: www.uhasselt.be/sein 
   Veiligheidsscan: www.uhasselt.be/sein/veiligheidsscan   

Adres:   Universiteit Hasselt 
SEIN 
Agoralaan - Gebouw D 
3590 DIEPENBEEK 
BELGIË 

Contactpersonen: Maarten Van Craen, maarten.vancraen@uhasselt.be, 
011/26.86.73  
Prof. dr. Johan Ackaert, johan.ackaert@uhasselt.be, 
011/26.86.64 

 
Onderzoek:  SEIN bestaat momenteel uit vier onderzoeksclusters:  

 
1) Overheid en samenleving  
2) Diversiteit en (on)gelijke kansen 
3) Expertisecentrum gelijke onderwijskansen 
4) Menselijk potentieel 
5) Gezondheid en welzijn 

   
Binnenkort zal er een reorganisatie plaatsvinden, 
waardoor de benaming kan veranderen.  

 
Veiligheid:   De cluster ‘Overheid en samenleving’ ontwikkelde de 

Veiligheidsscan, een survey-instrument voor onderzoek 
over de veiligheid en leefbaarheid in politiezones. De 
concrete onderzoeksthema’s zijn: slachtofferschap, 
overlast, verkeersproblemen, onveiligheidsgevoelens en 
tevredenheid over de werking van de politie. 

 
  Momenteel worden de resultaten van de tweede editie van de 

Veiligheidsscan verwerkt. De globale resultaten van de eerste editie en 
informatie over het instrument vindt u in: Van Craen, M. & Ackaert, J.  
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(2006). De Veiligheidsscan. Instrument voor een lokaal veiligheids- en 
leefbaarheidsbeleid. Antwerpen: Maklu.  

 
De onderzoekscluster ‘Overheid en samenleving’ bestudeert ook de 
sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen. Soms zijn er 
linken met het veiligheidsonderzoek (bijvoorbeeld: slachtofferschap van 
discriminatie, wederzijdse beeldvorming, vertrouwen in het 
gemeentebestuur/de politie, …). 

 
Een publicatie die zich op de grens van veiligheidsonderzoek en 
integratieonderzoek situeert, is: Ackaert, J. & Van Craen, M. (2005). 
Onveiligheid en etnische herkomst: de stereotypering voorbij. In: 
Panopticon, 26 (4), pp. 11-29. 
 
Recente onderzoeksgegevens over de sociaal-culturele afstand tussen 
autochtonen en allochtonen (van Turkse/Marokkaanse afkomst) vindt u 
in: Van Craen, M., Vancluysen, K. & Ackaert, J. (2007). Voorbij wij en 
zij? De sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen 
de meetlat. Brugge: Vanden Broele.   
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Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel 
 
 
De vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit is een multidisciplinaire 
onderzoeksgroep, die vanuit een criminologische, sociologische, juridische, 
pedagogische en psychologische invalshoek criminaliserings- en 
penaliseringsprocessen bestudeert. Zij heeft een onderzoekstraditie 
uitgebouwd die de studie van de functionering van de strafrechtsbedeling 
voor volwassenen en jongeren privilegieert.  
 
Er wordt gewerkt rond de volgende drie onderzoekslijnen.  
 
PENOLOGIE (PROMOTOREN: PROFS. S. SNACKEN, K. BEYENS) 
 
Criminologisch – sociologische analyse van de penale instituties en haar 
actoren. 
1. Studie van het rechtspreken en rechtbankgebeuren als sociale praktijk; 
2. Studie van de strafuitvoering vanuit Belgisch en Europees comparatief 

perspectief 
a. Vrijheidsbeneming: voorlopige hechtenis, specifieke groepen in 

de gevangenissen (kortgestraften, langgestraften, seksuele 
delinquenten, ‘vreemde’ gedetineerden), mechanismen van 
overbevolking in de gevangenissen, rechten van gedetineerden, 
gevangenisregimes, invrijheidstellingen, penitentiair recht. 

b. Gemeenschapgericht straffen : elektronisch toezicht, werkstraf, 
leermaatregel 

3. Percepties van bestraffing en publieke opinie. 
 
JEUGDCRIMINOLOGIE (PROMOTOREN : PROFS. C. ELIAERTS, J. 
CHRISTIAENS, E. DUMORTIER) 
 
1. Historisch-criminologische benadering van de ontwikkeling van de 

Belgische kinder- en jeugdbescherming en het fenomeen 
jeugdcriminaliteit;  

2. De (praktijk van de) jeugdrechtsbedeling: rechten van minderjarigen en 
invloed van internationaal kinderrechtenkader, het 
jeugdbeschermingdebat, de praktijk van het rechtspreken in 
jeugdzaken.  

3. Praktijk van maatschappelijke reactie en uitvoering van maatregelen: 
trajecten van jongeren binnen de jeugdbescherming, de 
uithandengeving, de opsluiting en plaatsing van jongeren, alternatieve 
sancties, maatregelen, herstelgerichte afhandeling, 

4. Jeugdcriminaliteit als maatschappelijk fenomeen: ernstige 
jeugdcriminaliteit, jongeren en geweld, meisjescriminaliteit, evoluties 
in jeugdcriminaliteit, media en jeugdcriminaliteit. 
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VEILIGHEID EN POLITIE (PROMOTOREN: PROFS. E. ENHUS EN M. COOLS) 
(ZIE OOK ONDERZOEKSGROEP SOCIALE VEILIGHEIDSANALYSE)  
1. De reguliere politie geklemd tussen staat en burgers; 
2. De rol van nieuwe politiemodellen zoals community policing, 

intelligence led policing, reassuring policing in de organisatie en de 
invloed ervan op de werking; 

3.  Politiecultuur; 
4.  Bluring boundaries tussen de publieke politie en toezichtshouders; 
5. Private politiezorg; 
6. Veiligheid en de stad. 
 
Website vakgroep: http://www.vub.ac.be/SCRI/ 
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Leuvens Instituut voor Criminologie  
 

(LINC) 
 
 

www.law.kuleuven.be/linc 
 
 
Binnen de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie 
(LINC) sinds 1 januari 2007 een vijftigtal professoren en assistenten die 
betrokken zijn bij het criminologisch onderzoek en onderwijs. LINC is 
daarmee de meest recente uiting van een lange criminologische traditie aan 
de K.U.Leuven die werd ingezet met de oprichting van de "School voor 
Criminologie" in 1929. LINC wil de Leuvense traditie van degelijk 
wetenschappelijke onderzoek in combinatie met een stevige 
maatschappelijke betrokkenheid verder zetten. Dit krijgt gestalte in 
fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 10 
onderzoekslijnen. 

• Politieke criminaliteit, mensenrechten en menselijke veiligheid 
- Coördinator: Stephan Parmentier 
(Stephan.Parmentier@law.kuleuven.be) 

• Georganiseerde misdaad, drugs en terrorisme 
- Coördinator: Letizia Paoli (Letizia.Paoli@law.kuleuven.be)  

• Jeugddelinquentie en preventie 
- Coördinator: Johan Deklerck 
(Johan.Deklerck@law.kuleuven.be)  

• Slachtoffers en slachtofferbeleid  
- Coördinator: Frank Hutsebaut 
(Frank.Hutsebaut@law.kuleuven.be)  

• Herstelrecht  
- Coördinator: Ivo Aertsen (Ivo.Aertsen@law.kuleuven.be)  

• Straffen en maatregelen 
- Coördinator: Johan Goethals (Johan.Goethals@law.kuleuven.be)  

• Politie en Justitie 
- Coördinator: Dirk Van Daele (Dirk.VanDaele@law.kuleuven.be)  



   Panopticon vzw 72                           Maklu-Uitgevers 

• Strafrechtelijk beleid en management 
- Coördinator: Jeroen Maesschalck 
(Jeroen.Maesschalck@law.kuleuven.be)  

• Persoonsgerichte criminologie 
- Coördinator: Geert Vervaeke 
(Geert.Vervaeke@law.kuleuven.be)  

• Forensische geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening 
- Coördinator: Stefan Bogaerts 
(Stefan.Bogaerts@law.kuleuven.be)  

 
- Directeur LINC: Jeroen Maesschalck 
(Jeroen.Maesschalck@law.kuleuven.be)  
- Coördinator LINC: Stijn Vivijs (Stijn.Vivijs@law.kuleuven.be)  
- Secretariaat LINC:  

Hooverplein 10, B-3000 Leuven 
Tel: (+32) (0)16/32.53.00 
Fax: (+32) (0)16/32.54.63 
E-mail: linc@law.kuleuven.be 
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Institute for International Research on Criminal Policy 
(IRCP) 

 
 

Universiteit Gent 
Universiteitstraat 4 

9000 Gent 
 
Directeurs 
Prof. Dr. Brice De Ruyver 
Prof. Dr. Gert Vermeulen 
Prof. Dr. Tom Vander Beken 
 
Missie 
 
Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) werd in 
1992 opgericht als de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid 
en Internationale Criminaliteit en kreeg in 2002 zijn definitieve naam. 
IRCP, dat geïntegreerd is in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de 
Faculteit Rechten van de Universiteit Gent, stelt zich tot doel kwalitatief 
hoogstaand en internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek te 
verrichten of te begeleiden op het brede terrein van het strafrechtelijk 
beleid. 
In de breedte spitst het onderzoeksveld van IRCP zich toe op drie grote 
thema's: justitie en binnenlandse zaken in de EU, strafrecht en 
strafrechtsbedeling in internationaal en vergelijkend perspectief, en 
strafrecht en strafrechtsbedeling in België. In de diepte worden vooral de 
volgende fenomenen bestudeerd: drugs, georganiseerde criminaliteit en 
corruptie, en mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. 
Kenmerkend voor de wetenschappelijke activiteit die IRCP ontplooit, is het 
streven naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek 
enerzijds en beleidsoriënterend onderzoek anderzijds. Ook de implementatie 
van onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de essentie 
van de doelstelling van IRCP. 
De onderzoeksactiviteiten worden geleverd door een coherente groep van 
gedreven vorsers, versterkt met de deskundige inbreng van externe 
medewerkers. Voor nagenoeg elk wetenschappelijk onderzoek wordt ad hoc 
een multidisciplinaire equipe samengesteld die zorgt voor begeleiding en 
feedback. 
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