Onderzoeksprogrammering WODC 2019, 1e tranche
Cluster Secretaris Generaal/Financiële en Economische Zaken/Directie
Strategie en Bedrijfsvoering (Cluster SG/FEZ/DSB)
Bestuurlijke boetes betrekken bij screenings voor een VOG (extern)
Bestuurlijke boetes worden niet aangemerkt als een ‘justitieel gegeven’, niet centraal geregistreerd en niet betrokken bij de afgifte van een VOG. Bestuurlijke boetes
zien echter steeds vaker op zware en complexe overtredingen. Daarmee rekening
houden zou bij een VOG-beoordeling kunnen helpen om veiligheidsrisico’s beter te
kunnen inschatten. Wat zijn de (on)mogelijkheden om (bepaalde) bestuurlijke boetes op termijn te betrekken bij bepaalde VOG-screenings? Welke bestuurlijke boetes
en van welk bestuursorgaan zouden daarvoor het meest in aanmerking komen? Om
welk VOG-screeningsprofiel zou het kunnen gaan?
Evaluatie Advocatenwet (extern)
Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur, met uitzondering van
artikel I, onderdeel R, (wijziging van artikel 26 Advocatenwet) in werking getreden.
Het nieuwe stelsel van toezicht diende onafhankelijk, transparant, uniform, proactief
en effectief te zijn. Om na te gaan of de wetswijziging dit heeft bewerkstelligd vindt
een onderzoek plaats, dat bestaat uit een plan-, proces- en effectevaluatie.
Evaluatie artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie (extern)
Artikel 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie, ingevoerd in 2012, is erop
gericht de Hoge Raad in staat te stellen zich als cassatierechter te concentreren op
zijn kerntaken. Het artikel regelt dat de Hoge Raad een cassatieberoep niet-ontvankelijk kan verklaren als de klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, de
partij klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft, of de klachten klaarblijkelijk niet tot
cassatie kunnen leiden (selectie aan de poort). Dit geldt voor alle drie de sectoren
van de Hoge Raad (Straf, Civiel en Belasting). Met medewerking van de Hoge Raad
heeft al een (beperkt) onderzoek plaatsgevonden naar de toepassing van artikel 80a
in strafzaken. Dit onderzoek moet een breder beeld opleveren van de toepassing
van artikel 80a in alle sectoren, ook vanuit het gezichtspunt van de advocatuur en
andere betrokkenen.
Evaluatie baten Modernisering WSv (extern)
Het in 2014 gestarte programma Modernisering Wetboek van Strafvordering (WSv)
heeft veel belangrijke uitvoeringsconsequenties van het nieuwe WSv in kaart gebracht, maar het bleek lastig om de baten te kwantificeren. Dit evaluatieonderzoek
is gericht op de twee hoofddoelstellingen van de modernisering: bevordering van
digitalisering van het strafproces en verkorting van doorlooptijden door een betere
en tijdiger voorbereiding van de terechtzitting. De effecten van de met genoemde
doelstellingen verbonden maatregelen raken diverse ketenprocessen en dienen in
samenhang te worden onderzocht.
Evaluatie Wet uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis (extern)
Aan de destijds bestaande gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis zijn
extra gronden toegevoegd. Het doel van dit onderzoek is na te gaan met welke
frequentie voorlopige hechtenis wordt toegepast op de extra toegevoegde gronden
en met welk effect.
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Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring (extern)
Op 1 april 2013 trad de Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring in werking.
Daarmee werden de vervolgings- en executieverjaring voor ernstige misdrijven
(misdrijven met een strafmaximum van twaalf jaar of meer en een aantal ernstige
zedenmisdrijven gepleegd tegen minderjarigen) opgeheven. De verjaringstermijnen
voor een aantal andere delicten werden verlengd. Dit onderzoek gaat onder meer in
op de vraag hoeveel strafzaken zouden zijn verjaard zonder deze wet en om welke
strafbare feiten het ging, waarbij zowel wordt gekeken naar vervolging als executie.
Gebruik videoconferentie in internationale en Europese strafrechtelijke
samenwerking (extern)
Internationale en Europese regelgeving kennen de mogelijkheid van het gebruik van
videoconferentie om getuigen, deskundigen en verdachten te horen ten behoeve
van strafrechtelijke doeleinden. Er bestaat echter onduidelijkheid over de reikwijdte
van deze mogelijkheden. Is het gebruik beperkt tot de fase van opsporing en vervolging, of kan videoconferentie ook worden gebruikt bij de berechting? Voorts is
niet altijd duidelijk waarom gekozen is voor bepaalde waarborgen en voorwaarden.
Een belangrijke vraag in dit verband is of de instemming van de verdachte met het
gebruik van videoconferentie een wezenlijke waarborg is.
De voor- en nadelen van schorsende werking in de bezwaarfase (extern)
De keuze van de wetgever voor een bepaald sanctiestelsel (strafrecht of bestuursrecht) is bepalend voor de rechtsbescherming en de rechtspositie van de burger.
Een van de verschillen in rechtsbescherming is het (in beginsel) ontbreken van
schorsende werking van rechtsmiddelen in het bestuursrecht. Hoge bestuurlijke
boetes kunnen een ingrijpend karakter hebben en tot een onevenredige financiële
last voor de burger leiden (in het bijzonder voor burgers met hoge schuldenlasten).
Dit onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag wat de voor- en nadelen van
schorsende werking zijn in de bezwaarfase van bepaalde boetebesluiten. Zou schorsende werking van rechtsmiddelen moeten worden ingevoerd in het bestuursrecht?
Wat is het aantal voorlopige voorzieningen tegen boetebeschikkingen wegens betalingsonmacht en wat zijn de uitkomsten daarvan? In hoeverre zou het aanvragen
van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter soelaas bieden in geval van
onevenredige financiële lasten?
Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang (extern)
De Wet Tegengaan huwelijksdwang voorziet in de afschaffing van kinderhuwelijken,
een beperking van de erkenning van polygame huwelijken, een versoepeling van de
grond nietigverklaring huwelijk en een (relatief) verbod neef/nichthuwelijken. In dit
onderzoek wordt nagegaan hoeveel gevallen van huwelijksdwang zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. In hoeverre draagt deze wet bij aan het effectief
tegengaan van gedwongen huwelijken? Is de wet voldoende uitvoerbaar?
Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht (extern)
De in 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht beoogt de contractuele
positie van de maker (natuurlijke persoon) te verbeteren ten opzichte van de exploitant aan wie de maker exploitatiebevoegdheid verleent. Nagegaan wordt of
de wet inderdaad een dergelijke positieverbetering bewerkstelligt. Bij dit evaluatieonderzoek zal nadrukkelijk de reikwijdte van artikel 45d, tweede lid van de Auteurswet, worden betrokken. Op grond van deze bepaling ontvangen regisseur en scenarioschrijver een aanvullende, proportionele en billijke vergoeding die via hun collectieve beheersorganisaties kan worden geïnd. Daarnaast wordt bekeken of er een
verstorend effect in de softwarebranche optreedt wanneer softwareontwikkelaars
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geen rechtspersonen oprichten met het doel in aanmerking te komen voor die
aanvullende billijke vergoeding als de software een commercieel succes blijkt.
Tweede National Risk Assessment Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BESeilanden) (extern)
In dit evaluatieonderzoek ligt de nadruk op inzicht krijgen in de risico’s op het
terrein van witwassen en terrorismefinanciering op de BES-eilanden. Bezien wordt
of het beleid dient te worden aangescherpt of anderszins extra maatregelen dienen
te worden genomen. Het onderzoek geeft inzicht in de mate van weerbaarheid en
doeltreffendheid van het relevante beleidsinstrumentarium. Ook maakt het onder
meer duidelijk welke contextvariabelen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kwetsbaar
maken voor de fenomenen witwassen en terrorismefinanciering.
Vertrouwensverlies en wantrouwen van (instituties binnen) de democratische rechtsstaat (extern)
Er is in Nederland een minderheid die géén vertrouwen heeft in de rechtsstaat en
de instituties daarbinnen zoals rechtspraak, OM en politie. Het is belangrijk om meer
inzicht te krijgen in de oorzaken van dit wantrouwen, dit om verdere verharding en
verdieping van het wantrouwen tegen te gaan. De effectiviteit van de overheid is in
het geding. Burgers die geen vertrouwen hebben, zullen de overheid immers mijden, terwijl de overheid ook oplossingen kan bieden. Aannemelijk is dat de groep
‘wantrouwers’ vrij divers is: mét en zonder migratie-achtergrond, de extreme stemmer op links én rechts, jong en oud. Het doel van dit onderzoek is een nauwkeuriger
beeld te krijgen van deze groep, haar subgroepen en hun motieven. Welke factoren
spelen een rol in hun verlies van vertrouwen of principieel wantrouwende houding?
Zijn er perspectieven voor een terugkeer van vertrouwen?

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en Openbaar Ministerie (DGRR)
Evaluatie doelmatigheid en doeltreffendheid College gerechtelijk
deskundigen (extern)
De kerntaken van het College gerechtelijk deskundigen zijn het (her)normeren van
forensische deskundigheidsgebieden en het toetsen van individuele forensische
deskundigen aan deze normen. Dit ter beoordeling van de vraag of een deskundige
kan worden ingeschreven in het register gerechtelijk deskundigen. De kernvragen
zijn hoe doelmatig en doeltreffend het College deze taken uitvoert.
Onderzoek naar gevolgen van sluiting kantonlocaties voor verschillende
groepen eisers en gedaagden (intern/extern)
Bij de herziening van de gerechtelijke kaart zijn circa 24 kantonlocaties (gefaseerd)
opgeheven. De Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) is in 2017 door de
Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (Commissie-Kummeling)
geëvalueerd. Tijdens haar onderzoek heeft de commissie signalen gekregen dat er
sprake zou zijn van hogere verstekpercentages in gebieden waar kantonlocaties
zijn opgeheven. De belangrijkste vraag van dit onderzoek luidt in hoeverre er een
relatie bestaat tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties en het gebruik van
rechtspraak.
Evaluatie van wetswijzingen na ‘Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob’
(extern)
De reikwijdte van de Wet Bibob is na een evaluatie in 2007 uitgebreid via een wetswijziging. Deze beoogde tevens de informatiepositie van de bestuursorganen te
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verbeteren en de rechtspositie van betrokkenen te versterken, naast enkele wetstechnische verbeteringen. Ook is de rol van de Regionale Informatie en Expertise
Centra (RIEC’s) in de Bibob-procedure geformaliseerd. Zijn de genoemde wetswijzigingen effectief?
Coffeeshops in Nederland 2018 (extern)
Het aantal coffeeshops en het gemeentelijke beleid inzake coffeeshops worden sinds
1999 gevolgd in een monitor. Er dient in 2019 een nieuwe monitor te komen over
2017 en 2018.
Centraal daarin staat de actuele situatie inzake coffeeshops in de gemeenten. Welk
vestigings- en handhavingsbeleid voeren Nederlandse gemeenten deze jaren? Hoe
heeft het aantal coffeeshops in de afgelopen twee jaar zich ontwikkeld en wat is de
geografische verdeling over gemeenten en qua gemeenteomvang? Wat valt op in
vergelijking met eerdere jaren?
Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: meting 2018 (extern)
Sinds 2014 wordt het coffeeshopbeleid landelijk gemonitord. Voor het jaar 2018
wordt nagegaan welke ontwikkelingen er zijn in aard, omvang en geografische
spreiding van het coffeeshoptoerisme en softdrugstoerisme, de softdruggerelateerde
overlast en illegale verkoop. Deze ontwikkelingen dienen te worden afgezet tegen
eerdere resultaten die gemeten zijn vanaf 2014.
Onderlinge privacybescherming in het buitenland, waaronder Duitsland
(extern)
De Minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer toegezegd een kabinetsvisie te formuleren op de bescherming van de privacy van burgers (horizontale
privacy). Dit onderzoek moet inzicht bieden in de verschillen die er bestaan tussen
de wetten van nader te bepalen EU-lidstaten ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke verschillen zijn er tussen de privacywetten van deze lidstaten anders dan ter uitvoering van de AVG? Zijn er verschillen met de Nederlandse situatie waaraan Nederland mogelijk een voorbeeld zou
kunnen nemen en in hoeverre zijn de desbetreffende regelingen inpasbaar in de
Nederlandse context? Voor zover het verschil betrekking heeft op wat in Duitsland
het grondrecht van Informationelle Selbstbestimmung heet, wat zou eventuele
introductie daarvan in de Nederlandse rechtsorde voor gevolgen hebben?
Waarborgen tegen privacy risico’s van hobbydrones en spionageproducten
(extern)
Met gebruik van allerlei nieuwe technologieën kunnen burgers diep in het privéleven
van andere burgers doordringen. Denk aan spionagesoftware, spy-camera’s en met
camera’s uitgeruste hobbydrones. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is of er
binnen de EU, maar ook daarbuiten, landen zijn die specifieke waarborgen kennen
tegen privacy risico’s van dergelijke genoemde producten. Welke landen zijn dat
en om welke producten en waarborgen gaat het? Zijn er landen waar een vergunningenstelsel voor de verkoop van specifiek voor spionage bedoelde producten bestaat en zo ja, hoe zijn deze stelsels ingericht?
Wettelijke strafverzwaringsgrond bij discriminatie (extern)
Bij bepaalde delicten dient de strafeis van de OvJ te worden verhoogd indien sprake
is van een discriminatoir aspect. Uit de samenleving komen geluiden dat het discriminatoire aspect in de praktijk onvoldoende aandacht krijgt. Dit onderzoek is enerzijds rechtsvergelijkend van aard en beantwoordt de vraag hoe andere West-Europese landen een discriminatoir oogmerk als strafverzwarende omstandigheid betrek-
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ken, en hoe dit in de praktijk uitwerkt. Anderzijds wordt onderzocht of de beleidsintensiveringen van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het goed toepassen
van de huidige strafverzwaringsgrond. Daarbij zal ook worden bezien of er andere
maatregelen denkbaar zijn om de huidige werkwijze te verbeteren.’
Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (extern)
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) is in 2013 geëvalueerd, wat resulteerde in een viertal beleidsadviezen. Dit evaluatieonderzoek moet
uitwijzen in hoeverre er opvolging is gegeven aan deze adviezen. Sluiten de geleverde diensten beter aan op de behoefte en worden private partijen beter bediend?
Ook wordt onderzocht of output en outcome zorgvuldiger worden gemonitord en of
de communicatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid is verbeterd. Voldoet
het huidige CCV aan het gewenste beeld en waar moet nog aan worden gewerkt?
Identificatie van individuele gebruikers van IP-adressen (intern/extern)
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is afgesproken dat het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt heroverwogen. Het
gaat om de invoering van een beperkte bewaarplicht van telecommunicatiegegevens
– de gebruikersgegevens – teneinde opsporingsambtenaren in staat te stellen op
een bepaald moment een individuele gebruiker van een telecommunicatiedienst
of een (openbaar) telecommunicatienetwerk te identificeren. In gesprekken met
telecomaanbieders is echter gebleken dat het technisch gezien niet mogelijk is de
identiteit van een unieke gebruiker, of een beperkt aantal gebruikers, per IP-adres
te achterhalen. Veelal worden namelijk wel honderden gebruikers aan een IP-adres
toegekend, dit vanwege de schaarste aan IPv4-adressen. De introductie van IPv6
zou soelaas kunnenbieden, maar vooralsnog is dat niet voorzien. Het laten bewaren
van een destination-IP-adres is een andere optie, die echter zeer waarschijnlijk in
strijd is met de privacy-regelgeving. Met het onderzoek wordt beoogd na te gaan
hoe het voorgenomen wetsvoorstel op een juridische, economische en technische
verantwoorde wijze te realiseren is.
Monitoring van aard en omvang van liquidaties in Nederland (intern)
De laatste maanden is Nederland weer opgeschrikt door enkele liquidaties en een
moord op een broer van een kroongetuige. Om de Kamer en de samenleving goed
te kunnen informeren over de aard en omvang van liquidaties in Nederland is een
meer doorlopende wetenschappelijk verantwoorde monitoring van deze voorvallen
gewenst. De voorkeur gaat daarbij uit naar een korte scan op een beperkt aantal
kenmerken omtrent motief, pleegwijze en – zo mogelijk – betrokkenen. Onderzocht
wordt hoeveel liquidaties per jaar worden gepleegd en wat de kenmerken zijn van
deze afrekeningen.
Overzicht van aard en omvang van horizontale fraude in Nederland
(extern)
In navolging van het Home Office in het Verenigd Koninkrijk (zie www.gov.uk/
government/publications/the-scale-and-nature-of-fraud-a-review-of-the-evidence)
zou het ministerie van Justitie en Veiligheid willen beschikken over een handzaam
overzicht van horizontale fraude die in Nederland wordt gepleegd. Dit onderzoek
kan een eerste stap zijn om fraude meer systematisch in kaart te brengen. Het gaat
dan om een overzicht van de omvang en aard van fraude gepleegd tegen burgers en
tegen bedrijven. Ook moet duidelijk worden welke gegevens beschikbaar zijn met
betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van fraude. Welk beeld komt uit die gegevens naar voren?
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Geschilbeslechtingsdelta burgers (intern)
De periodieke uitvoering van de Geschilbeslechtingsdelta burgers (in 2003, 2009 en
2014) heeft een kwantitatief overzicht opgeleverd van de (potentieel) juridische
problemen waarmee Nederlandse burgers in de afgelopen jaren te maken kregen en
van de mate waarin het rechtsbestel bij het oplossen van geschillen een rol speelt.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is het tijd voor de volgende delta. Het onderzoek laat zien in welke mate (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen
voorkomen onder de bevolking en welke factoren daarop van invloed zijn. Voor
welke gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke oplossingsrichtingen kiezen burgers
en wat zijn de resultaten daarvan? Een andere vraag is of burgers vertrouwen hebben in het functioneren van juridische voorzieningen. Ten slotte wordt nagegaan of
er ten aanzien van de bovenstaande vragen veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2004, 2009 en 2014.
Evaluatie Ondermijningsfonds (extern)
Deze meerjarige evaluatie wordt waarschijnlijk opgezet volgens de methode van
‘lerend evalueren’. Met een dergelijke opzet is ervaring opgedaan in het kader van
het Nationaal Programma Preventie van het ministerie van VWS. Onderdeel van de
evaluatie (methodiek) is ‘het actiegericht leren’. Tijdens het onderzoek worden faalen succesfactoren benoemd. De onderzoekers bieden daarbij procesondersteuning
aan de maatschappelijke partners om de aanpak van ondermijning en de samenwerking tussen de partners op een hoger niveau te krijgen.

DG Straffen en Beschermen (DGSB)
Realisatie visie op gevangenisstraffen (extern)
In de vorig jaar opgeleverde visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen
bieden’ zijn veel maatregelen opgenomen. Om eventuele effecten van deze voorgenomen maatregelen te kunnen vaststellen zijn nulmetingen en goede monitoring
en evaluatie van projecten nodig.
In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de implementatie van ‘Recht doen, kansen
bieden’ moet worden gemonitord en de beoogde effecten meetbaar gemaakt.
Tevens worden nulmetingen uitgevoerd. De projecten die gaan lopen worden gemonitord en geëvalueerd.
Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2.0 (intern en extern)
De Monitor Jeugdcriminaliteit wordt verder uitgebreid om een breder inzicht te
krijgen in de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en de afdoeningen. Specifieke
aandacht krijgen jeugdige daders van cybercrime. Er wordt een kwalitatief onderzoek naar verricht en ook de omvang van dit fenomeen krijgt aandacht. Voorts moet
de monitor meer inzicht geven in detentieduur, recidive en resocialisatie.
Omgangsregeling tussen ouders na scheiding (extern)
De wet gaat thans uit van een gezamenlijk ouderschap, maar de TK wil onderzoeken
of de belangen van kinderen en ouders worden gediend met een wettelijk vastgelegde standaardregeling die de zorgrechten en zorgplichten gelijk verdeelt over
beide ouders. Daarbij is het vervolgens aan ouders of – zo nodig – aan de rechter
om te komen tot een andere verdeling. Het onderzoek laat zien hoe de huidige wet
werkt en welke problemen en mogelijk averechtse effecten deze oproept. Daarnaast
worden de voor- en nadelen van het expliciet vastleggen van een fiftyfiftyregeling in
de wet geïnventariseerd.
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Monitor Nazorg (intern)
Het WODC heeft een tweejaarlijkse monitor Nazorg ontwikkeld om de stand van de
re-integratie van gedetineerden te analyseren. Daarin worden vijf leefgebieden
onderscheiden: identiteitsbewijs, huisvesting, schulden, arbeid/inkomen en zorg.
Een belangrijke vraag is hoe het op deze gebieden gesteld is met (ex)gedetineerden op het moment dat zij een penitentiaire inrichting (PI) binnenkomen, op het
moment dat zij een PI verlaten en op het moment dat zij zes en twaalf maanden
in de vrije maatschappij zijn. Hoe verandert de situatie op de genoemde basisvoorwaarden tijdens detentie en in de eerste zes en twaalf maanden na detentie? En
hangt de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met recidive?
Achtergronden Verklaring Omtrent Gedrag (extern)
De Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG) is een preventief bestuursrechtelijk instrument dat bedoeld is om te voorkomen dat personen met een
relevant justitieel verleden kwetsbare functies in de samenleving vervullen. De huidige beleidsregels VOG en de centrale toetsing door het Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent Gedrag (COVOG) kennen inmiddels een looptijd van veertien jaar. Gezien
het stijgende aantal VOG-aanvragen van de afgelopen tien jaar en de verschillende
wijzigingen in de beleidsregels is het verstandig om een evaluatie uit te voeren.
Daarmee wordt beoogd na te gaan of de beleidsregels rond de VOG conform de
beleidsdoelen worden uitgevoerd en welke knelpunten zich in de praktijk voordoen.
Ook worden verschillende stakeholders en belanghebbenden gevraagd naar hun
praktijkervaringen.
Effectrapportage aanpak schoolverzuim (extern)
Dit onderzoek is gericht op de effecten van de aanpak van schoolverzuim op basis
van de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Hoe verhoudt de civiele aanpak zich tot
de strafrechtelijke benadering, welke aanpak is doeltreffend?
Onvoltooide ontwikkeling binnen de toepassing van het adolescentenstrafrecht (extern)
Uit empirisch onderzoek blijkt dat er in de praktijk redelijke consensus bestaat over
welke jongvolwassenen in aanmerking komen voor sanctionering volgens het jeugdstrafrecht. Deze groep jongvolwassenen kenmerkt zich onder andere door ernstiger
type delicten, een lager opleidingsniveau, vaker zonder werk zitten en afkomstig uit
een niet-traditioneel huishouden.
Onduidelijk blijft echter of dit ook de doelgroep is zoals beoogd door de wetgever en
het beleid, of dat ook andere jongvolwassen daders volgens het jeugdstrafrecht
zouden moeten worden berecht. Hoe de praktijk daarover denkt is evenmin bekend.
Het is nodig de doelgroep helder te omschrijven om zo de betreffende jongeren te
kunnen selecteren voor de juiste interventie en geen ongewenste effecten van een
interventie in de hand te werken. Daartoe wordt een screeningslijst 2.0 ontwikkeld,
die in de verschillende schakels van de vervolgings- en adviseringsfase kan worden
gebruikt. Welke indicaties en contra-indicaties moeten terugkomen in de wegingslijsten? En op welke wijze kunnen deze in bestaande wegingslijsten worden geïntegreerd?
Samenhang schuldenrecidive en aanknopingspunten voor preventie
(extern)
Uit de meest recente monitor nazorg (ex)gedetineerden kwam naar voren dat er
geen aantoonbaar verband was te ontdekken tussen het hebben van problematische
schulden en recidive. Dit onderzoek beoogt nader inzicht te geven in de factoren die
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een rol spelen bij het terugdringen van problematische schulden in samenhang met
het voorkomen van recidive en preventie.
Bescherming van minderjarige slachtoffers (extern)
Op grond van de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers moeten minderjarige slachtoffers qua bescherming op bijzondere aandacht kunnen rekenen. Dit
geldt ook in andere regelgeving en besluiten (richtlijnen, kaderbesluiten, raadsconclusies, etc.). Zo zijn in de AVG eisen en verwachtingen opgenomen ten aanzien van
de bescherming van minderjarigen, zoals de bescherming van hun identiteit en
persoonsgegevens. Het doel van dit onderzoek is al deze eisen en verwachtingen
in kaart te brengen en vervolgens na te gaan in hoeverre deze terugkomen in de
Nederlandse regelgeving, aanwijzingen en beleidsregels. Tot slot wordt onderzocht
of in de praktijk door politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en andere relevante
ketenpartners aan deze eisen en verwachtingen al wordt voldaan en aan welke nog
bijzondere aandacht moet worden besteed. Welke verplichtingen en verwachtingen
zouden moeten terugkomen in het toetsingskader dat het ministerie van Jusitie en
Veiligheid hanteert?
Valse aangiften verkrachting en aanranding (intern)
De politie, maar ook onderzoekers, hebben bepaalde opvattingen over het percentage vrouwen dat valse aangifte doet van seksueel geweld (verkrachting/aanranding). Zo wordt vaak gezegd dat een op de vier aangiften vals zijn. Dat beïnvloedt
de manier waarop de politie slachtoffers verhoort, omdat men de valse aangiften
eruit wil filteren. Doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe vaak werkelijk een
valse aangifte voorkomt. Zo wordt bevorderd dat zowel politiefunctionarissen als
wetenschappers voortaan op basis van correcte gegevens onderzoek verrichten.
Aanpak openstaande vrijheidsstraffen in de EU (extern)
Elk EU-land kent de problematiek van veroordeelden met een vrijheidsstraf die
onvindbaar zijn. De straf kan daarom niet ten uitvoer worden gelegd. Ook kan er
sprake zijn van veroordelingen van dezelfde personen in verschillende landen. Dit
vergelijkende onderzoek geeft inzicht in de volumes van openstaande
vrijheidsstraffen in de EU-landen, personen die in meerdere landen veroordeeld zijn.
Bekeken wordt wat eventuele knelpunten zijn van internationale regelgeving voor
een grensoverschrijdende aanpak.
Monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland (extern)
Er bestaat op dit moment geen apart jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland. Bij de
staatkundige hervorming in 2010 is weliswaar een titel met bepalingen voor jeugd
in het Wetboek van Strafrecht BES door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen,
maar een gebrek aan voorzieningen heeft geleid tot het besluit om de bepalingen
nog niet in werking te laten treden. Een recente verkenning wijst uit dat dit nu wel
haalbaar is. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding in het najaar van 2019. Er zal
een monitor worden opgezet zodat de ontwikkelingen na de invoering van het
jeugdstrafrecht periodiek gemeten kan worden. Daartoe dient eerst een nulmeting
plaats te vinden. Tevens moeten uit dit onderzoek aanbevelingen voortvloeien over
de inrichting en uitvoering van de monitor. De monitor zal in ieder geval inzicht
moeten geven in de aard van de straffen en maatregelen die worden opgelegd.
Voorts is de vraag of er een verandering in de doelgroep optreedt na de invoering
van het jeugdstrafrecht. Daarnaast moet duidelijk worden of straffen en maatregelen tijdig en volledig worden uitgevoerd en of er sprake is van recidive.
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Beleidsbenutting Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) (intern)
Met behulp van het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) worden al jarenlang
gestructureerd gegevens verzameld over jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Aan de hand daarvan kunnen risicofactoren en -profielen worden geïdentificeerd en wordt de kans groter dat dergelijke jongeren op een juiste wijze worden
getaxeerd. Een nadere analyse van de beschikbare database zou inzicht kunnen
geven in criminogene factoren. Die kennis kan bijdragen aan doeltreffender beleidsmaatregelen. Op dit moment is de database echter niet te analyseren. Deze moet
worden aangepast zodat deze geschikt is voor analyse met behulp van SPSS. Vervolgens kunnen analyses worden uitgevoerd op de LIJ-data en vindt een koppeling
plaats met de Recidivemonitor om criminogene factoren en daderprofielen bij jongeren (beter) in beeld te krijgen.
Huidige aanpak van 12-/13-jarigen die in aanraking komen met politie
(extern)
Dit betreft een onderzoek naar de huidige aanpak van 12-/13-jarigen die in aanraking komen met politie. Het moet duidelijk maken in welke gevallen zij een berisping krijgen, wanneer er een zorgmelding plaatsvindt, welke jeugdhulp/traject
ze krijgen en wat het effect daarvan is.
Inbedden van detentie in de gemeentelijke persoonsgerichte aanpak
(extern)
Gemeenten en veiligheidshuizen werken sinds enkele jaren met persoonsgerichte
aanpakken (pga’s) ten behoeve van (multi)probleem burgers en gezinnen. Vanuit
verschillende invalshoeken – zorg, wonen, inkomen, veiligheid – wordt integraal
bekeken wat er nodig is en naar een plan van aanpak vertaald. Het komt voor dat
personen uit de pga-doelgroep op enig moment met de sanctie-uitvoering te maken
krijgen. Deze sancties, vooral wanneer sprake is van vrijheidsbeneming, leiden ertoe dat lopende ‘interventies’ worden onderbroken.
Het programma Koers en kansen beoogt deze doorbrekingen zo veel mogelijk te
voorkomen door sancties lokaal en levensloopgericht vorm te geven. Hoe kan worden geregeld dat interventies doorlopen binnen de sanctie-uitvoering? En als dit niet
mogelijk is, hoe kunnen wenselijke interventies worden geïnitieerd?
Detentie lokaal en flexibel organiseren (extern)
Binnenkort wordt gestart met een aantal projecten om het lokaal en flexibel organiseren van detentie te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk. Het doel is te verkennen welke vormgeving van detentie het meest bijdraagt aan het voorkomen van
recidive. Elementen daarin zijn de mogelijkheid om te variëren in het beveiligingsniveau, nabijheid ten opzichte van de woonplaats van de gedetineerde, combinaties
met zorgvoorzieningen en technologische innovatie. Onderzoek moet bijdragen aan
het ontwerp en de uitvoering van het concept, alsmede aan het inzichtelijk maken
van de resultaten. De hoofdvraag is: hoe moeten lokale, flexibele detentievoorzieningen eruitzien opdat zij optimaal bijdragen aan het maatschappelijk gewenste
resultaat, namelijk het voorkomen van recidive?
Profiel van mannelijke ingeslotenen in de vreemdelingenbewaring (extern)
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de achtergronden en kenmerken van mannelijke ingeslotenen in de vreemdelingenbewaring. Doel is hiermee
meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om de zorg- en beheersmaatregelen verder te optimaliseren. Vrouwen en alleenstaande minderjarigen blijven hier buiten
beschouwing omdat de omvang van de populatie te gering is. De ervaringen in het
veld van de vreemdelingenbewaring laten de laatste jaren een beeld zien waarbij de
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beheers- en zorglast van de populatie toeneemt. Kenmerkend is de stijgende bezetting van de Extra Zorgafdeling (EZA) en de introductie van de beheerafdeling in
2017 in het Detentiecentrum Rotterdam. Daar lijkt sprake van een toename van het
aantal gevangen dat een verblijf in het reguliere verblijfsregime met vrijheden niet
aan kan. Een beter beeld van de ingeslotenen kan helpen bij het verder optimaliseren van de zorg- en beheersmaatregelen ten aanzien van deze groep ingeslotenen.

DG Politie (DGPol)
Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Cariben (extern)
Voor de periode 2016-2019 is capaciteit van de Politieacademie in Nederland beschikbaar gesteld voor het politieonderwijs aan de landen/politiekorpsen in het
Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze kwaliteitsimpuls moet de verdere ontwikkeling van de korpsen in basis politiezorg, specialismen en leiderschap bevorderen. Dit
initiatief loopt eind 2019 af. Voorafgaand aan dat moment is een evaluatie nodig om
te kunnen bepalen of de kwaliteitsimpuls succesvol is geweest en nog een periode
moet worden voortgezet.
Het meten van vertrouwen in de politie (extern)
Er is een waaier aan onderzoeken van verschillend gewicht naar het vertrouwen
van de burger in de politie, zowel binnen de politie als daarbuiten bij het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en bij gemeenten. Er bestaat geen robuuste moderne
meerjarige monitor waarmee op langere termijn het vertrouwen in de politie kan
worden gevolgd. Dit onderzoek inventariseert welke onderzoeken de overheid (al
dan niet in opdracht) nu heeft lopen op dit onderwerp en welke onderzoeken sinds
2013 zijn afgerond. Welke indicatoren zijn of worden gebruikt? Hoe verhouden deze
onderzoeken (inclusief de gebruikte indicatoren) zich tot de aanpak en uitkomsten
van (internationale) wetenschappelijke literatuur over vertrouwen in de politie en/of
overheidsinstellingen? Het tweede deel van het onderzoek geeft antwoord op de
vraag welke activiteiten noodzakelijk zijn en wat een goede rolverdeling is bij het
meten van vertrouwen in de politie, een en ander in overleg met de betrokken organisaties (o.a. ministerie, politie, gemeenten).
De impact van het stroomstootwapen (extern)
Enkele bestaande wetenschappelijke studies naar de effecten van het gebruik van
een stroomstootwapen op mensen die het doelwit zijn van dit geweldsmiddel hebben recent kritiek opgeroepen. De onderzoeken bleken gefinancierd door de fabrikant van het stroom stootwapen (Taser, later Axon). De Tweede Kamer heeft zorgen geuit over de gezondheidseffecten. Een meta-studie van bestaand onderzoek
kan een eerste antwoord geven op de vraag wat bekend is over psychische en
fysieke gezondheidseffecten. Het gaat om een systematic review van het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen.
Welke van deze onderzoeken kunnen als objectief en betrouwbaar genoeg worden
aangemerkt? Wat is na weging hiervan de uitkomst van deze onderzoeken?
Bezinning informatiepositie politie (extern)
De strategische opdracht ten aanzien van de informatiepositie van de politie betreft
het geven van toekomstgerichte beleidsmatige, beheersmatige en juridische kaders
over de wijze waarop de politie met informatie invulling kan geven aan de taakuitvoering. Daarin zijn verschillende manieren denkbaar: de politie analyseert en bewerkt zo veel mogelijk informatie zelf of besteedt dit werk uit aan andere partijen.
Vooruitlopend op het beantwoorden van deze vraag (in een breder debat) is be-
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hoefte aan een inventarisatie van bestaande visies op de rol van politie ten aanzien
van informatie ten behoeve van de taakuitvoering. Daarnaast is behoefte aan kennis over hoe andere landen hiermee omgaan (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken).
Inventarisatie risicocommunicatie (extern)
Dit onderzoek moet de huidige praktijk van risicocommunicatie in beeld brengen en
aanknopingspunten bieden om te bepalen of de praktijk aansluit op de behoefte van
burgers, bedrijven en andere betrokkenen nu en in de toekomst. Weten burgers nu
welke rampen en crises de regio kunnen treffen? Kennen zij de maatregelen die zijn
getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en weten zij wat zij
moeten doen of laten bij een bepaalde ramp of crisis? Daarnaast is de vraag hoe de
samenwerking tussen betrokken overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, ministeries) verloopt en of de juridische kaders nog passend zijn.

Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV)
State of the art crisisbeheersing fase 2 (extern)
In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda
programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie
domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De
states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken
zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van
de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging
veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren. Het
onderzoek brengt in kaart wat de kans is op welk type crisis en laat zien wat de kosten en baten zijn van anticipatie- en veerkrachtstrategieën. Ook geeft het inzicht in
zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving in
het omgaan met de verschillende crises. De states of the art zijn in de uitvoering in
twee fasen opgeknipt. Voortbouwend op de uitkomsten van de (onderwerpen inventariserende) eerste fase zal in de tweede fase de literatuur inhoudelijk worden
geanalyseerd.
State of the art contraterrorisme fase 2 (extern)
In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda
programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie
domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De
states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken
zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van
de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging
veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.
Deze state of the art studie analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige
en potentiële) dreiging van extremisme en terrorisme. Daarnaast geeft het inzicht
in zowel de vereiste als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving
bij het tegengaan van contraterrorisme en extremisme. In deze tweede fase van het
onderzoek zal de relevante literatuur inhoudelijk worden geanalyseerd.
State of the art cybersecurity fase 2 (extern)
In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda
programmeert de NCTV in 2019 drie wetenschappelijke states of the art op drie
domeinen: crisisbeheersing, contraterrorisme en extremisme, en cybersecurity. De
states of the art moeten (globaal) duidelijk maken wat de eventuele witte vlekken
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zijn in de kennis van de NCTV. Het gaat daarbij niet alleen om de gedragingen van
de individuen, organisaties en bewegingen of staten die de (potentiële) dreiging
veroorzaken, maar ook om diegenen die zich daartegen (zouden moeten) keren.
Het onderzoek analyseert de aard, ernst en omvang van de (huidige en potentiële)
dreigingen voor de cybersecurity. Ook bevat het een kostenbatenanalyse van
methoden, technieken en technologieën om effectief en efficiënt om te gaan met
de dreigingen voor de cybersecurity. Daarnaast geeft het inzicht in zowel de vereiste
als beschikbare capaciteiten bij de overheid en de samenleving bij de bescherming
van de cybersecurity. In deze tweede fase van het onderzoek zal de relevante literatuur inhoudelijk worden geanalyseerd.
Security by design (extern)
Vanuit het Nationaal Cyber Security Centre en ook breder in de cybersecurity community (NCSRA, Cybersecurityraad) wordt er al jaren voor gepleit om security
onderdeel te maken van de ontwerpfase van producten en diensten. Dit zou voorkomen dat aan security pas wordt gedacht als iets misgaat nadat een product of
dienst in gebruik is. Desondanks is er weinig concrete toepassing van security by
design. Dit onderzoek moet bijdragen aan meer inzicht in de mogelijkheden die
security by design biedt. Er wordt een aantal succesvolle cases geanalyseerd waarin
een bestaand product/proces/dienst is vervangen door een veiligere versie waarin
securitymaatregelen zijn meegenomen in de ontwerpfase. Wat zijn de lessen die
hieruit kunnen worden getrokken met betrekking tot de voor- en nadelen, knelpunten, of eventuele extra kosten? Voorts is er in het onderzoek aandacht voor ICS/
SCADA-systemen, die veel worden ingezet voor primaire procesbesturing, zoals
het aansturen van apparaten bij olieraffinaderijen tot nucleaire installaties of
waterzuivering. Daarbinnen bestaan veel verouderde producten en protocollen.
Het onderzoek identificeert good practices of richtlijnen voor het ontwerpen van
nieuwe producten en protocollen waarin security een fundamenteel onderdeel van
het ontwerp is. Waar moeten ontwerpers specifiek op letten? Welke data, functies,
bevoegdheden zijn strikt noodzakelijk en hoe moeten deze worden beschermd of
ingedeeld om security te garanderen?
Advanced Persistent Threats (extern)
Een Advanced Persistent Threat (APT) is een langdurige en doelgerichte cyberaanval
waarbij een onbevoegd persoon onopgemerkt en langdurig toegang krijgt tot een
netwerk. Tijdens de APT-aanval zal de aanvaller vooral vertrouwelijke informatie
verzamelen en/of trachten de werking van vitale componenten te verstoren. Achter
de APT-aanvallen kunnen zowel statelijke actoren zitten, zoals inlichtingen-, veiligheidsdiensten en militaire entiteiten, alsook georganiseerde criminelen en terroristen. Het onderzoek dient inzicht te geven in de belangrijkste APT-actoren, hun
werkwijzen, hun slagkracht en in de vraag of en, zo ja, in welke mate, zij hun activiteiten specifiek richten op Nederland.
Preventie van risicovol gedrag (extern)
Overheden proberen op verschillende manieren de naleving van wet- en regelgeving
en conformering aan maatschappelijke normen en waarden te bevorderen. De driedeling in beleidsinstrumenten die in dit verband in de literatuur wordt gehanteerd,
bestaat uit carrots (positieve sanctie oftewel beloningen), sticks (negatieve sancties
oftewel straffen) en sermons (vermaningen en aansporingen). Het bestaande onderzoek is veelal gericht op het vinden van een goede mix van deze beleidsinstrumenten voor verschillende subjecten om het gewenste effect te bereiken. De meer fundamentele vraag naar de condities waaronder de drie typen beleidsinstrumenten
überhaupt werkzaam kunnen zijn, blijft meestal buiten beschouwing.
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Dit probleem speelt concreet bij de pogingen om (tot gevangenisstraf) veroordeelde
terroristen te deradicaliseren, zodat ze afstand nemen van hun radicale mens- en
wereldbeeld en het daarop gebaseerde cognitieve referentiekader. Wanneer deze
deradicalisering (tijdens hun detentie) faalt, dreigt hun invrijheidstelling tot risico’s
voor de samenleving te leiden. Dit onderzoek geeft enerzijds inzicht in de huidige
stand van zaken in Nederland en andere westerse landen wat betreft de omgang
met de hierboven geschetste problematiek. Daarbij wordt aandacht geschonken
aan zowel de effectiviteit als de juridische basis van de toegepaste interventies.
Voorts gaat het onderzoek in op de wetenschappelijke bevindingen als het gaat
om de mogelijkheden voor beïnvloeding van gedragskeuzen van ideologische en
of religieus gemotiveerde actoren, waarbij rekening wordt gehouden met hun wil
(motieven + wilskracht), capaciteiten en gelegenheid. Wat is de stand van de kennis specifiek op het gebied van beproefde en nog niet beproefde maar in potentie
werkzame interventies met betrekking tot de hierboven geschetste problematiek?
Handreiking evalueren (extern)
Dit onderzoek dient een praktische handreiking op te leveren, met behulp waarvan
de NCTV-directies zelf evaluatiestudies kunnen uitzetten, dan wel gebruik kunnen
maken van bestaande evaluatiestudies. Daartoe worden in het onderzoek vragen en
behoeften inzake beleidsevaluaties bij de beleidsdirecties van de NCTV in kaart gebracht. Het onderzoek inventariseert tevens welke lessen te trekken zijn uit de literatuur over het evalueren van beleid en wetgeving, in het bijzonder op het gebied
van crisismanagement, cybersecurity, contraterrorisme en statelijke dreigingen.
Zelfredzaamheid en burgerinitiatieven in een emotiesamenleving (extern)
Zelfredzaamheid en de bereidheid tot horizontale hulpverlening kunnen de impact
van crises op de samenleving beperken. We zien in dit verband dat de bereidheid
van burgers om door een ramp getroffenen medeburgers hulp en steun te verlenen
groot is. Van stille tochten tot kabaaldemonstraties en grote herdenkingsbijeenkomsten, op tal van manieren worden emoties geuit en initiatieven genomen. Er zijn
echter ook risico’s aan verbonden. Denk aan de spontane zoekacties van vrijwilligers
naar vermiste personen, die de plaats delict kunnen verstoren en zo het politieonderzoek hinderen. Dit onderzoek moet uitwijzen onder welke condities de zelfredzaamheid en de onderlinge hulpverstrekking van burgers en ondernemingen in
geval van crises door de overheid effectief, efficiënt en tijdig kan worden bevorderd
en op welke wijze. Hoe kan daarbij worden voorkomen dat het stimuleren van het
eigen initiatief en de zelfredzaamheid van burgers en ondernemingen leidt tot (te
grote) averechtse effecten? Tot slot moet de vraag worden beantwoord hoe ver de
overheid zou moeten gaan in het bevorderen van de zelfredzaamheid en de onderlinge hulpverstrekking van burgers en ondernemingen in geval van crises.

DG Migratie (DGM)
Waarom kiezen slachtoffers mensenhandel voor de asielprocedure?
(intern)
Speciaal voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel is er een verblijfsregeling
(B8/3-regeling en B9). Een tijdelijke verblijfsvergunning wordt (bijna altijd) verstrekt zodra een vermeend slachtoffer aangifte doet van mensenhandel. Wanneer
het strafrechtelijk onderzoek wordt geseponeerd vervalt de tijdelijke verblijfsvergunning. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) vermoedt dat een vervolgaanvraag niet-tijdelijk humanitair vaak uitblijft doordat veel slachtoffers kiezen voor
een reguliere asielprocedure. Wat is de reden daarvoor en hoe kansrijk is een
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dergelijke asielaanvraag? Worden de rechten en speciale belangen van vermeende
slachtoffers van mensenhandel voldoende gewaarborgd in een asielprocedure?
Ontwikkeling Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) (extern)
Zoals afgesproken in het regeerakkoord en recent bevestigd in het interbestuurlijk
programma komt er in acht gemeenten een Landelijke Vreemdelingen Voorziening
(LVV). In deze LVV’s krijgt de vreemdeling bed, bad en brood aangeboden en daarnaast begeleiding om tot een oplossing te komen: alsnog een verblijfsvergunning
verkrijgen, of indien hij hier niet voor in aanmerking komt, vrijwillige terugkeer naar
het land van herkomst of eventueel doormigratie naar een ander veilig land. Onderzocht wordt of in LVV’s duurzame oplossingen worden gerealiseerd voor migranten
zonder recht op verblijf en Rijksopvang en zo de bijbehorende zorg- en/of veiligheidsproblematiek wordt aangepakt.
De toekomst van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)
(intern)
Sinds de invoering van het nieuwe opvangmodel voor alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv’s) krijgen zij begeleiding aangeboden die afgestemd is op hun
verblijfsperspectief: amv’s zonder verblijfsvergunning krijgen andere vakken/opleiding aangeboden, dan amv’s met een verblijfsvergunning. Het onderzoek laat zien
hoe (ex-)amv’s in Nederland participeren vanaf hun 18e jaar. Is er enige invloed
merkbaar van de manier waarop zijn begeleiding kregen? Slechts weinig amv’s
verlaten Nederland voordat zij 18 jaar worden. Wat zijn de achtergronden daarvan?
Ook moet duidelijk worden of amv’s na hun 18e wel vertrekken en welke motieven
zij hebben om niet te vertrekken.
Evaluatie pilot Tynaarlo (extern)
In het regeerakkoord en de integrale migratieagenda is aangegeven dat voor asielzoekers met een grote kans op verblijf en vergunninghouders spoedige integratie en
huisvesting in gemeenten voorop staat. Ze beginnen met het leren van de taal en
gaan naar kleinere opvanglocaties in (de buurt van) gemeenten die hen later gaan
huisvesten. Om ervaring op te doen met deze vorm van opvang en begeleiding is in
juli 2018 gestart met de pilot Tynaarlo. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag
of het plaatsen in kleine opvangcentra van vergunninghouders en kansrijke asielzoekers hen helpt bij snellere integratie en participatie in gemeenten. Tevens wordt
statushouders gevraagd naar hun ervaringen in Tylo. Wat kan er beter? Het onderzoek moet uitmonden in enkele aanbevelingen voor een bredere uitrol van een dergelijke opvangvorm op aspecten als doelgroep, soort en intensiteit van begeleiding,
betrokkenheid van de gemeente waar men zich definitief vestigt en de verantwoordelijkheid voor de financiering van locatie, begeleiding en overige voorzieningen.

NCTV/DGPol/DGSB/DGRR/DGM
Naar meer evidence based beleid (intern/extern)
Er is sprake van systematische onderbenutting van bestaande kennis. Ondanks, of
misschien juist wel door de grote hoeveelheid beschikbare kennis, evaluaties en
onderzoeksrapporten weten we maar in beperkte mate wat al bekend is. Het doel
van dit onderzoek is te komen tot meer inzicht in de stand van zaken rond evidence
based werken binnen het ministerie van JenV. Ook wordt de stand van de wetenschappelijke kennis rond evidence based beleid opgenomen. Ten slotte gaat het
onderzoek in op de vraag hoe evidence based werken kan worden bevorderd binnen
het ministerie.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
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