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NR

TITEL

AUTEUR
1 Bloeyaert, Marc

Kanttekeningen bij misdaadverslaggeving in kranten

2 Boerjan, Antoon
3 Boone, Carlos

Taak en bevoegdheid van de gemeentelijke politieofficier.
De bewakings- en opsporingsdiensten (B.O.B.) en de gerechtelijke politie bij het parket (G.P.P.) -structuur en
organisatie. Een vergelijkende studie

4 Claus, Michel

Gemeentepolitie en openbare ordehandhaving

5 Debacker, Timo
6 Deboel, Robert

het penitentiair verlof in België.
Het Openbaar Ministerie en zijn vervolgingsbeleid. Een studie van de afhandeling van strafzaken inzake slagen en
verwondingen bij de Correctionele Rechtbank te Antwerpen

7 De Brouwer, Ann

De tendens tot eigenrichting in onze maatschappij

8 De Cuyper Jo

Havenpolities en criminaliteitsbestrijding

9 De Henau, Johan

De dader van de in België gepleegde hold-up

10 De Leersnijder, Philippe

"Zelfredzaamheidstraining, bij geplaatste minderjarigen als middel tot criminele profylaxe."

11 Deprez, Mia

Relatie tussen het functioneren op school en delinkwent gedrag : een literatuurstudie

12 Desloover, Bruno

Het politieoptreden bij voetbalgeweld

13 De Smedt, Michel

Het gebruik van vuurwapens door rijkswacht en gemeentepolitie. Analytische studie van de bestaande wetgeving

14 Deweerdt, Philippe

Toelichting op enige problematiek in het dispositief "900"

15 De Wolf, Harlinda

De maatschappelijke dienstverlening : een alternatieve sanctie voor delinquente jongeren

16 Elen, Marc

De filmkeuringspromissie en de jeugdcriminaliteit in relatie tot de agressieve bioscoopfilm

17 Elst, Danny

Letsels veroorzaakt door actuele oorlogsgeweren.
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18 Geens, Patrick

Criminaliteitspreventie en het beleid gevoerd door de politiekorpsen

19 Gevaert, Freddy

A.D.R.-wetgeving, het vervoer van gevaarlijke stoffen in België.

20 Gurdebeke, Stefan

Zogenaamde kleine vermogendelikten, een criminele politiek

21 Hofman, Hans

Een onderzoek naar mogelijke emancipatorische funkties van het strafrecht

22 Koeks, Jozef

De opvang van alcoholisten in de gevangenis

23 Leppens, Johan

Onderzoek naar (mogelijke) preventieve akties van kleine politiekorpsen tegen kleine criminaliteit

24 Leysen Geert

De beeldvorming van het slachtoffer in de Vlaamse dagbladpers: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse

25 Lievens, Hilde

Het beginsel van de vrije bewijslevering in strafzaken en de gronden van rechtvaardiging

26 Markey, Kris

Het politiek misdrijf naar Belgisch en Internationaal recht

27 Martens, Jeannine

Aantasting van Ecosystemen door de Mens. Waterverontreiniging in criminologisch perspectief.

28 Martens, Rigobert

Van jeugdbescherming naar jeugdrecht ; Een overzicht van de discussies en de huidige stand van zaken
Een analyse van de evolutie van het criminaliteitspatroon in Brugge van 1963 tot 1983 aan de hand van de
gemeentelijke politiestatistiek

29 Neirinck, Geert
30 Nicodeme, Jean
31 Pyl, Georges

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met databanken
Vervolging en seponering. Een onderzoek naar het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie inzake
winkeldiefstallen.

32 Ruypers, Hubert

Politei en vervoer - Politionele aspecten van de voornaamste reglementen m.b.t.het goederenvervoer over de weg

33 Saint, Luc

Exploratief onderzoek naar wapenbezit en wapendracht bij particulieren. Een studie van wetgeving en praktijk. Deel 2.

34 Seghers, Serge.

Het vertrouwensartscentrum.

35 Sintobin, Nikolaas.

De toepasselijkheid van de regelen van het gerechtelijk wetboek op de (betekening van) dagvaardingen in strafzaken.
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36 Smeyers, Luc

Publiek en politie. Onderzoek met betrekking tot mogelijke maatregelen om de relatie tussen het publiek en een
stedelijke politiekorps te verbeteren

37 Snoeck, Christof

Evolutiepatronen in de beveiliging van industriële bedrijven.

38 Soetinck, Patrick.

De evolutie van de drugproblematiek in Vlaanderen van 1961 tot heden t.a.v. de opsporing.

39 Tavernier, Luc

Agressie en verstedelijking.

40 Thysebaerdt, Christine

Kindermishandeling, wat gebeurt er met de ouders?

41 Van Aerschot, Dirk.

Kriminaliteit op de luchthaven Brussel Nationaal.

42 Van Belleghem, Ingrid

Analyse van de echtscheidingsperiode : juridische en relationele zienswijze

43 Vandervennet, Rik

Sociale zekerheidsaanspraken van (gewezen) opgeslotenen en hun gezinsleden.

44 Van De Voorde, Chantal

Sociaal-criminologische benadering van heroinegebruik.

45 Van Gestel, Jean-Pierre

De verontreiniging van het natuurlijk milieu ; Het beheer van de afvalstoffen.

46 Vanhove, Pol

Beschuwingen over arbeid, werkloosheid en ergotherapie in de hulpverlening bij (ex)-gedetineerden.

47 Van Peeterssen, Walter

Commissiedelicten door Omissie (een rechtsvergelijkende studie)

48 Van Severen, William

Vrouwen bij de politie

49 Willems, Dirk

Slachtoffers van milieucriminaliteit : een weerloze groep?

50 Ysewijn, Annemieke

Genocide, criminologisch bekeken.
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