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1 Allaerts, Dirk

Een rechtssociologische benadering met betrekking tot de terrorismebestrijding in België

2 Anné, Danny.

De kleine criminaliteit te Temse (1830-1870) …een voorlopige analyse…

3 Bolckmans, Greta

Tewerkstelingssituatie en inkomenspoositie van ex-gedetineerden.

4 Brusselle, Agnes

Brandstichting door vrouwen.

5 Canfyn, Karin

De maatschappelijke enquête

6 Claeys, Luc

8 Cottignie, Patrick

Identificatie van Lijken
Evaluatie van Rijkswacht- en politieoptreden in Komen en in de Voerstreek in 1979 aan de hand van een
inhoudsanalyse van de Belgische dagbladen
Een onderzoek van de preventieve en repressieve aspekten van de overheidsreaktie i.v.m. misdrijven gepleegd met
explosieven

9 Debaene, Hans

De anonieme getuige.

7 Claus, Hans

10 De Blauwer, Marian

Het belang van Etienne De greeff voor de Belgische criminologie en strafrechtspolitiek

11 De Coninck, Annie

Het verschijnsel zelfdoding bij kinderen

12 De Keersmaecker, Emmanuel Door een efficiënte rijbewijsscholing de verkeersveiligheid bevorderen
13 De Smet, Christa

Heroïneverslaving : een medisch en/of strafrechtelijk probleem?

14 De Sutter, Jan

Terrorisme: een vorm van politiek geweld

15 Dewaegemaker, Rudy.

Criminologische benadering van de criminaliteit in het middelgroot binnenlands Rijswachtdistrikt Roeselare.

16 Dhoest, Luc.

Arbeid na detentie.
Studie omtrent de betekenis van de in artikel 100 alinea twee van het strafwetboek aangewende term "Geldstraffen,
gesteld om de inning van fiscale rechten te verzekeren"

17 Fevery, Fabienne
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18 George, Patrick

Studie van de problematiek van de werking van een jeugdbeschermingscomité

19 Geyskens, Frank.

De Strafregisters in België.

20 Lamine, Luc

Etiologie van jeugdcriminaliteit en de houding van de ouders en politie t.o.v. dit maatschappelijk fenomeen

21 Maes, Benny

Vreemdelingengetto's, victimogene woonwijken

22 Michiels, Dirk

Gevangenisarbeid en beroepsopleiding van gedetineerden.

23 Naessens, Eddy

Is de classificatie van de wapens, in de wapenwet van 03 januari 1933, nog actueel?

24 Nuyttens, Eddy

Sociale dienstverlening : een taak van de gemeentelijke politie?

25 Peerts, Nicole

Kinderrechtenbeweging, rechten van de mens, en kindertelefoons in West-Europa.

26 Smits, Marc

De problemen van de politiële instanties bij de strijd tegen het terrorisme in een democratische rechtsstaat.

27 Stevens, Luc

Racistische geweldsdelicten door jongeren gepleegd op gastarbeiders. Een schets van de Vlaamse situatie.

28 Tack, Danny

Algemene beschouwingen omtrent de verlofregeling voor gedetineerden in België en Nederland.

29 Teirlinck, Johan.

Beantwoordt het huidige Belgische systeem van internering van misdadigers aan de noden?

30 Van Acker, Wolf

De verstoring van het leefmilieu en de strafrechtelijke sanctie

31 Van Beylen, Lucien

Zwaardere bewapening der gemeentepolitie : een wenselijke evolutie

32 Vandaele, Karen
33 Vandaele, Ronny

Evaluatie van de reclassering in Nederland.
Studie van een aantal recente projecten uitgaande van de politiediensten ter preventie van de criminaliteit in de
stedelijke agglomeraties.

34 Vandelanotte, Franky

Art. 372 bis, een kriminologisch onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van een zedelijkheidswetgeving.

35 Van Den Bossche, Jos.

De vrijetijdsbesteding binnen en buiten de gevangenis.
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36 Van den Eeden, Herman
37 Van Der Heyden, Marc.
38 Van Der Linden, Christine.

Naar een kritiek van de grondslagen van de criminologie i.v.m. de miliauproblematiek en de notie milieucriminaliteit.
Onderzoek naar adequate reactiomogelijkheden van een grootstedelijk politiekorps op sociale beroering en andere
vomen van ordeverstoring, betrokken op de Antwerpse situatie.

39 Vanhecke, Roos.

De Vlechtafsnijder.
Onderzoek naar het eventueel verband tussen een patriarchaal gestruktureerde samenleving en het verschijnsel
verkrachting.

40 Van Laere, Roland.

Pro- en contra-argumenten betreffende actieve euthanasie.

41 Verachtert, Kurt.

Bevoegdheidsregeling van de Belgische Militaire Rechtsmacht in België en in het buitenland.

42 Verbeest, Nadine

Een vergelijkende studie tussen België en Nederland inzake fietsongevallen.

43 Versmesse, Luc

Het toenemende onveiligheidsgevoel bij de bevolking en de privé bewakings- en beveiligingsindustrie.

44 Vierstraete-Verlinde, Marc
45 Willems, Freddy

Het recht tot zelfmoord.
Vergelijkende studie met betrekking tot de voorwaardelijke vrijlating mits borgsom tijdens het gerechtelijk onderzoek in
enkele landen.

46 Willems, Marc

De privé-bewakingsdiensten en de samenwerking met de officiële politiediensten.

47 Wilson, Robinson

De problematiek rond de hulpverlening aan families van gedetineerden.
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