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!LET OP! HET NVC CONGRES VINDT DIT JAAR PLAATS IN EEN ANDER GEBOUW! 

 

Nederlandse Vereniging voor Criminologie 

Congres 2023 

 

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op 

donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2023 in het Lipsius-gebouw in Leiden. Dit jaar 

richten we de aandacht op het thema: 

 

Criminologie zonder grenzen: op zoek naar andere perspectieven 

 

Het afgelopen jaar zag schrijnende omstandigheden in Ter Apel en excuses vanuit de Nederlandse 

overheid voor het Nederlandse aandeel in de slavenhandel en slavernij. Grenzen zijn de afgelopen 

jaren een belangrijk onderdeel van de actualiteit geweest, maar ook van veel disciplines, en zullen 

dat, gegeven bredere ontwikkelingen, waarschijnlijk nog lang blijven.  

Onderzoek op het gebied van grenscriminaliteit en -problematiek, zoals mensenhandel, 

immigratiedetentie, mensensmokkel, en (arbeids)uitbuiting heeft een lange traditie binnen de 

sociale wetenschappen. Deze onderzoeksgebieden focussen zowel op wereldwijde 

migratiepatronen als op disciplinaire en theoretische grenzen en beperkingen. Traditionele 

benaderingen op deze thema’s binnen de (Nederlandse) criminologie hebben ons namelijk laten 

zien hoe en welke wereldwijde (sociale) ongelijkheden en dynamieken dergelijke problemen op de 

voorgrond plaatsen en versterken. Desalniettemin is er minder aandacht besteed aan het 

begrijpen van de impact van migratie- en grenscontrolebeleid en -praktijken in/door het noorden 

op mensen, samenlevingen en staten in het zuiden, noch het beleid en de praktijken in het zuiden. 

Deze ontwikkelingen en het bestaan van onderbelichte perspectieven vraagt om nieuwe en 

vernieuwende onderzoeksmethoden, zoals netnografieën en methoden die de grenzen tussen de 

werkelijkheid en augmented/extended/virtual reality onderzoeken. 

Daarom nodigen wij voor het komende NVC-congres onze criminologische gemeenschap uit om dit 

thema vanuit deze doorgaans onderbelichte perspectieven te verkennen. We zijn daarbij op zoek 

naar bijdragen die helpen bij de beantwoording van de volgende vragen: hoe zou een ‘zuidelijk 

perspectief’ op deze thema’s in de (Nederlandse) criminologie de ruimte kunnen krijgen? Met 

andere woorden, wat houdt het in om grensgebieden – politiek, methodologisch en theoretisch - 

vanuit het Global South perspectief te bestuderen? 

 

Hierbij zijn bijdragen over onder andere de volgende onderwerpen relevant:  

• Globalisering, straf en migratie, inbegrepen onderwerpen als burgerschap, identiteit en 

verbondenheid, en hoe die worden geplaatst in de historische en evoluerende context van 

globalisering en migratie  

• De erfenis van het kolonialisme en verzet tegen en onderhandelingen met koloniale 

geschiedenissen in het Globale Zuiden, gekoppeld aan processen van grensvorming  



• Mediareacties en de publieke opinie op en over deze onderwerpen, waaronder de groeiende 

'extreemrechtse' beweging 

• "Grenshulp", grenscontrole, veiligheid en ontwikkeling 

• Immigratiebeleid en -praktijken, waaronder pre- en postdeportatiedetentie binnen het 

strafrechtsysteem en wettelijke en strafrechtelijke bevoegdheden 

• Soevereiniteit, paramilitarisme en grenscontroles van landen in het Zuiden 

• De impact van de Covid-pandemie op dit thema 

• Zuidelijke epistemologieën en methodologieën 

 

Naast presentaties die zijn gerelateerd aan het centrale thema is er tijdens het congres 

traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over 

en praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren. De lijst 

met thema’s (zie hieronder) illustreert hoe gevarieerd het werk van de criminologische 

gemeenschap is, en het congres biedt een podium om ook deze thema’s aan bod te laten komen. 

 

Indienen bijdrage(n) voor NVC-congres 2023 

We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de 

parallelsessies op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt 

leveren. U kunt uw voorstel vanaf 1 februari 2023 via het platform op www.nvccongres.nl 

indienen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 13 april 2023. 

 

Let op: Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres! Online presenteren is niet 

mogelijk. 

 

Optie 1: Reguliere presentatie 

U geeft een presentatie van ongeveer 12 minuten, afhankelijk van het uiteindelijke aantal sprekers 

in de panelsessie. Deze presentatie gaat over uw onderzoek (wetenschappelijke presentatie) of 

over een bepaald onderwerp binnen uw werkzaamheden als professional uit de praktijk of beleid 

(praktijkpresentatie). Uw voorstel voor de presentatie dient voorzien te zijn van een titel en een 

samenvatting in het Nederlands (of Engels bij een Engelstalige presentatie) van maximaal 250 

woorden. In het geval van een wetenschappelijke presentatie dient deze samenvatting in elk geval 

het doel, de methode en de belangrijkste resultaten (indien al bekend) te bevatten.  

 

Optie 2: Pecha Kucha presentatie 

U houdt een ‘Pecha Kucha’ presentatie, die bestaat uit een diavoorstelling van 20 afbeeldingen die 

elk automatisch 20 seconden worden getoond en daarmee precies 6 minuten en 40 seconden 

duurt. De presentator praat het publiek door de beelden heen. Zie voor meer informatie over een 

‘Pecha Kucha’ presentatie: http://www.pechakucha.org/. Voor het voorstel gelden dezelfde 

richtlijnen als bij de reguliere presentaties.  
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Optie 3: Themasessie 

Wij verwelkomen themasessies ten zeerste. In dat geval is een coherente sessie verzekerd. U 

wordt verzocht de samenvattingen behorend bij deze themasessie individueel in te dienen, d.w.z. 

elke presentator dient een samenvatting van hun presentatie in, voorzien van een titel en van 

maximaal 250 woorden. Zorg daarbij dat vooraf aan het indienen de naam van de themasessie 

goed is afgestemd. 

Daarnaast wordt de organisator van de sessie gevraagd te mailen naar de inhoudelijk 

programmacoördinator Veronika Nagy (e-mail: v.nagy@uu.nl) met de titel van de themasessie en 

de presentaties in de bedoelde volgorde. Een themasessie bestaat uit maximaal vier presentaties. 

 

Optie 4: Roundtable sessie 

Het is ook mogelijk om een ‘roundtable’ sessie in te dienen. In een ‘roundtable’ sessie worden 

geen presentaties gehouden, maar gaan vier tot zes deelnemers (bij voorkeur een mix van 

wetenschappers, professionals uit de praktijk en beleid) met elkaar in debat over een bepaald 

onderwerp. De organisator van de ‘roundtable’ sessie dient deze sessie als geheel in (inclusief titel, 

een toelichting/samenvatting van maximaal 250 woorden en de namen en werkgevers van de 

deelnemers). Uiteraard zijn andere congres-bezoekers van harte welkom om aan de discussie deel 

te nemen. 

 

Selectie van bijdragen 

Mogelijk kunnen niet alle ingediende voorstellen worden geaccepteerd. Onderwerp, volledigheid en 

kwaliteit van de samenvatting zijn hierin bepalend. Uiterlijk eind april zal contact worden 

opgenomen met iedereen die een voorstel heeft ingediend. 

 

Thema’s 

Bij het indienen van uw voorstel op de website wordt u gevraagd deze in te delen in één van de 

onderstaande thema’s. 

• Biosociale criminologie  

• Corona-pandemie  

• Culturele criminologie  

• Cybercrime  

• Detentie  

• Drugscriminaliteit  

• Empirical Legal Studies  

• Financiële criminaliteit  

• Forensisch onderzoek  

• Gender en criminaliteit  

• Groene criminologie  

• Historische criminologie  

• Jeugd en criminaliteit  

• Justitiële interventies  

• Levensloopcriminologie 



• Methoden en technieken van criminologisch onderzoek 

• Migratie en criminaliteit 

• Ondermijning en georganiseerde misdaad 

• Opsporing en vervolging 

• Organisatiecriminaliteit 

• Preventie van criminaliteit 

• Publieke opinie omtrent veiligheid 

• Radicalisering en terrorisme 

• Rechtspraak en straffen 

• Ruimtelijke spreiding van criminaliteit 

• Theoretische criminologie 

• Victimologie 

• Overige thema’s 

 

Inschrijven voor NVC-congres 

Inschrijven voor het congres kan tot en met 31 mei 2023.  

 

De optie om in te schrijven komt later beschikbaar dan de mogelijkheid om een bijdrage in te 

dienen. Zodra de mogelijkheid om in te schrijven openstaat wordt dit via www.nvccongres.nl 

gecommuniceerd.  

 

Als u een bijdrage heeft ingediend dan ontvangt u (zodra inschrijven openstaat) per email een 

uitnodiging om u in te schrijven.  

 

Hieronder vindt u de tarieven voor deelname aan het NVC-congres. Bent u lid van de NVC, dan is 

inschrijving voor het congres voordeliger. Wilt u alsnog lid worden van de NVC? Dat kan via 

www.criminologie.nl (regulier € 30 per jaar, AIO €20 per jaar en student € 10 euro per jaar). 

 

Inschrijftarieven voor NVC congres 2023: 

 Regulier AIO Student 

NVC-lid €130 €110 €40 

Niet NVC-lid €200 €150 €80 

 

 

Indieners van een voorstel en sessievoorzitters en -organisatoren worden niet vrijgesteld van 

inschrijving en betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes, een borrel en buffet na de eerste 

congresdag en een borrel na de tweede congresdag.  

 

Studenten kunnen zich ook aanmelden als student-assistent en dan gratis het congres bezoeken. 

Graag melden bij de praktische organisator, Ilse Ras (i.a.ras@law.leidenuniv.nl).  
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Bij annulering na 31 mei geldt geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden 

gezocht. Bij annulering tot en met 31 mei geldt 20 euro administratiekosten. 

 

Voor inlichtingen over inschrijving en betaling kunt u vanaf het moment dat inschrijven openstaat 

terecht bij David Singh van het JPAO Leiden (e-mail: d.f.singh@law.leidenuniv.nl;  

telefoonnummer: 071 527 7724).  

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de inhoudelijke programmacoördinator van het 

congres, Veronika Nagy (e-mail: v.nagy@uu.nl). 

 

Lidmaatschap NVC 

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie vertegenwoordigt het brede criminologische 

werkveld – zowel criminologen binnen de wetenschap als criminologen in de praktijk als studenten 

– en biedt een platform om contact met elkaar te leggen. De NVC organiseert jaarlijks het 

criminologiecongres in Nederland en informeert haar leden via de nieuwsbrief De Criminoloog en 

via de website (www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen 

met haar divisies organiseert NVC meerdere keren per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde 

criminologische onderwerpen centraal staan. Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom 

Criminologie een korting op een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift over 

Cultuur en Criminaliteit. Als u als NVC-lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde 

tijdschriften, kunt u mailen naar klantenservice@boomdenhaag.nl. 

 

ENGLISH 

 

!NOTE! THE NVC CONFERENCE 2023 WILL TAKE PLACE IN A DIFFERENT BUILDING! 

 

Dutch Society for Criminology 

Conference 2023 

 

The annual conference of the Dutch Society for Criminology will take place on Thursday 15th and 

Friday 16th of June, 2023, in the Lipsius-building in Leiden. This year, our theme will be:  

 

Criminology without borders: in search of different perspectives 

 

The past year has seen harrowing circumstances at Ter Apel asylum centre and apologies from the 

Dutch government for Dutch involvement in the slave trade and chattel slavery. Borders have 

played a central role in many affairs in recent years, but have also received growing attention of 

many scientific disciplines. Given recent global developments, it is likely that issues related to 

borders will keep dominating societal and political debates in the coming years.   

Research on human trafficking, migration detention, people smuggling and (labour) exploitation 

has a long tradition in the social sciences. It’s not just developments in global migration patterns 
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that are the focus of these disciplines, but also disciplinary and theoretical borders and limits. 

Traditional approaches to these themes within (Dutch) criminology have shown us how and which 

global (social) inequalities and dynamics highlight and reinforce these issues. Less attention has 

been paid to understanding the impact of migration- and border policies in and by the Global North 

on people, societies and states in the South, or to policies and practices in the South. These 

developments and the existence of underexposed perspectives demands new and innovative 

research methods, such as netnographies and methods that explore the boundaries between the 

real world and augmented/extended/virtual reality.  

This is why we invite our criminological community to explore this theme from these generally 

underexposed perspectives during the next NVC-conference. We especially invite contributions that 

help in answering the following questions: how would a ‘southern perspective’ on this theme look 

in (Dutch) criminology? In other words, what does it mean to explore borders – methodological, 

theoretical and political – from a Global Southern perspective? 

 

Contributions related to the following topics (among others) are especially important:  

• Globalisation, punishment and migration, including issues such as citizenship, identity and 

connection, and how are they to be understood in the evolving historical context of 

globalization and migration? 

• The inheritance of colonialism and resistance against and negotiation with colonial histories 

in the Global South, linked to processes of border/boundary formation 

• Media responses and public opinion on these topics, including growing ‘far right’ 

movements 

• ‘Border aid’, border patrol, security/safety and development 

• Immigration policies and practices, including pre- and post-deportation detention within 

the criminal justice system, and legal power 

• Sovereignty, paramilitarism and border patrol in Southern countries 

• The impact of the COVID pandemic on these issues 

• Southern epistemologies and methodologies 

In a number of plenary sessions, renowned scientists from various disciplines will discuss, with 

criminologists, issues relating to the theme of Criminology and migration. As in previous years, the 

rest of the conference will offer plenty of space for panel sessions in which speakers present and 

discuss their research findings and practical experiences on a wide range of criminological topics.  

 

Submissions 

We would like to invite you to submit an abstract for one of the parallel sessions at the conference. 

Below, we describe the various ways in which you could participate. The deadline for submissions 

is Thursday April 13th, 2023. Please submit from February 1st, 2023, via our website, 

www.nvccongres.nl.  

 

NOTE: Presenters are expected to present in person. Online or hybrid presentations will not be 

possible. 

 

http://www.nvccongres.nl/


Option 1: Regular presentation 

You present for roughly 12 minutes, depending on the number of speakers in this session. This 

presentation discusses your research (scientific presentation) or a particular topic relating to your 

work as a practitioner (practitioner presentation). Your submission must have a title and a 

summary in English or Dutch of 250 words max.  

 

Option 2: Pecha Kucha presentation 

You deliver a ‘Pecha Kucha’-presentation, consisting of a slide show of 20 images that are each 

shown for 20 seconds, and therefore will last a precise total of 6 minutes, 40 seconds. The 

presenter discusses the images. For more information on this presentation format, see: 

http://www.pechakucha.org/. Submission guidelines are the same as for a regular presentation.  

 

Option 3: Themed panel 

We invite complete panels, as they lead to coherent sessions. Please submit descriptions for each 

paper separately (see regular presentation for guidelines). We ask the panel coordinator to contact 

the programme coordinator, Veronika Nagy (v.nagy@uu.nl) and give the title of the panel as well 

as the papers in the intended order. A themed panel has a maximum of four papers.  

 

Option 4: Roundtable 

It is possible to propose a roundtable session. These involve not a series of presentations, but four 

to six participants (preferably a mix of scientists and practitioners) discussing a particular topic. 

The organizer of this session submits this session as a whole (including title, 250-word summary 

and the names and employers of participants). Of course, other conference participants are also 

welcome to participate in this discussion.  

 

Selection 

It is possible that not all submissions are accepted. Subject, completeness, and quality of the 

submission are leading in our decision. We will contact everyone who has submitted a proposal at 

the end of April at the latest to inform them of our decision.  

 

Themes 

When submitting your proposal via our website, you will be asked to select one of the following 

themes as fitting your paper best:  

• Biosocial criminology 

• Corona pandemic 

• Crime and space 

• Crime prevention 

• Cultural criminology 

• Cybercrime 

• Detection and prosecution 

• Detention 

• Drug crime 
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• Empiral Legal Studies 

• Financial crime 

• Forensic investigations 

• Gender and crime 

• Green criminology 

• Historical criminology 

• Legal interventions 

• Life course criminology 

• Methods in criminological research 

• Migration and crime 

• Organisational crime 

• Organised crime and ‘ondermijning’ 

• Public opinion on safety and security 

• Punishment 

• Radicalisation and terrorism 

• Theoretical criminology 

• Victimology 

• Youth and crime 

• Other 

 

Registration 

The deadline for registration is May 31st, 2023. The option to register will be available later than 

the option to submit a proposal. As soon as the option to register is available, this will be 

communicated through www.nvccongres.nl. If you have submitted a proposal, you will receive an 

email invitation to register as soon as this option is available.  

 

Below you will find the fees for attending this conference. If you are a member of the NVC, 

registration is cheaper. If you would like to join the NVC as a member, please register via 

www.criminologie.nl.  

 

Membership fees: regular € 30 p.a., PhD student or candidate €20 p.a. and student € 10 euro p.a..  

 

Registration fees for the 2023 NVC conference:  

 Regular PhD Student 

NVC-member €130 €110 €40 

Non-NVC-

member 

€200 €150 €80 

 

Presenters, chairs and panel coordinators are not exempt from registration fees. These fees 

include lunches, drinks and buffet after the first conference day and drinks after the second 

conference day.  
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Students may also register as student assistants and visit the conference for free. Please contact 

the practical organiser, Ilse Ras (i.a.ras@law.leidenuniv.nl).  

 

Cancellations after May 31st will not result in refund, but a replacement may be considered. 

Cancellations before May 31st will incur an admin fee of 20 euros.  

 

If you have any queries about registration and payment, please contact David Singh of JPAO 

Leiden (d.f.singh@law.leidenuniv.nl; 071 527 7724) after registration opens. For questions about 

the programme, please contact the programme coordinator, Veronika Nagy (v.nagy@uu.nl).  

 

NVC membership 

The Dutch Society for Criminology (NVC) represents criminology in the Netherlands, including 

criminologists in science as well as practitioners and students and offers a platform to get in touch. 

The NVC organises the annual Dutch criminology conference and informs her members via a 

newsletter, De Criminoloog, and a website, www.criminologie.nl. Together with her divisions, the 

NVC organizes several afternoons every year during which various criminological topics are 

discussed. As an NVC member, you receive a discount on two academic journals published by 

Boom Criminologie: Tijdschrift voor Criminologie and Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. If 

you are an NVC member and wish to subscribe to either of these journals, please email 

klantenservice@boomdenhaag.nl.  
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