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NIEUW in 2022:
Aanwijzing OM-Strafbeschikking - NIEUW
Deze nieuwe aanwijzing geeft regels voor uitvaardigen van een OM-strafbeschikking, horen
van verdachte, te hanteren straftoemeting en hoe te handelen bij verzet en onvoltooide
tenuitvoerlegging en geldt zowel voor meerderjarige als jeugdige verdachten. Uitgangspunt is:
wanneer het wettelijk mogelijk is en de strafzaak zich ervoor leent, wordt de zaak in beginsel
afgedaan met een strafbeschikking. Er zijn echter een paar contra-indicaties voor het
uitvaardigen van een strafbeschikking. Voorop staat dat een strafbeschikking slechts kan
worden opgelegd als er een schuldvaststelling aan vooraf is gegaan.
College van P.G.’s (Staatscourant nr. 9133) 5 april 2022 6 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2022
Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m
2022 met belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden weergegeven met
annotaties en opgenomen in volgorde van publicatie in de NJ. Er is een chronologisch register,
een systematisch register materieel strafrecht en voor beide rechtsgebieden een register op
artikel. Weerspiegelt actuele stand van zaken tot en met 2022, waarbij vooral recht op
getuigenverhoor voor veel nieuwe (Straatsburgse en Nederlandse) arresten heeft gezorgd. Ook
(begrenzing van de) toepassing van ‘nieuwe’ opsporingsmethoden als de Mr. Big methode
heeft geleid tot het opnemen van dit arrest. Verder is toegevoegd het meest recente
overzichtarrest over de toepassing van art. 359a Sv (vormverzuimen).
T.Blom (red.) (K-9789013167337) eind augustus 2022
2000 pag. € 46,00
Ars Aequi – Jurisprudentie Strafrecht 1916 - 2021
Selectie belangrijkste strafrecht arresten van Hoge raad, het EHRM en Hoven bestemd voor
het onderwijs maar tevens handzame verzameling voor de praktijkjurist.
H.Harms (red.) (A-9789493199545) 5e dr. maart 2022
681 pag. € 39,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 202-2023
Jaarlijkse complete teksteditie actueel per 1 maart 2022. Uiterst handzame uitgave.
T.Bertens (red.) (A- 9789493199637) 22e dr. april 2022
1040 pag. € 42,50
Artificial Intelligence, Big Data and Automated Decision-Making in Criminal Justice
Use of algorithms, AI agents and big data techniques acreates unprecedented opportunities for
prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences and efficiency of the
criminal justice system. Rapid increase of AI and big data in criminal justice raises a plethora
of criminological, ethical, legal and technological questions and concerns, eg about enhanced
surveillance and control in a pre-crime society and risk of bias or manipulation in (automated)
decision-making. Need for regulation of AI and its alignment with human rights, democracy
and rule of law standards has been amply recognised, globally and regionally. The lawfulness,
social acceptance and overall legitimacy of AI, big data and automated decision-making in
criminal justice will depend on a range of factors, including (algorithmic) transparency,
trustworthiness, non-discrimination, accountability, responsibility, effective over-sight, data
protection, due process, fair trial, access to justice, effective redress and remedy.
G.Vermeulen e.a. (M- 9789046611302) januari 2022
243 pag. € 70,00
Bajesboek - Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners

KLASSIEKER !

Bajesboek is dé vraagbaak voor gedetineerden die willen weten welke hun rechten en plichten
zijn als verdachte in Huis van Bewaring of als ‘afgestrafte’ in gevangenis, maar ook voor hun
hulpverleners, advocaten, reclasseringswerkers en maatschappelijk werkers. Oorspronkelijke
uitgave verscheen in de alternatieve uitgeefwereld bij “De Papieren Tijger”
G.de Jonge e.a. (B- 9789462127029) 8e dr. juli 2022
413 pag.
€ 43,00
Bestaansrecht van Sancties - de grondslagen en doelen van sancties volgens de
gereformeerde strafethiek, de Klassieke Richting en de Moderne Richting
Religie heeft een grote rol gespeeld in totstandkoming van het strafrecht in Europa. Waarom
mag er worden gesanctioneerd? Door wie mag worden gesanctioneerd? Waartoe dient de
sanctie? Onderzoekt vanuit historisch perspectief wat volgens gereformeerde strafethiek en
daaruit voortvloeiende beginselen, grondslagen en doelen zijn van een sanctie. Strafrecht
wordt benaderd vanuit rechtsfilosofisch, criminologisch en theologisch perspectief met als
bronnen Bijbel (Herziene Statenvertaling), Dordtse Leerregels en Heidelbergse Catechismus
leidend. Gaat in op de ideeën van Geesink, Bavinck, Zwingli, Bianchi, Gewin, Fabius en
Dooyeweerd, en grondslagen en doelen van sancties volgens de Klassieke Richting (Hegel,
Fichte, Kant, Bentham) en de Moderne Richting (Lombroso, Van Hamel, Prins, Von Liszt).
uitgebreid aan de orde, en hoe deze zich verhouden tot de gereformeerde strafethiek.
R.Aksay (C- 9789088633157) januari 2022
104 pag. € 25,00
Blauwdruk - Kroniek van de Nationale Politie
Na jarenlange politieke discussie kwam het er dan toch van: één landelijke politieorganisatie.
Toenmalig minister Opstelten joeg de nieuwe politiewet uiteindelijk binnen anderhalf jaar door
het parlement. In krap tien maanden tijd waren de plannen geschreven voor wat de grootste
organisatie van Nederland zou worden. 1 januari 2013 was ‘Dag 1’. Het was een enorm
waagstuk. Wat gebeurt er als de spelregels van de besturing van zoiets belangrijks als de
politie worden herschreven ? Als het werk gewoon doorgaat en tegelijkertijd meer dan 65.000
medewerkers een plek in een heel nieuwe organisatie moeten krijgen ? Een verhaal over een
minister die burgemeester van heel Nederland wilde worden, kwartiermakers die alle
problemen van de politie wilden oplossen, en machtige vakbondsbazen die hun grip op de
politie niet wilden kwijtraken.
T.Postma,W.Bentvelzen (Balans-9789463822381) november 2022 768 pag.geb. € 49,99
Buiten de Rechter OM - over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het
uitvaardigen van strafbeschikkingen
Bij het opleggen van strafbeschikkingen voldoet het Openbaar Ministerie (OM) grotendeels aan
de daaraan gestelde wettelijke vereisten. Op een aantal punten is dat niet het geval. Dat geldt
in het bijzonder voor de in de OM-strafbeschikking op te nemen feitomschrijving. Dat staat in
het toezichtrapport ‘Buiten de rechter OM’ dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin
Bleichrodt, vandaag aan minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz heeft aangeboden. Het
rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de wijze waarop het OM strafzaken afdoet
met strafbeschikkingen. In het kader van het onderzoek zijn 1400 strafdossiers beoordeeld.
E.Bleichrodt (PG-HR) november 2022 148 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bijzonderheden in het Strafrecht – Liber Amicorum Henny Sackers
Een uitzonderlijk scherpe blik op bijzonderheden binnen het (bijzonder) strafrecht én de
praktische aspecten daarvan: die kenmerkt het werk van hoogleraar bestuurlijk sanctierecht
Sackers, zojuist met pensioen. De bijzondere aspecten van het strafrecht en het (punitief)
bestuursrecht vormen hier de rode draad. Sluit aan bij actuele ontwikkelingen in het straf- en
bestuursrecht. Zo gaan verschillende auteurs in op de verhouding tussen en samenloop van
deze twee rechtsgebieden, en op de positie van de burgemeester in deze. Het punitieve
bestuursrecht groeit maar zonder de rechtsbescherming uit het strafrecht !!!!!
B.Eggen e.a.(red.)(K-9789013169942) november2022
328 pag. € 50,00
Case-law by the Court of Justice of the European Union on the Principle of ne bis in
idem in Criminal Matters
This document provides an overview of the case-law of the Court of Justice of the EU regarding
the ne bis in idem principle in criminal matters. The overview contains summaries of the
Court's judgments, a table of keywords and a chronological list.
Gerechtshof EU ,december 2021 48 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Cassatie in Strafzaken (Handboek Strafzakennr. 45)
Verschaft helder beeld van procedurele aspecten van de cassatieprocedure, vanaf instellen van
cassatieberoep tot en met vormgeving van de beslissing van de Hoge Raad. Ingegaan wordt op
beperkingen waaraan onderzoek en beoordeling van zaak door Hoge Raad zijn onderworpen.
Geeft inzicht in wat in cassatie wel en niet mogelijk is, geïllustreerd aan hand van gewone
strafzaak waarin verdachte voor een hof heeft terechtgestaan. Besteedt aandacht aan
relevante wijzigingen ten gevolge van modernisering van Wetboek van Strafvordering.
A.v.Dorst,M.Borgers (K-9789013169386) 10e dr. augustus 2022
396 pag. € 49,95
Daarom Stappen ze op - vertrekmotieven van aspiranten en jong-afgestudeerden bij de
politie
Een kwart van de politieagenten met een migratieachtergrond vertrekt binnen drie jaar na
afronden van de opleiding weer bij de Nationale Politie omdat ze de opleiding „als onveilig
ervaren”. Gemiddeld vertrok de afgelopen jaren 6 procent vroegtijdig. Het vertrek staat los
van hun studieprestaties. Deze bevindingen staan in een dinsdag uitgelekte versie van het
rapport ‘Daarom stappen ze op’ geschreven door onderzoekers van de Hogeschool Leiden. In
de studie is onder ruim 2.200 aspiranten en jong-afgestudeerden voor het eerst onderzoek
gedaan naar motieven om bij de politie te vertrekken. Beschrijft dat „nieuwkomers met
migratieachtergrond de organisatie significant minder als inclusief ervaren dan hun collega’s
zonder migratieachtergrond”. Ze voelen zich „buitengesloten omdat ze duidelijk anders zijn,
vanwege huidskleur, afkomst of geaardheid en daardoor afwijken van de norm”.
S.Čelik e.a. juli 2022 72 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
De Facto International Prosecutors in a Global Era – with my own eyes
In the past decades, great strides have been made to ensure that crimes against humanity and
state-sponsored organized violence are not committed with impunity. Alongside states, large
international organizations such as the United Nations and forums such as the International
Criminal Court, 'de facto international prosecutors' have emerged to address these crimes.
Acting as investigators and evidence-gathers to identify individuals and officials engaged in
serious human rights violations, these 'private' non-state actors, and state legal 'officials' in a
foreign court, pursue criminal accountability for those most responsible for core international
crimes. They do so when local options to investigate fail and an international criminal tribunal
remains unavailable. Outlines 3 case studies of witnesses and victims who pursue those most
responsible, including former heads of state. Examines their practices, strategies, and shows
how witnesses and victims of core crimes emerge as key leaders in the accountability process.
M.Rankin (CUP-9781108498166) augustus 2022
225 pag. geb. ca. € 122,00
Deepfakes – de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving
De onderzoekers stellen vast dat het strafrecht over het algemeen goed is toegerust om
strafwaardige deepfakes aan te pakken. Ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) kent verschillende obstakels voor het maken en verspreiden van deepfakes. Het
kernprobleem van deepfakes is niet de wetgeving zelf, maar de handhaving daarvan.
Handhaving wordt vooral bemoeilijkt doordat nu al veel gemanipuleerd materiaal verschijnt.
Experts verwachten dat dat sterk toeneemt en steeds moeilijker te detecteren is.
B.v.d.Sloot e.a.(WODC) december 2021 305 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Disproportioneel Politiegeweld tijdens of direct na de Aanhouding
Politieambtenaren mogen alleen geweld gebruiken indien noodzakelijk en proportioneel, en
jegens personen die dat door eigen gedragingen strikt noodzakelijk maken. In alle andere
gevallen is in beginsel sprake van een schending van artikel 3 EVRM, dat foltering en een
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing verbiedt. Onderzoekt of de
strafrechtelijke beoordeling van politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding van een
verdachte en de reactie daarop voldoen aan de eisen die het EVRM stelt. Beschrijft wanneer,
op grond van art. 3 EVRM en daarbij behorende jurisprudentie van EHRM, en volgens relevante
Nederlandse wetgeving en rechtspraak kan worden gesproken over disproportioneel
politiegeweld tijdens of direct na aanhouding. Aan de orde komen rechtsgevolgen van dergelijk
geweld: strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid van het OM, en of
Nederlandse strafrechter deze rechtsgevolgen conform de eisen van het EHRM toepast.
Analyseert groot aantal uitspraken op rechterlijke beoordeling van politiegeweld tijdens of
direct na aanhoudingen of dit disproportioneel is, en welke rechtsgevolgen worden toegepast.
als reactie daarop. Concludeert dat het Nederlandse criterium voor disproportioneel

politiegeweld niet gelijk is aan het criterium dat het EHRM voorschrijft. Daardoor is mogelijk
dat geweldgebruik door de politie door Nederlandse strafrechter niet als disproportioneel wordt
bestempeld, terwijl het EHRM hier een schending van artikel 3 EVRM zou constateren.
M.Dijk (C- 9789088633225) april 2022
94 pag. € 25,00
Dodencel - Wetten, zaken en verhalen over de doodstraf in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten kennen 27 van de 50 staten de doodstraf. Sinds de herinvoering van
de doodstraf in 1976 zijn 1.546 personen geëxecuteerd en zijn 187 terdoodveroordeelden,
vaak na een lange juridische strijd, onschuldig verklaard en vrijgelaten. Een van de onterecht
terdoodveroordeelden is Clinton Young, die bijna twintig jaar in een dodencel zat en in 2022 op
borgtocht vrijkwam. Zijn veroordeling en zijn gevecht tegen het systeem, vormen de
aanleiding van dit boek. Hierin beschrijft Merel Pontier, een Nederlandse juriste die sinds
enkele jaren strafrechtadvocaat is in Texas, stap voor stap hoe doodstrafprocedures verlopen:
van de eerste aanklacht tot de laatste adem. Ze verhaalt over (op papier) keurige procedures
en beroepsmogelijkheden, bevooroordeelde juryleden, ongeïnteresseerde advocaten, corrupte
officieren van justitie en vooringenomen rechters. De ene zaak die ze beschrijft is nog
schokkender dan de andere. Merel Pontier schrijft verder over gerechtelijke dwalingen,
problemen rond gruwelijke executies, discriminatie in de rechtszaal en omstandigheden in de
dodencellen. Tot slot schrijft een keur aan professionals over hun ervaringen met de doodstraf,
zoals Clinton Young, vanuit zijn onwaarschijnlijk verkregen vrijheid.
M.Pontier (C-9789088633232) 10 juni 2022
186 pag. € 30,00
Elementair Formeel Strafrecht (Praktijkwijzers Strafrecht nr. )
Dit studieboek onderscheidt zich door gebruik te maken van casussen, waarmee men de
opgedane kennis direct kan toetsen aan uit de rechtspraktijk afkomstige situaties. Aan welke
eisen moet een dagvaarding voldoen ? Wat is de rol van de verschillende deelnemers aan het
strafproces ? Wat mag de rechter als bewijs gebruiken ? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke
wijze kan het Openbaar Ministerie zelf straffen opleggen ?
G.Meijer (K-9789013167689) 3e dr. juni 2022
160 pag. € 30,00
Essentials in Cybercrime - a criminological overview for theory and practice
Offers insights into the various types and features of cybercrime, offender and victim
characteristics, quantitative and qualitative methods for studying cybercrime, criminological
theories that can be used to understand cybercrime, and possible countermeasures and
interventions. Deals with legal topics, including criminalisation of cybercrime, detection process
and investigative powers that can be used by law enforcement agencies in the online domain.
W.v.d.Wagen e.a.(B-9789462362475) januari 2022
352 pag. € 47,50
European Arrest Warrant - Common Practical Guidelines - ImprovEAW
Knelpunten bij Europese aanhoudingsbevelen in kaart gebracht. De Internationale
Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam en Maastricht University deden
onderzoek naar problemen bij uitvaardigen en uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen.
Deze worden o.a. veroorzaakt door praktische onvolkomenheden, onduidelijkheid over
Europese regeling en door fouten in de nationale wetgevingen van EU-Lidstaten.
C.Peristeridou e.a., juni 2022
26 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
European Arrest Warrant - Practice in Greece, the Netherlands and Poland
What practical problems are at stake in current EAW surrender proceedings ? This publication
will be followed by a final report containing these Common Practical Guidelines. The current
volume contains the country reports for Greece, the Netherlands and Poland as these countries
offer a representative and interesting intersection of situations in daily practice when it comes
to creating, fighting and solving problems on the EAW ImprovEAW.
R.Barbosa e.a. (B-9789462362840) maart 2022
378 pag. € 75,00
EU Criminal Law
The second edition is updated and substantially expanded, to take into account the significant
growth of EU criminal law as a distinct legal field and the impact of the entry into force of the
Lisbon Treaty on European integration in criminal matters. Offers a holistic and in-depth
analysis of the key elements of European integration in criminal matters, including EU powers
and competence to criminalise, the evolution of judicial co-operation under the principles of
mutual recognition and mutual trust, EU action in the field of criminal procedure including
legislation on the rights of the defendant and the victim, the evolving role of European bodies

and agencies (such as Europol, Eurojust and the European Public Prosecutor's Office) in
European criminal law, and the development of EU-wide surveillance and data gathering and
exchange mechanisms. Several chapters are devoted to the external dimension of EU action in
criminal matters (including transatlantic counter-terrorism cooperation and the impact of
Brexit on EU Criminal Law) Throughout the volume, the constitutional and fundamental rights
implications of European integration in criminal matters are highlighted.
V.Mitsilegas (HART- 9781849464581) 2e dr. mei 2022
808 pag. geb. ca. € 170,00
Evaluatie Besluit Adviescollege Levenslanggestraften
Op 1 maart 2017 trad Besluit Adviescollege levenslanggestraften in werking. Met het daarin
voorziene mechanisme wordt inhoud gegeven aan de herbeoordeling van de tenuitvoerlegging
van de levenslange gevangenisstraf. De noodzaak daartoe was uit de jurisprudentie van de
Hoge Raad en het EHRM gebleken. In het herbeoordelingsmechanisme vervult het
Adviescollege levenslanggestraften (ACL) een centrale rol. Ministerie van J& V heeft in 2021
opdracht gegeven voor tot evaluatie van het Besluit ACL. Het onderzoek richtte zich op de
wijze waarop het stelsel van de herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf in de
praktijk functioneert. Bevat het verslag van het evaluatieonderzoek.
C.Hofman e.a. (B- 9789462127005) juni 2022
122 pag. € 32,50
the Figure of the Witness in International Criminal Tribunals - Memory, Atrocities and
Transitional Justice
Analyses how international criminal institutions, and their actors – legal counsels, judges,
investigators, registrars – construct witness identity and memory. Takes the International
Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) as a case study. How do legal witnesses of human rights
violations contribute to memory production in transitional post-conflict societies? Witnessing at
tribunals entails individuals externalising memories of violations. This is commonly construed
as an opportunity for individuals to ensure their memories are entered into an historical
record. Yet this predominant understanding of witness testimony fails to comprehend the
nature of memory. Memory construction entails fragments of individual and collective
memories within a contestable and contingent framing of the past. Challenges the claim that
international criminal courts and tribunals are able to produce a collective memory of
atrocities; witnessing must be understood as contingent and multi-layered discursive process.
B.Thorne (Routledge- 9781032052809) begin oktober 2022 228 pag. geb. ca. € 168,00
Geweldig of Gevaarlijk ? - het stroomstootwapen in de basispolitiezorg (TASER)
Bij juist gebruik tegen gezonde personen is het wapen niet gevaarlijk. Maar het blijft een
ingrijpend geweldmiddel, dat veel pijn veroorzaakt en personen kort de controle over hun
lichaam laat verliezen, met grote risico’s voor kwetsbare personen. Dat maant tot
terughoudendheid in het gebruik. De in het onderzoek geïntroduceerde Police Technology
Assessment kan daarvoor een oplossing bieden bij de introductie van nieuwe geweldmiddelen.
K.Vermeulen e.a.(B-9789462362932) juli 2022
122 pag. € 29,90
Handboek Internationaal Strafrecht
Omvat de klassiek te noemen interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering,
justitiële rechtshulp en politiële bijstand, evenals de overdracht en overname van
strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast worden tot internationaal strafrecht onderwerpen
gerekend als toepasselijkheid van het nationale strafrecht (rechtsmacht), internationale
strafrechtspraak en nationale vervolging van internationale misdrijven. Deze3edrukis geheel
geactualiseerd en behandelt o.a. : toegenomen belang van het Europese strafrecht, overdracht
en overname van buitenlandse strafvonnissen, overlevering (met in het bijzonder aandacht
voor een grote hoeveelheid Europese rechtspraak van het Hof van Justitie EU), uitlevering,
overdracht en overname van strafvervolging, opsporingshulp en de kleine rechtshulp.
M.Borgers e.a. (K-9789013170320) 3e dr. eind november 2022
720 pag. € 59,95
Historische Atlas van Misdaad en Straf - Nederlanders over de schreef
Biedt helder overzicht van de Nederlandse geschiedenis van misdaad en straf van de tijd van
de Romeinen en Germanen, toen misdaden in eigen kring werden bestraft, tot nu. Aan de hand
van archiefmateriaal – het boek is rijk geïllustreerd met oude vonnissen, kaarten, prenten,
foto’s – en statistische gegevens wordt verteld over criminaliteit in de loop der tijd, en hoe
daarop werd gereageerd. Heksenprocessen, strafkoloniën, de introductie van de guillotine in
1811 (destijds als zeer humaan beschouwd), tuchthuizen, de invoering van het Wetboek van

Strafrecht, jeugdstrafrecht, oorlogsmisdadigers, witteboordencriminaliteit, cybercrime en de
georganiseerde misdaad: het komt allemaal aan de orde.
P.Nieuwbeerta e.a.(W-Books-9789462584945) juni 2022 176 pag. groot formaat € 34,95
Human Rights and International Criminal Law
Examines the importance of international criminal law in promoting and defending human
rights as well as its relationship with law and international politics. Highlights criminal cases at
the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and the International Criminal
Tribunals for Rwanda, the International Criminal Court, and the International Crimes Tribunal
of Bangladesh. Considers human rights approaches to crimes from a theoretical and practical
perspective, analyses various crimes under international law, and examines the application,
implementation and enforcement of international criminal law.
B.Uddin Khan,M.Bhuiyan (ed.) (Brill- 9789004447455) april 2022 432 pag. geb. € 186,40
International Criminal Jurisdiction - Whose Law Must We Obey ?
Explains how domestic and international regimes create and enforce rules for personal and
subject matter jurisdiction in transnational or international criminal cases. Attorneys
representing corporate executives criminal cases will be able to use this to construct
challenges to a foreign court's exercise of jurisdiction over clients. Provides details on how
domestic legislatures and the U.N. have created statutory and treaty-based rules expanding or
limiting courts' jurisdiction over certain crimes and certain categories of defendants.
K.Gallant (OUP- 9780199941476) september 2022
576 pag. geb. ca. € 130,00
the Law and Jurisprudence of the International Criminal Tribunals and Courts Procedure, Evidence and Human Rights Aspects
Digest and analysis of relevant decisions and judgements and law of the ICC and other
international courts and tribunals. Provides references to the relevant judgements of the ECtHR
and the views of the CCPR.The cited jurisprudence and law is up to date as on 01-09-2021.
V. Tochilovsky (B-9789462362499) 2e dr .januari 2022
1552 pag .geb. € 199,00
Linking High-Level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International
Criminal Law - Theory and Practice of the ICTY, ICTR, and ICC
Seeks to answer the question of how high-level officials can and should be investigated and
prosecuted for their role in the commission of sexual and gender-based crimes. Examines the
forms, types, and amount of evidence used to prove the role of these high-level accused in the
commission of crimes by rank-and-file soldiers. Gives concrete recommendations on how to
gather linkage evidence effectively, and to use the modes of liability accurately to prove the
connection between the committed crimes, the broader context and the accused’s role.
S.Sammie (B- 9789462362857) begin mei 2022
444 pag. geb. € 95,00
Marechaussee
Bundelt wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die bestaat over de organisatie en het
functioneren van de Marechaussee. De bundel is samengesteld uit 24 hoofdstukken die een
breed scala beslaan over taken, bevoegdheden en ontwikkelingen en de rol die de Koninklijke
Marechaussee speelt bij grenstoezicht, het stelsel bewaken en beveiligen, opsporing en de
handhaving van de openbare orde, zowel in het Koninkrijk der Nederlanden als daarbuiten.
E.Muller e.a.(K-9789013169782) eind oktober 2022
612 pag.
€ 75,00
Materials on European Criminal Law
Over the years the EU has expanded its legislation in the area of criminal law, criminal
procedure and co-operation in criminal matters. This process led to an endless number of
framework decisions, directives, regulations and other legal instruments. Collection of legal
instruments including all legal materials relevant for the practice of the Member States of the
European Union in one concise volume. Incorporates the most relevant instruments in criminal
law, and includes the most recent, such as the Trade and Cooperation Agreement with the UK.
A.Klip (I- 9781839702082) 4e dr. januari 2022
1222 pag. ca. € 80,00
Menselijk Strafrecht - opstellen over menselijkheid in het strafrecht
Bundel veelomvattende bijdragen van 11 gerenommeerde auteurs, gerelateerd aan het Pompe
Instituut, die alle in de kern gaan over de menselijkheid in het strafrecht. De positie van
kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en betekenis van individuele mensenrechten
in internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

S.v.d.Akker (red.) (B-9789462126619) juni 2022

174 pag.

€ 34,90

Mensenhandel (Praktijkwijzer Strafrecht)
Geactualiseerde nieuwe druk met recente jurisprudentie en laatste ontwikkelingen. Besteedt
veel aandacht aan nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld art 273g Sr) en positie van slachtoffer van
mensenhandel. Bevat vele praktijkvoorbeelden, programmatische aanpak en het barrièremodel
dat de laatste jaren succesvol bleek te zijn in strijd tegen mensenhandel.
W.ten Kate (K-9789013167887) 3e dr. begin april 2022
380 pag. € 49,95
Misdaad en Straf in de Polder – Het OM aan het Woord
Gebaseerd op lange gesprekken met hoofdrolspelers van het OM over hun vak en hun
drijfveren. Sprak met officieren van justitie, hoofdofficieren van justitie en advocaten-generaal.
en met College van procureurs-generaal, de landelijke leiding OM. Bezocht rechtszaken en was
hij aanwezig bij intern overleg: unieke kijk achter de schermen. Ook reflecteren zij openhartig
op de grote onrust die ontstond door de verziekte verhoudingen aan de top van het OM. Voor
het eerst opende het OM zijn deuren voor een uitvoerig verhaal van binnenuit.
P.v.Liempt (Prometheus- 9789044644357) mei 2022
304 pag. € 22,50
Nederlands Detentierecht
STANDAARDWERK !
Behandelt situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen: gevangenissen, huizen van
bewaring, inrichtingen voor stelselmatige daders en tbs-instellingen met alle relevante
wettelijke voorschriften, ministeriële regels en internationale normen, evenals verschillende
procedures waarmee gedetineerden hun rechten kunnen bewerkstelligen zoals beklag- en
beroepsrecht, respectievelijk bij Commissies van Toezicht en Raad voor Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de herziene wet- en regelgeving
en nieuwe jurisprudentie. De wet Straffen en Beschermen en de nieuwe wetgeving rond
verplichte zorg (Wet Forensische Zorg, Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang) wordt
uitgebreid behandeld. Ook de bijbehorende consequenties voor de rechtspositie van
gedetineerden, tbs-gestelden en overige ontvangers van forensische zorg komen aan bod.
M.Boone,C.Kelk e.a (K-9789013155709) 5e dr. medio mei 2022
472 pag. € 42,50
BELGISCH RECHT
het Nieuwe Seksueel Strafrecht - Artikelsgewijze bespreking van de hervorming anno 2022
Het Strafwetboek dateert van 1867 en werd opgesteld in een volledig andere tijdsgeest. De
werkzaamheden voor de herwerking van het Strafwetboek zijn al lang geleden opgestart, maar
het is nog wachten op de globale hervorming ervan. Zowel maatschappelijk als politiek staat
seksueel geweld echter al een hele tijd in het middelpunt van het maatschappelijk debat.
Daarom wilden de beleidsmakers niet langer wachten op die globale hervorming en beslisten
om het seksueel strafrecht an sich al onder handen te nemen. Seksuele integriteit, het
seksuele zelfbeschikkingsrecht en toestemming zijn daarbij de uitgangspunten. Dit resulteerde
in de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot
het seksueel strafrecht; de nieuwe bepalingen traden op 1 juni 2022 in werking.
M.Cop,T.Henrion (LeA- 9789464662030) oktober 2022
126 pag. ca. € 64,00
Openbaar Ministerie en Politie Informeren Burger Onvoldoende over
Tipgeversprocedure (Rapport Nationale Ombudsman)
De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar informatieverstrekking aan burgers als
het OM in strafzaken een financiële beloning uitlooft voor tips. Onderzocht werd hoe burgers
worden geïnformeerd in de procedure rondom het geven van tips en welke informatie zij wel
en niet krijgen. Hij concludeert dat de informatieverstrekking tekortschiet.
Nationale Ombudsman, november 2022
10 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Operatie Raaf - de dubieuze rol van de Nederlandse staat in de zaak-Poch
Als strafpleiters Geert-Jan en Carry Knoops zich met hun Argentijnse collega buigen over de
verdediging van Poch, komen zij terecht in een lange en sinistere strijd tegen justitie.
Gaandeweg ontdekken zij dat de rol van de Nederlandse overheid een heel andere is geweest
dan de lezing die naar buiten werd gebracht: Nederland blijkt achter de schermen een geheime
operatie te hebben opgezet om Poch veroordeeld te krijgen. Maar hoe wist Nederland eigenlijk
zo zeker dat Poch schuldig was ? Waarom deed justitie zoveel moeite om een eigen
staatsburger uit te leveren aan het buitenland? Hoe valt dit te rijmen met de Nederlandse
rechtsstaat ? In deze uiterst spannende reconstructie doen Geert-Jan en Carry Knoops op
indringende wijze verslag van de juridische strijd die zij jarenlang zowel achter de schermen

als in de rechtszaal voerden. Zij onthullen hoe uiteindelijk Pochs onschuld werd aangetoond en
geven inzicht in de opmerkelijke ommekeer die de zaak in september 2021 kreeg.
G.Knoops,C.Knoops (Balans- 9789463822138) april 2022
320 pag. € 23,00
Opiumwet art. 11 a
Raad van State verduidelijkt toetsingskader artikel 11a Opiumwet. De Afdeling heeft het
toetsingskader van artikel 11a in samenhang met artikel 13b Opiumwet aangescherpt en
verduidelijkt. Uit deze uitspraken volgt: - artikel 11a Opiumwet dient niet persoonsgericht
maar pandgericht te worden benaderd. Dit betekent dat voor het voorhanden hebben van
voorwerpen en het bestaan van een ernstig vermoeden niet dient te worden gekeken naar de
wetenschap van de overtreder, maar naar de feitelijke situatie ter plaatse; - of aangeschreven
persoon wetenschap (opzet) dan wel een ernstig vermoeden (culpa) had, kan wel relevant zijn
bij vraag of burgemeester van zijn sluitingsbevoegdheid gebruik mocht maken.
AKD Adv,. september 2022 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pleiten tegen Tunnelvisie - wat de strafrechtadvocatuur moet weten van falsificatie in
strafzaken
Gerechtelijke dwalingen komen helaas met enige regelmaat voor. Een oorzaak daarvan is
tunnelvisie, waarbij hoofdzakelijk wordt gefocust op bewijs dat past bij het scenario dat de
verdachte schuldig is. De kans op gerechtelijke dwalingen kan worden verkleind door niet
alleen te zoeken naar bevestigend bewijs, maar ook naar bewijs dat het schuldscenario
falsificeert. De strafrechtadvocatuur heeft de belangrijke taak de rechter daarin te stimuleren,
maar slaagt daar niet altijd in. Onderzoekt hier in hoeverre strafrechtadvocaten behoefte
hebben aan educatie over en training in falsificatie in strafzaken. Beschrijft daartoe hoe
pogingen tot falsificatie de kans op tunnelvisie en onderliggende cognitieve valkuilen kan
verkleinen. Onderzoekt mogelijkheden van de verdediging om de strafrechter te stimuleren het
scenario van het OM te falsificeren. Daarvoor komen zowel rol van strafrechter als die van de
strafrechtadvocaat in het falsificatieproces aan de orde. Uit enquête onder NVJSA-advocaten
blijkt dat meer dan een kwart niet goed weet hoe de strafrechter falsificeert. Een derde van de
jonge strafpleiters kan niet goed uitleggen wat falsificatie in strafzaken inhoudt. Falsificatie is
méér dan twijfel zaaien. Bovendien geeft meerderheid de voorkeur aan bevestigend boven
falsificerend bewijs voor het toetsen van een theorie. Besluit met enkele handzame tips.
V.v.Almelo (C-9789088633263) oktober 2022
102 pag. € 25,00
Politiewet 2012
In 2022 treedt een nieuw regiem in werking voor screening van politiemedewerkers, waardoor
betrouwbaarheidsonderzoek kan worden uitgebreid met een omgevingsonderzoek voor
werkzaamheden met een verhoogd risico. Ook vindt belangrijke systeemwijziging plaats in
onderzoek en beoordeling van geweldgebruik van de politie, door introductie van nieuwe
strafbepaling voor overtreding van de Geweldsinstructie en nieuw feitenonderzoek naar
geweldgebruik waarin aan politieambtenaar alle rechten van een verdachte zijn toegekend. Dit
nieuwe systeem en daarmee samenhangende wijziging van de Ambtsinstructie worden in dit
artikelsgewijs commentaar uitgebreid behandeld. Systeem van de wet, parlementaire
geschiedenis en bijbehorende jurisprudentie en literatuur komen uitgebreid aan bod. Bespreekt
recente wijzigingen zoals: nieuwe rechtspositie politieambtenaren, organisatie meldkamers,
screening van politiemedewerkers, herziening regels met geweldgebruik.
J.Naeyé (K-9789013168396) 2e dr. begin juli 2022
544 pag. € 55,00
Procesafspraken in Strafzaken
In april j.l. kondigde PG Bleichrodt aan cassatie in het belang der wet in te stellen over
procesafspraken in strafzaken. De vordering is ingediend. De strekking van de vordering is dat
de PG procesafspraken tussen Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging van de verdachte
onder voorwaarden toelaatbaar vindt. De voorwaarden van de PG zijn nu geformuleerd en de
uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 27 september 2022.
nadere info, juni 2022 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
A Quasi-Experimental Study on the Effects of Community versus Custodial Sanctions
in Youth Justice
Uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law blijk dat
jongeren na een taakstraf minder snel terugvallen in crimineel gedrag dan wanneer een
gevangenisstraf wordt opgelegd.
G.Koops-Geuze e.a., oktober 2022 24 pag.(incl.NL uitleg) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Religieuze Beledigingen – de gepriviligeerde positie van religieuze groepsbeledigende
uitlatingen
Hoewel groepsbelediging strafbaar is, leidt niet iedere opzettelijk beledigende uitlating over
een groep mensen tot een veroordeling. Dat zou vrijheid van meningsuiting en vrijheid van
godsdienst te veel beperken. Om de balans tussen deze belangen te waarborgen, hanteert de
rechter bij beantwoording van de vraag of uitlating strafbaar is een drietrapsraket: is de
uitlating naar haar bewoordingen beledigend, neemt context het beledigende karakter weg, en
is de uitlating onnodig grievend. Onderzoekt in hoeverre niet-religieus en religieus
gemotiveerde groepsbeledigende uitlatingen door strafrechter ongelijk worden behandeld.
Beantwoordt vraag hoe deze verschillen zich verhouden tot het recht op gelijke behandeling.
M.ten Anscher (C- 9789088633294) november 2022
72 pag.
€ 25,00
Remaking Justice after Sexual Violence - Essays in conventional, restorative, and
innovative justice
What are effective responses to sexual violence? A global social movement is once again
challenging sexual violence in all its settings: where we live, work, study, sleep, play, and
pray. As more victims and survivors report to the police, speak out in street protests and
online spaces, and disclose to psychologists, inquiries, and the media, they still face inept and
insensitive criminal and civil justice systems. What is to be done ?
K.Daley (B-9789462362260) januari 2021
378 pag. ca. € 60,00
de Rosmalense Flatmoord
Achtergrondinformatie (interview) van Peter van Koppen hierover en in bredere zin en gesprek
met Pieter van der Kruijs die terugkeert als advocaat voor de herzieningszaak.
Bronnen: Trouw en MrOnline, augustus 2022 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Salduzaquis in Verhouding tot de Belgische Ondervragingscultuur BELGISCH RECHT
In 2008 beslist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er advocaat moet zijn bij
elke ondervraging door politie en later in de strafprocedure (de Salduzrechtspraak). Een
advocaat is er om te beschermt tegen dwang én is nodig om participatie tot gelding te brengen
vanaf het prille begin van de procedure. In België was in dit bijstandsrecht bij verhoor niet
voorzien, en de inpassing ervan in de Belgische ondervragingscultuur verliep niet vlekkeloos.
M.Colette (I- 9789400014985) juni 2022
346 pag. geb. ca. € 132,00
Sentencing and Artificial Intelligence
Is it morally acceptable to use artificial intelligence (AI) in the determination of sentences on
those who have broken the law? If so, how should such algorithms be used—and what are the
consequences ? Investigates to what extent, and under which conditions, justice and the social
good may be promoted by allocating parts of the most important task of the criminal court—
that of determining legal punishment—to computerized sentencing algorithms. Introduction of
an AI-based sentencing system could save significant resources and increase consistency
across jurisdictions. But it could also reproduce historical biases, decrease transparency in
decision-making, and undermine trust in the justice system. Deals with a wide-range of
pertinent issues including transparency of algorithmic-based decision-making, fairness and
morality of algorithmic sentencing decisions, and potential discrimination.
J.Ryberg,J.Roberts (OUP-9780197539538) november 2022 296 pag. geb. ca. € 89,00
Slachtoffermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2017-2021
Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan
kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Dit blijkt uit de
Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen dat op 8 november 2022 is verschenen.
Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is meer
effectieve preventie en passende hulp voor slachtoffers nodig.
C.Rijken e.a., november 2022 167 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Som van Alle Bewijs - van scenario’s naar veroordelingen
Soms worden mensen onterecht veroordeeld voor ernstige misdrijven. De rechter heeft dan
het bewijs verkeerd beoordeeld. Soms worden mensen vrijgesproken terwijl bewijs van hun
schuld er gewoon was. Het bewijzen zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan veel mensen
denken. Legt hier precies uit wat bewijs in strafzaken is, hoe bewijs moet worden gewaardeerd
en wanneer er voldoende bewijs is om iemand te veroordelen alles aan hand van de theorie en

toegelicht met bekende en onbekende strafzaken. Heldere uitleg hoe bewijs functioneert, met
name bewijs in strafzaken, getuigen, bekentenissen, DNA, vingerafdrukken.
P.v.Koppen (De Kring- 978946297231) april 2022
320 pag. € 23,00
Spreekt het Recht tot Iedereen ? - hoe de functionaliteit van het strafvonnis kan worden
vergroot
Er verschillende inspanningen geleverd om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor
burgers, maar die hebben tot nu toe nog niet echt tot verbetering geleid. De vraag is dan ook
of het wel mogelijk is om strafvonnissen begrijpelijker te maken voor een groot publiek, en zo
ja, hoe zo’n begrijpelijk strafvonnis er dan uit zou moeten zien. Na functionele analyse van
strafvonnis komen er aantal eisen waaraan tekst moet voldoen om functioneel te zijn voor alle
beoogde lezers. Laat met case study zien dat de tekst van standaardstrafvonnis niet alleen de
leek, maar óók de jurist slecht bedient. Om de tekst functioneler worden diverse tekstingrepen
voorgesteld, geïllustreerd met herschrijving van het geanalyseerde strafvonnis.
G.v.d.Bruggen e.a.(B-9789462126800) mei 2022
129 pag. € 35,00
Strafbaarstelling van Religieuze Belediging - gerechtvaardigde inbreuk op de vrijheid van
meningsuiting?
In 2009 deed mevrouw Sabaditsch-Wolff, een Oostenrijkse anti-islam activiste, ‘vernederende’
uitspraken over de profeet Mohammed. Deze uitspraken konden volgens Oostenrijkse rechters
niet onbestraft blijven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2018 dat
de veroordeling door de Oostenrijkse rechters geen schending opleverde van haar vrijheid van
meningsuiting. Concludeert dat uitspraak van het Europees Hof onhoudbaar is omdat deze
onverenigbaar is met door het Europees Hof zelf aangehaalde internationaalrechtelijke
instrumenten. Concludeert ook dat het Europees Hof vrijheid van godsdienst ten onrechte
heeft afgewogen tegen vrijheid van meningsuiting en dat inmenging met haar vrijheid van
meningsuiting sterk disproportioneel is. Concludeert tot slot dat Nederlands (straf)recht in zijn
huidige vorm in de weg staat aan de strafbaarstelling van religieuze belediging
E.Wouters (C- 9789088633195) maart 2022
76 pag. € 25,00
Strafmaat en Strafdoelen in Ernstige Jeugd en Adolescentenstrafzaken - opvattingen
van magistraten over de sanctionering van 16- tot 23-jarige daders van ernstige gewelds- en
zedenmisdrijven.
Dit rapport laat divers beeld zien van ervaringen en opvattingen van rechters en officieren van
Justitie betreffende jeugdsanctiestelsel bij sanctionering van 16- tot 23-jarigen die zich
schuldig maken aan ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Voor 16- en 17-jarigen geeft
meerderheid van respondenten aan uit de voeten te kunnen met het huidige sanctiestelsel (72
procent). Voor 18- tot 23-jarigen (de jongvolwassenen) geeft 61 procent van de respondenten
echter aan behoefte te hebben aan verhoging van de maximale jeugddetentieduur.
E.Huls e.a. (i.o.WODC), juli 2022 149 pag. (incl.samenv.)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafprocesrechtelijke Wet- en Regelgeving (SRIS Bundel) - SURINAME
Verzameling wetten, regelingen en verdragen van belang voor strafprocesrecht in Suriname.
SRIS (B-9789462126671) juli 2022
446 pag. € 55,00
Strafrechtelijke Samenwerking & Rechtsstatelijke Normen - overleveren in tijden van
rechtsstatelijk verval
Het overleveringssysteem in de EU wordt op de proef gesteld door de aanhoudende
rechtsstaatcrisis in Polen. Ingrijpende hervormingen van de Poolse rechterlijke macht hebben
hun weerslag gehad op het vertrouwen in het Poolse rechtsstelsel; vertrouwen dat aan de
basis ligt van het Europees aanhoudingsbevel. Welke positie kan en moet de Nederlandse
overleveringsrechter innemen bij binnenkomende Poolse aanhoudingsbevelen. Maakt
inzichtelijk dat volgzaam hanteren van het toetsingskader van het Hof van Justitie in
toenemende mate onhoudbaar wordt. Dat toetsingskader gaat uit van een concrete
beoordeling. Die benadering is niet verenigbaar met de groeiende jurisprudentie van het HvJ in
inbreukprocedures jegens Polen, waarin het juist gebruik maakt van een abstracte benadering.
C.Kuypers (scriptie RUG & Radboud) 2022 130 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafvorderlijke Gegevensverwerking - Een verkennende studie naar de relevante
gezichtspunten bij de normering van het verwerken van persoonsgegevens voor
strafvorderlijke doeleinden

Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van
opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt.
Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een
duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal
opsporingsonderzoek, concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ook zou er
beter toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan
in strafrechtelijke onderzoeken.
M.Federova e.a (WODC-9789083178998) oktober 2022 226 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Strafvorderlijke Relevantie van Persoonsgegevens van Slachtoffers
In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak deed het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit
en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek naar gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers
in strafdossiers. Als dergelijke gegevens niet juridisch relevant zijn, is het onnodig deze in
strafdossiers te vermelden. Een deel van de geïnterviewde rechters vindt dat niet-juridisch
inhoudelijk relevante gegevens structureel uit dossiers weggelaten zouden moeten worden.
Praktisch relevante persoonsgegevens die voor administratieve doeleinden worden gebruikt,
kunnen elders beschikbaar worden gemaakt
NSCR, september 2022 61 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Strafzaak achter de Strafbeschikking - een observatieonderzoek naar de berechting
van strafbeschikkingszaken
Sinds 2008 kan het OM, zonder tussenkomst van onafhankelijke rechter, schuld vaststellen en
straf opleggen door middel van strafbeschikking en nu wordt 1 op 6 misdrijven aldus afgedaan.
Deze fundamentele verandering roept vragen op over rechtsbescherming voor verdachten en
onafhankelijkheid en kwaliteit van besluitvorming. Wanneer verdachte in verzet gaat tegen de
strafbeschikking of wanneer executie van de opgelegde straf mislukt, komt de strafzaak alsnog
voor de rechter. Dan ontstaat mogelijkheid om te onderzoeken welke verschillen er zijn tussen
oordeel over schuld en straf door OM en rechter. Doet verslag van onderzoek naar deze
strafbeschikkingszaken en wijze waarop OvJ en rechter ter terechtzitting daarin omgaan met
feiten en strafbeschikking die daaraan ten grondslag ligt. Daartoe is bij alle rechtbanken van
ruim driehonderd strafbeschikkingszaken de behandeling ter terechtzitting onderzocht.
L.Schoutsen e.a. (B-9789462126626) maart 2022
207 pag. € 39,90
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT
In commentaren zijn vele recente wetswijzigingen verwerkt, als Wet straffen en beschermen
van 24 juli 2020, Stb. 2020, 224 en Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende
criminaliteit, Stb. 2021, 544. De bewerking van commentaren is afgesloten op 1 juli 2022. Bij
‛Komend recht’ : wetgeving die nadien in werking zal treden, aanhangige wetsvoorstellen.
T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013166521) 14e dr. 6 september 3392 pag. geb. € 312,00
Tekst & Toelichting Wwft - ed. 2022 Wet Voorkoming Witwassen & Financieren Terrorisme
Geactualiseerde nieuwe editie met alle wijzigingen i in de Nederlandse antiwitwaswetgeving,
o.a. UBO register. Alles wordt toegelicht aan hand van recente parlementaire geschiedenis.
E.v.Liere e.a.(S-9789012408004) juli 2022
364 pag. € 85,00
Toepassing van de Zorgmachtiging door de Strafrechter - een verkennend beeld uit
jurisprudentie januari 2020 tot juli 2021
Artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz) biedt de strafrechter de mogelijkheid een civiele
machtiging voor verplichte geestelijke gezondheidszorg af te geven. In deze factsheet komt
aan de orde hoe de strafrechter die mogelijkheid in strafzaken in eerste aanleg toepast.
V.Oosterhuis e.a.(i.o. WODC) september 2022 13 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Treatise on International Criminal Law Volume II - The Crimes and Sentencing
Revised and rewritten in parts to provide coverage of recent developments in the 'Special Part'
of international criminal law: namely, the specific crimes and sentencing. There are significant
extensions of the discussion on sexual and gender-based crimes; introduction of environmental
crimes into international criminal law; elaboration on the nexus requirement in war crimes and
asymmetrical conflicts (e.g., ISIS); and reference to the newly introduced war crimes of the
ICC Statute and of the peculiarities of cyber-attacks and other emerging activities.
K.Ambos (OUP- 9780192895738) 2e dr. juli 2022
448 pag. geb.
ca. € 185,00
Tussen Vrijheid en Gebondenheid: het Europees Aanhoudingsbevel 2.0

Analyse van recente rechtspraak van het Hof van Justitie over het Europees aanhoudingsbevel
(EAB). Op basis van de waardering van die rechtspraak wordt een toekomstperspectief van het
Europees aanhoudingsbevel geschetst. Ook de rechterlijke autoriteit en het dubbele niveau van
rechtsbescherming komen aan bod. Bij beslissing over uitvaardiging van EAB heeft bevoegde
rechterlijke autoriteit aan de uitvaardigende zijde veel vrijheid, terwijl bij de beslissing over
tenuitvoerlegging van een EAB aan de uitvoerende zijde sprake is van weinig vrijheid.
V.Glerum (K-9789013167993) begin juni 2022
120 pag. € 19,95
Verwerking van Strafrechtelijke Gegevens door het Openbaar Ministerie (OM Reeks)
Bevat uitgangspunten over verwerking van strafrechtelijke (persoons)gegevens door het
openbaar ministerie. Ingegaan wordt op de wijze waarop het OM strafrechtelijke
(persoons)gegevens van verdachte, slachtoffer en andere betrokkenen behoort te verwerken
bij uitvoering van verschillende taken. Aldus aandacht voor verwerking van strafrechtelijke
(persoons)gegevens bij opsporing en vervolging, beheer en verstrekking van deze gegevens.
R.Hoving (B- 9789462900059) april 2022
160 pag. € 39,00
Wat is Waarheid ? - pleidooi voor verandering binnen het strafrecht
Het kan anders binnen het Strafrecht. En vooral: beter! Deze conclusie trekt Ausma na 25 jaar
de verdediging van verdachten in spraakmakende zaken te hebben gevoerd. Deelt zijn
ervaring en persoonlijke ontwikkeling als mens en advocaat aan de hand van een aantal
strafprocessen inzake levensdelicten. Geeft genuanceerd beeld van de rechtspraak en vele
verdachten die hij heeft bijgestaan. Deze verhalen, mooi en verdrietig, de dilemma’s, de
gedachtewereld en achtergrond van de clientèle, spijt en wroeging, juridische aspecten,
heldere uitleg en duiding vormen ingrediënten voor een oprechte en prikkelende inkijk in de
strafrechtadvocatuur en de rechtspraak, die hem als mens en strafpleiter hebben gevormd.
W.Ausma (InBoekvormUitg. 9789493164185) 2e dr. maart 2021
228 pag. € 22,50
de Weg naar het Strafvonnis
Verschaft complete handleiding betreffende vrijwel alle vraagstukken, onderwerpen en spelers
binnen strafrecht en strafproces. Vanaf opsporing van strafbare feiten tot aan het vonnis
worden de voor procespartijen en procesdeelnemers relevante procedures, rechten, plichten
en beoordelingscriteria helder beschreven. Naast aandacht voor het formele- en materiële
strafrecht, maar wordt met praktijkgerichte blik aandacht gevestigd op o.a. : opleiding tot
rechter en officier van justitie, zittingsvoorbereiding, attitude, integriteit, debat in raadkamer,
rechterlijke oordeelsvorming, persbeleid en bijzondere procedures.
G.Meijer,R.ter Haar (B- 9789462904002) 2e dr. augustus 2022
811 pag. geb. € 79,00
Wetboek van Strafrecht Aruba
De 1e druk is in maart 2014 verschenen. Sindsdien is in Aruba op het gebied van het
strafrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen vloeien voort uit de
LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba
(AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen
zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies).
H.de Doelder e.a.(W- 9789462406827) 2e dr. maart 2022
606 pag. € 49,00
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 1 tot 39 Sr
(9789403651439) 576 pag. € 24,75
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 39 tot 92 Sr (9789403651446) 582 pag. € 24,75
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 92 tot 177 Sr (9789403651453) 566 pag. € 24,75
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 177 tot 296 Sr (9789403651460) 664 pag. € 24,75
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 296 tot 424 Sr (9789403651477) 596 pag. € 24,75
Wetsgeschiedenis Strafrecht: artikel 424 tot 480 Sr (9789403651484) 376 pag. € 24,75
In de eerste druk van deze serie is het werk van Smidt als basis gebruikt, om vervolgens alle
wetswijzigingen tot en met 2017 te verwerken. In deze 2 e druk is ervoor gekozen om
rechtstreeks te verwijzen naar parlementaire stukken (memorie van toelichting, verslag,
rapport koning e.d.). Onderliggende stukken zijn digitaal te raadplegen (www.wetten.nl).
Deze t2e druk alle wetswijzigingen tot ultimo 2021. Dus inclusief de overplaatsing van vele
formele bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering.
M.Scharenborg (Mijn Managementboek) april 2022
Witwassen Jaarcongres - ontwikkelingen en trends
Minister Wopke - trustklant - Hoekstra dreigt de trustsector aan banden te leggen. Maar de
sector wil als poortwachter graag samenwerken met de overheid, zo werd duidelijk op 25

november 2021 tijdens het 13e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen, onder leiding van
dagvoorzitter Marcel Pheijffer (Nyenrode), georganiseerd door Kerckebosch Uitgeverij.
L.v.Almelo (Lex Press) februari 2022 14+3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wwft in de Praktijk - jurisprudentiebundel voor de poortwachter
Bevat uniek jurisprudentieoverzicht vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
perspectief met betrekking tot de Wwft en een enkele uitspraak over de Sanctiewet, in kaart
gebracht voor alle type poortwachters: banken, trustkantoren, betaalinstellingen, handelaren,
administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Omvat ook
een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied
inzichtelijk is. Borduurt voort op Praktijkboek WWFT uit 2017., met 10 stappenplan als bijlage.
D.Kolkman e.a. (Iustitia Scripta- 9789083247502) augustus 2022
770 pag. € 67,50
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2022(K-9789013166279) 2 maart 2022 € 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2022(K-9789013166354) 2 maart 2022
€ 39,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2022
(K-9789013166330) 2 maart 2022 616 pag. € 24,00
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2022 (9789013166378) 2 maart 2022
€ 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2022 (9789013166392) maart 2022 € 32,50

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2021 :
Aanwijzing Sepot en Gebruik Sepotgronden
Per 1 maart 2021 wordt in beginsel geen voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden
meer aangeboden, maar wordt gebruikgemaakt van de strafbeschikking met
gedragsaanwijzing als bedoeld in artikel 257a lid 3 Sv. Dat blijkt uit de nieuwe Aanwijzing
sepot en gebruik sepotgronden.
Staatscourant 2020 nr. 62570 , 31-12-2021 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Advies Adolescentenstrafrecht
Als het aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ligt, komen meer
jongvolwassenen dan nu in aanmerking voor de sancties en voorzieningen uit het
jeugdstrafrecht. Dat staat in een advies dat de RSJ op eigen initiatief heeft uitgebracht.
RSJ, november 2021 advies + samenv.+ uitleg 10 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Advocaat bij politieverhoor 2017-2019
Verdachten van een strafbaar feit hebben sinds 1 januari 2016 recht op bijstand van een
advocaat tijdens het politieverhoor. Het WODC heeft voor dit onderzoek ruim 1.150
strafpiketadvocaten geënquêteerd. Het merendeel van hen vindt het ingevoerde recht van
meerwaarde. Een belangrijke reden is dat zij er nu voor kunnen zorgen dat de verklaring van
de verdachte correct in het proces-verbaal wordt opgenomen. Daarnaast kunnen zij door hun
aanwezigheid voorkomen dat druk op de verdachte wordt uitgeoefend en zijn ze beter op de
hoogte van het dossier. Aanvullende gesprekken met advocaten en politieambtenaren
ondersteunen het overwegend positieve beeld. Problemen worden ervaren bij inplannen van
vervolgverhoren en het rekening moeten houden met de agenda van de advocaat.
T.Geurts,M.Hoekstra(WODC2021-13)juli2021 160 pag.(incl.summ.)GRATIS PDF OP AANVRAAG
Afpakken en Ontnemen
In de tweede druk is het afpakken en ontnemen uitgediept. In vijf delen wordt uitgewerkt:
beslag (klassiek, conservatoir, pauliana, beklag), afpakmogelijkheden in de strafzaak
(geldboete, verbeurdverklaring, onttrekking, schadevordering), afpakken in de
ontnemingsprocedure (berekening, maatregel, betalingsverplichting), alternatieve procedures
voor afpakken (strafbeschikking, schikking, transactie) en alternatieven voor afpakken in
andere rechtsgebieden (belastingrecht, faillissementsrecht, uitkeringsrecht, civielrecht). Het
geheel is voorzien van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. De
vindplaatsen ervan zijn opgenomen in ruim 1.400 voetnoten, waarbij zoveel mogelijk gebruik
is gemaakt van open bronnen zodat een ieder deze desgewenst kan raadplegen.
M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789403641584) 2e dr. dec. 2021 530 pag. € 29,50

Afzonderlijke Behandeling Vordering Benadeelde Partij - financiële consequenties voor
de Staat van toepassing Voorschotregeling
Op dit moment beslist de strafrechter om een vordering van het slachtoffer tot
schadevergoeding niet of niet volledig te behandelen. Dat zal hij afwijzen als die behandeling
een onevenredige belasting van de strafzaak oplevert. Het slachtoffer kan zich dan wenden tot
de civiele rechter. Die weg kost het slachtoffer extra geld en de Staat helpt niet bij de inning
van een toegekende claim. In het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt het mogelijk om
complexe schadeclaims van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf apart te
behandelen van de strafzaak. Uit onderzoek blijkt dat zo’n aparte procedure tot meer
toegekende schadevergoedingen zal leiden, wat de Staat jaarlijks tussen de 4 en 92 miljoen
euro kan kosten.
WODC-Cebeon, oktober 2021 51 pag. (incl.samenv.)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2021-2022
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 juni 2021. Uiterst handzame uitgave, inclusief
de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
T.Bertens (red.) (A- 9789493199293) 21e dr. juli 2021
1034 pag. € 39,50
Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security
Council - a Legal Protection Perspective
The International Criminal Court (ICC) and the United Nations Security Council (UNSC) are
both empowered to request States to freeze individuals’ assets. Regardless of their duration,
such measures necessarily infringe upon the targets’ rights. Yet, the longer assets are frozen,
the more acute these infringements can become. ICC-requested asset freezes can endure from
the issuance of an arrest warrant until the accused is acquitted or convicted, whereas UNSC
ordered measures continue until international peace and security is restored. Asset freezes
executed at the behest of the ICC and the UNSC are therefore rarely short in duration.
The focus rests on the two bodies’ exercise of their asset freezing powers, with emphasis on
the legal protections available to the individuals at the receiving end of the procedures.
D.Birkett (B- 9789462361850) maart 2021
205 pag. geb. € 57,50
Beroepen op het Professioneel Verschoningsrecht – doorlooptijden en gevolgen voor
strafrechtelijk onderzoek
Getuigen in strafzaken die specifieke geheimhoudersberoepen uitoefenen (artsen, advocaten,
notarissen) kunnen een beroep doen op hun verschoningsrecht. Betrokkenen bij de opsporing
en vervolging mogen in dat geval bij deze personen in beslag genomen stukken niet inzien.
Het Openbaar Ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten ervaren echter in toenemende mate oneigenlijk gebruik en misbruik van het verschoningsrecht om strafrechtelijk
onderzoek te vertragen en bemoeilijken. Knelpunt is onder meer dat in beslag genomen
materiaal door digitalisering steeds omvangrijker is geworden.
V.de Berk e.a.(i.o.WODC) december 2020 57 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Bestraffing van Verdachten zonder Nederlandse Nationaliteit (NJB 29-01-2021)
Door toegenomen migratie en vervagen van landsgrenzen en vrij personenverkeer – met name
binnen Europa – hebben we binnen het strafrechtelijk systeem op steeds grotere schaal te
maken gekregen met verdachten zonder Nederlandse nationaliteit. Statistieken laten daarbij
zien dat deze verdachten sterk oververtegenwoordigd zijn in de gevangenispopulatie in heel
Europa. Het is de vraag welke de rol van nationaliteit is binnen het strafproces, maar hierover
is weinig bekend. Wordt oververtegenwoordiging van mensen zonder Nederlandse nationaliteit
veroorzaakt door verschillen in omvang en type van delictgedrag? Of is er sprake van
verschillen in beslisgedrag tijdens het strafproces? Recentelijk is voor het eerst in Nederland
empirisch onderzoek verricht naar de rol van nationaliteit bij beslissingen in het strafproces.
H.Wermink,M.Light, juni 2020 Europ.Sociological Review 17 pag (+4 NJB) GRATIS OP PDF
Day Fines in Europe - Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems
Day fines, as a pecuniary sanction, have a great potential to reduce inequality in the criminal
sentencing system, as they impose the same relative punishment on all offenders irrespective
of their income. Furthermore, with correct implementation, they can constitute an alternative
sanction to the more repressive and not always efficient short-term prison sentences. Finally,
by independently expressing in the sentence the severity and the income of the offender, day

fines can increase uniformity and transparency of sentencing. Almost half of the European
Union countries have adopted day fines in their criminal justice system.
Elena Kantorowicz,M.Faure(ed.)(CUP-9781108796439) juli 2021 400 pag.pap. ca. € 58,00
Discriminatie als Strafbeïnvloedende Omstandigheid bij Strafbare Feiten - een
rechtsvergelijkende studie
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar discriminatie als strafverzwarende
omstandigheid bij strafbare feiten. In dit deelonderzoek wordt nagegaan hoe in enkele ons
omringende—landen wordt omgegaan met een discriminatie-aspect bij commune delicten:
hebben zij dit als strafverzwarende omstandigheid opgenomen in wet- en regelgeving en hoe
werkt dat in de praktijk uit ? Samengesteld i.o. WODC, uitgebracht in de E.M. Meijers Reeks.
J.ten Voorde e.a.(B-9789462908710) januari 2021
258 pag. € 49,50
Disproportioneel politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding - over de
Nederlandse strafrechtelijke beoordeling van politiegeweld tijdens of direct na de aanhouding
en over de toepassing van artikel 359a Sv, in het licht van de verplichtingen die voortvloeien
uit artikel 3 EVRM
Disproportioneel politiegeweld bij de aanhouding levert in beginsel een schending van artikel 3
EVRM (het verbod op marteling) op. Het EHRM hanteert de maatstaf van ‘strikte
noodzakelijkheid’ en ‘proportionaliteit’ om dergelijk politiegeweld te beoordelen. In deze door
het NJB geselecteerde topscriptie is door middel van jurisprudentie- en literatuuronderzoek
onderzocht in hoeverre Nederland zich houdt aan de negatieve en positieve verplichtingen die
voortvloeien uit artikel 3 EVRM. Uit die studie blijkt dat de Nederlandse maatstaf om
politiegeweld bij de aanhouding te beoordelen die van ‘proportionaliteit en subsidiariteit’ is,
hetgeen een minder strikt criterium betreft dan het Straatsburgse
M.Dijk (scriptie RUG) juli 2021
48 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Doing Justice to History - Confronting the Past in International Criminal Courts
Seeks to understand international criminal courts through the prism of their historical function.
Critically examines how such courts confront the past by constructing historical narratives
concerning both the culpability of the accused on trial and the broader mass atrocity contexts
in which they are alleged to have participated. Argues that international criminal courts are
host to struggles for historical justice, discursive contests between different actors vying for
judicial acknowledgement of their interpretations of the past. Uncovers the legitimating
qualities of international criminal judgments. Illuminates what tends to be foregrounded and
included within, as well as marginalised and excluded from, the narratives of international
criminal courts in practice.
B.Sander (OUP-9780198846871) maart 2021
384 pag. geb. ca. € 112,50
Drugsdelicten
Behandelt drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet: zowel misdrijf als
overtreding. Eerst wordt kort geschiedenis van drugs beschreven. Vervolgens wordt ingegaan
op de wettelijke regeling inzake verdovende middelenen en de in de wet opgenomen
opsporingsbevoegdheden. Vervolgens komen drugsdelicten zelf aan bod en de betreffende
sancties vanuit strafrecht en bestuursrecht. Afgesloten wordt met de ontheffingen.
Dit geheel is onderbouwd met zo'n 850 voetnoten inzake parlementaire geschiedenis en
uitspraken. In de bijlage is de wet- en regelgeving inzake drugsdelicten opgenomen:
Opiumwet, Opiumbesluit, uitvoeringsregeling Opiumwet, aanwijzing en de richtlijnen.
M.Scharenborg(MijnManagementBoek-9789403641577) november 2021 375 pag. € 24,50
Erasmus Law Review – Special Issue 2020-04 (Eleven Publ./Boom Juridisch)
'Towards a European Right to Claim Innocence ? Normative and practical reflections on
remedies for overturning wrongful convictions.’
This special issue presents an oversight of the different manners in which nine European
judiciaries deal with overturning wrongful convictions. Traditionally there have always been
possibilities for revision of wrongful convictions in civil and common law countries. Still, the
conditions and procedure to reopen criminal cases have been an ongoing issue for discussion.
The most recent court case to stir up this discussion has been the Dutch Arnhem Villa
Murder case. However, the way countries organized their revision systems was seen as an
issue of local concern and procedures in different European jurisdictions vary widely. Although
there is an international and European right to fair trial, a presumption of innocence, and a

right to appeal, there is no international or European human rights norm that obligates
countries to allow former suspects to contest their allegedly unjust convictions.
Bevat o.a. artikel : Between Legal Certainty and Doubt - The Developments in the
Procedure to Overturn Wrongful Convictions in the Netherlands (N.Holvast,J.Nan,S.Lestrade
ALLE ARTIKELEN IN DEZE UITGAVE ZIJN GRATIS BESCHIKBAAR IN OPEN ACCESS bij ELEVEN
European Criminal Law - An Integrative Approach
Aims to analyse the contours of the emerging criminal justice system of the European Union
and to present a coherent picture of the legislation enacted and the case law on European
Union level and its influence on the national criminal justice systems, with specific attention for
the position of the accused. Among the topics and questions are the following: What does
mutual recognition mean in the context of the European Arrest Warrant? How can European
Union law be invoked by an accused standing trial in a national criminal proceeding? When is
the Charter of Fundamental Freedoms applicable in national criminal proceedings? These and
other pertinent questions are dealt with on the basis of an in-depth analysis of the case law of
the Court of Justice and legislation. This fourth, completely revised edition fully covers Brexit
as well as all other developments up to and including spring 2021.
A.Klip (I-9781780689685) 4e dr. juni 2021
744 pag. geb. ca. € 137,00
het Falen van de Hoge Raad
Als je onterecht wordt veroordeeld voor een moord of andere zwaar misdrijf, kun je altijd nog
terecht bij de Hoge Raad. Althans, op papier. De praktijk is anders, constateert
wetenschapsfilosoof Ton Derksen. De Hoge Raad herziet een oordeel zelden. De bereidheid
daartoe is simpelweg afwezig. Om dit te rechtvaardigen verlaat de Raad zich op strategieën die
regelrecht in strijd zijn objectieve waarheidsvinding, met het recht en met rechtvaardigheid.
Trekt deze verregaande conclusie na grondige bestudering van elf herzieningsaanvragen in vijf
grote moordzaken – de Butlermoord, Baybasin, Olaf Hamers, Hagemann en de Arnhemse
villamoord. In alle zaken blijkt sprake van willekeur, onbegrip en kennelijke onwil. Omdat de
Hoge Raad geen eerlijk oordeel over herzieningsaanvragen lijkt te wil vellen, is het beter om
een onafhankelijke Herzieningsraad op te tuigen, die de taak van de Hoge Raad overneemt.
T.Derksten (Noordboek-9789056157722) oktober 2021
208 pag. € 22,50
Interview met Ton Derksen, Trouw 20-10-21
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Familiezaken - uit het leven van een officier van justitie
De wereld achter spraakmakende krantenberichten komt dagelijks in haar werk voorbij:
jeugdcriminaliteit, roofovervallen, zedenzaken en ernstige verkeersongevallen. Schrijft over
hoe het er in de rechtszaal aan toegaat, moeilijke gesprekken met nabestaanden en vaak
schrijnende familieomstandigheden van jonge verdachten. Maar een officier van justitie is ook
een mens. Schrijft open en eerlijk over hoe werk en persoonlijk leven voortdurend met elkaar
vervlochten raken: ontroerend, indringend en herkenbaar verhaal van een bevlogen officier.
G.Hoppenbrouwers (T.RAP-9789400407664) maart 2021
208 pag. € 23,00
de Fietser op de Hei - scenario’s en bewijs in de zaak tegen Jos B.
De fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het Hof ’s-Hertogenbosch veroordeeld voor
het ontvoeren en misbruiken van Nicky Verstappen met zijn dood tot gevolg. In de jaren
daartussen had de politie, na een problematisch begin, met veel inzet en toewijding onderzoek
gedaan en bewijs verzameld. Toch komt in het arrest van het hof slechts een klein deel van
het bewijs dat het omvangrijke politieonderzoek opleverde aan de orde. Geeft analyse van al
het relevante bewijs in de zaak tegen Jos B. en mogelijke scenario’s over hetgeen Nicky is
overkomen. Deze analyse levert, in het licht van de rechterlijke beslissing, op verschillende
punten onverwachte resultaten op.
P.v.Koppen,R.Horselenberg,L.Ebbekink(B- 9789462362291) mei 2022 236 pag. € 29,90
Financieel Toezicht binnen het (Jeugd)strafrecht - onderzoek naar verloop, resultaten en
mogelijke uitbreiding van verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
Zowel binnen het jeugd- als volwassenenstrafrecht zijn er enkele mogelijkheden om
veroordeelden financieel toezicht op te leggen. Zo kunnen veroordeelden in een voorwaardelijk
kader worden aangezet om aan hun financiële problemen te werken, met onvoorwaardelijke
sancties als stok achter de deur. Er zijn echter signalen dat de huidige financiële maatregelen
binnen het (jeugd)strafrecht onvoldoende worden ingezet of ontoereikend zijn. Biedt een
eerste grondige analyse van aard en omvang, verloop en verbeterpunten van verschillende

vormen van financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door
middel van een juridische studie, analyse van 196 reclasseringsdossiers en interviews met
onder anderen rechters, officieren, reclasseringswerkers en schuldhulpverleners.
R.Koenraadt e.a. (B-9789462909335) januari 2021
140 pag. € 37,50
Handboek Verdediging
ONMISBAAR IN DE STRAFRECHTPRAKTIJK!!!
Aangezien de vorige druk meer dan tien jaar geleden verscheen van de hand van Ties Prakke
en Taru Spronken en oorspronkelijk gebaseerd op haar dissertatie), kan deze derde editie
nauwelijks nog worden beschouwd als een aangepaste versie van haar voorganger. Eerder is
er sprake van een geheel nieuw handboek. Hoewel diverse delen van het boek hoofdzakelijk
zijn bijgewerkt met allerhande wetswijzigingen van de afgelopen tien jaar, is het overgrote
deel van de hoofdstukken vrijwel volledig opnieuw geschreven.
v.Kampen,v.d.Laan(red.)(K-9789013132977) 3e dr. januari 2021 1316 pag. geb. € 74,95
Herziening in Strafzaken
Schetst mogelijkheden van herziening in strafzaken, maar vooral ook onmogelijkheden en
beperkingen. Vaak wordt onderschat dit het een buitengewoon rechtsmiddel is. Volgens de wet
kan het slechts in enkele gevallen worden ingezet, voornamelijk als er - achteraf gezien sprake is van aantoonbare vergissing van de strafrechter in toedracht van de zaak. Een
veroordeling die alleen maar twijfel oproept, komt niet in aanmerking voor herziening. Dit
wordt vaak vergeten, zeker in strafzaken die veel media-aandacht trekken. Beschrijft de
gevallen waarin een rechterlijke uitspraak in strafzaken kan worden herzien en geeft uitgebreid
uitleg over de regeling van de procedure. Ook bekende zaken, zoals de Arnhemse villamoord
en de Deventer moordzaak, worden besproken. Aan de orde komen: voorbereiding van de
herzieningsaanvraag; aanvraag zelf en de behandeling daarvan door de Hoge Raad;
vervolgstappen wanneer de Hoge Raad de herzieningsaanvraag gegrond heeft verklaard.
A.v.Dorst (K-9789013166071) december 2021
260 pag. € 29,95
Herziening ten Nadele en een Eerlijk Proces - de verenigbaarheid van de Wet herziening
ten nadele met het ne bis in idem-beginsel en het recht op een eerlijk proces
Op 01-10-2013 trad de Wet herziening ten nadele in werking. Daarmee werd het mogelijk een
onherroepelijke vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging te herzien wanneer sprake is
van een zogeheten novum of falsum. Indien de herzieningsvordering slaagt, is dat ten nadele
van de eerder vrijgesprokene. Die kan dus opnieuw worden vervolgd, met de aanmerkelijke
kans ditmaal wel te worden veroordeeld. Onderzoekt of deze Wet herziening ten nadele wel
verenigbaar is met het ne bis in idem-beginsel en het recht op een eerlijk proces. Behandelt de
betekenis van het ne bis in idem-beginsel, hoe dit in het EVRM is uitgelegd en of er – in het
kader van herziening – op dit beginsel uitzondering mogelijk zijn en gaat aan de hand van de
Nederlandse wetsgeschiedenis over herzieningsregelingen dieper in op het ne bis in idembeginsel. Analyseert de auteur de belangen die ten grondslag liggen aan de toets van het
EHRM: welke belangen bepalen de fair balance en welke afweging is daarbij toegepast bij de
invoering van de Wet herziening ten nadele. De Wet herziening ten nadele stelt strengere – en
dus meer beschermende – eisen dan het EVRM, en heeft daarmee d een goede basis gelegd
om te voldoen aan de vereiste fair balance in herzieningszaken. Dit betekent echter niet dat
elke concrete zaak per se voldoet aan de eisen die het EHRM stelt bij herziening ten nadele.
F.Scheltinga (C-9789088632983) juli 2021
112 pag. € 25,00
Histories of Transnational Criminal Law
While the history of international criminal law is now a much written about topic, the origins of
most modern transnational criminal laws are not well understood. Provides for the first time a
set of legal histories of state efforts to combat and cooperate against transnational crime.
Traverses a range of topics, beginning with normative, intellectual, and institutional histories of
transnational criminal law. Moves to histories of specific transnational crimes ranging across
eras from piracy to cybercrime, and finishes by examining jurisdiction, modes of liability,
different forms of procedural cooperation, and the predicament of the individual in
transnational criminal law. Highlights issues and how they have been resolved, in the loose
assemblage of norms, institutions, and practices that constitutes transnational criminal law.
N.Boister e.a.(ed.) (OUP- 9780192845702) augustus 2021 368 pag. geb. ca. € 114,00
Hoofdwegen door het Verkeersrecht (Studiepockets Strafrecht nr.4)

Bestrijkt in één uitgave de actuele hoofdregels van het verkeersstrafrecht. De belangrijkste
ontwikkeling binnen het verkeersrecht is de wetswijziging die op 1 januari 2020 in werking
trad. Hierdoor is er een nieuw verkeersmisdrijf opgenomen in art. 5a WVW 1994, dat zeer
gevaarlijk verkeersgedrag strafbaar stelt, zonder dat daarvan de dood of lichamelijk letsel het
gevolg is. Aan dit delict is een nieuw hoofdstuk gewijd. Bovengenoemde wetswijziging heeft
ook gevolgen gehad voor de roekeloosheid. Die hebben, samen met de jurisprudentiële
ontwikkelingen op dat vlak, geleid tot een uitbreiding van het hoofdstuk over art. 6 WVW1994.
Ook dit hoofdstuk is in deze uitgave aangevuld, onder andere met de eisen die aan een
tenlastelegging van overtreding van art. 6 WVW 1994 gesteld kunnen worden. Tevens is er
een paragraaf toegevoegd over het bewijzen van gedrag dat als ‘zeer onvoorzichtig,
onoplettend en/of onachtzaam’ kan worden aangemerkt. Naast eerdergenoemde toevoegingen
zijn ook alle hoofdstukken geactualiseerd, mede vanwege de nieuwe wetgeving over het rijden
onder invloed van drugs en geneesmiddelen.
A.Harteveld,M.Robroek (K-9789013157611) 7e dr.augustus 2021
232 pag. € 46,25
het Horen van een Verdachte of Getuige door Opsporingsambtenaren
Een persoon of bedrijf kan worden aangemerkt als verdachte. Dat betekent dat er feiten en
omstandigheden zijn waaruit een redelijk vermoeden blijkt van schuld aan een strafbaar feit.
Wanneer een bedrijf als verdachte wordt aangemerkt, zal er een persoon worden aangewezen
die namens het verdachte bedrijf een verklaring zal afleggen bij de opsporingsambtenaren.
Naast verdachten kunnen ook personen als getuige worden gehoord door
opsporingsambtenaren. Er zijn grote verschillen tussen de rechten en plichten van een
verdachte of getuige. Handig zeer beknopt overzicht.
Ploum Adv., november 2021 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Howardreizen - de rol van de gevangenis in Europa
Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele
Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen werden
opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the prisons in
England and Wales en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de
hele wereld. Tom Vander Beken (prof. Univ.Gent) inspireerde zich op John Howard voor zijn
tocht door Europa. Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in
gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de
rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen. Vertelt hier over zijn bezoeken aan
Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en Azerbeidzjan.
T.VanderBeken (M-9789046611371) december 2021
214 pag. € 24,00
In Onderlinge Samenhang - Liber Amicorum Tineke Cleiren
In september 2021 heeft Tineke Cleiren afscheid genomen van de Universiteit Leiden. Met dit
liber amicorum brengen vrienden, collega’s, oud-collega’s, promoti en promovendi een
eerbetoon aan haar en haar wetenschappelijke werk. Kenmerkend aan dit werk is Tinekes
scherpe oog voor ordening en samenhang binnen het strafrecht. Ze plaatst actuele
ontwikkelingen in het perspectief van de grondslagen, historische wortels en systematiek van
het strafrecht en onttrekt ze daarmee aan de waan van de dag. Bevat groot aantal bijdragen
waarin auteurs laten zien hoe inspirerend zij gedurende haar loopbaan voor hen is geweest.
J.Altena e.a.(red.) (B-9789462909663) september 2021
1066 pag. geb. € 125,00
International Criminal Jurisdiction - Whose Law Must We Obey ?
Provides complete details on how domestic legislatures and the U.N. have created statutory
and treaty-based rules expanding or even limiting courts' and tribunals' jurisdiction over
certain crimes and certain categories of defendants. Thorough guide to jurisdictional questions
that arise when criminal acts or criminals cross borders. Questions include whether a
defendant possesses standing to challenge an international tribunal's personal jurisdiction over
him, what happens when a given domestic regime neglects to criminalize conduct prohibited
by a new treaty, and why some domestic courts choose not to exercise extraterritorial
jurisdiction. Researches how domestic and international regimes create and enforce rules for
personal and subject matter jurisdiction in transnational or international criminal cases. For
example: attorneys representing corporate executives in white collar criminal cases will be able
to construct challenges to a foreign court's exercise of jurisdiction over those clients. Legal
scholars wishing to critique foreign domestic courts for defying suppression treaties will find
here information on how and why those courts are doing so., etc. etc.

K.Gallant (OUP- 9780199941476) augustus 2021

576 pag. geb.

ca. € 136,00

Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief
Dit is het 2e deel van een 3-delige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties
daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.
Biedt een actuele gedegen inleiding in centrale leerstukken van het jeugdstrafrecht, maar kijkt
daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen en biedt een combinatie van typisch
juridische kennis en praktijkgerichte sociaalwetenschappelijke invalshoek.
I.Weijers (B-9789462360006) 5e dr. november 2021
476 pag. € 54,50
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk
Jeugdige verdachten tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk strafbaar feit ze worden verdacht,
recht op een behandeling volgens aparte procedures door gespecialiseerde autoriteiten en
instellingen, en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze
jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar.
Geschreven vanuit een eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht wordt behandeld in
de volgorde zoals die zich ook in de rechtspraktijk voordoet, met ruime behandeling van de
buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het OM penbaar omdat het gros van door
jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld,en met aparte
hoofdstukken over de situatie op het politiebureau en de fase van de voorlopige hechtenis.
J.uit Beijerse (M-9789046610909) 5e dr.maart 2021
286 pag. geb. € 43,00
Klassenjustitie in de Nederlandse Strafrechtketen - verkennend kwalitatief onderzoek
Er is geen hard bewijs te leveren voor klassenjustitie. Wel vonden onderzoekers aanwijzingen
voor verschillende vormen van (onbewuste) selectiviteit die in de Nederlandse strafrechtketen
worden ervaren. De vraag is of het legitiem kan zijn om onderscheid te maken en, zo ja, wat
daarvoor dan de criteria zijn. Klassenjustitie wordt hierbij omschreven als illegitieme
benadeling van mensen die niet tot de heersende klasse behoren en illegitieme bevoordeling
van mensen die daar wel toe behoren. Geïnterviewde professionals uit de strafrechtketen
gaven aan dat zij aanwijzingen zien voor verschillende vormen van het maken van
onderscheid. Onbewuste vooroordelen en stereotypen kunnen hierbij een rol spelen.
K.v.d.Bos e.a. (B-9789462909762) augustus 2021
158 pag. € 30,00
Korte Detenties nader Bekeken
Pleidooi voor minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties als taakstraffen etc.
RSJ,november 2021 49 pag (incl. samenv./graphic)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Kroniek van het Strafrecht 2020
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2020. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013164190) begin mei 2021 236 pag. € 27,00
de Kroongetuige in het Passageproces
Het Passageproces is een van de omvangrijkste en langstdurende strafzaken die ooit in
Nederland is gevoerd. Een belangrijke reden voor de lange duur van het proces is de inzet van
kroongetuigen. Tijdens het Passageproces is uitgebreid gediscussieerd over de betekenis van
de bepalingen over de kroongetuige in het Wetboek van Strafvordering (artikel 226g tot en
met artikel 226k Sv) en de Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken. De in 2006
geïntroduceerde wettelijke regeling over kroongetuigen laat vragen open. In het
Passageproces zijn verschillende vragen over de inzet van kroongetuigen en reikwijdte van de
getuigenbeschermingsregeling beantwoord. De belangrijkste lessen uit het Passageproces over
de inzet van kroongetuigen worden op een rij gezet aan de hand van citaten uit het arrest van
het Gerechtshof Amsterdam, het arrest van de Hoge Raad, het requisitoir van de advocatengeneraal bij het gerechtshof en de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
R.Hoving (B-9789462906617) mei 2021
222 pag. € 47,50
deels BELGISCH RECHT
Kwetsbare Verdachten in de Strafprocedure - de conceptualisering van kwetsbaarheid
en de rol van de advocaat bij de vaststelling ervan tijdens het vooronderzoek
De afgelopen jaren is de aandacht voor de procedurele waarborgen van verdachten en
beklaagden in strafprocedures op Europees en nationaal niveau toegenomen. Daarbij worden

specifieke behoeften van zogenoemde kwetsbare verdachten erkend. Hoewel vaststaat dat zij
aangepaste bejegening nodig hebben, blijft het onduidelijk wat precies onder die
kwetsbaarheid moet worden verstaan en op wie de specifieke waarborgen precies van
toepassing zijn. Op basis van grondige analyse van Europese en Belgische regelgeving en
rechtspraak en rechtspsychologische literatuur wordt ingegaan op de complexiteit van
vroegtijdige vaststelling van kwetsbaarheid van verdachten. Dit blijkt een cruciale moeilijke
taak voor advocatuur, politie als magistratuur, met als gevolg dat de kwetsbaarheid van een
aanzienlijk aantal verdachten niet (tijdig) wordt herkend. Het is nochtans de taak van de
advocaat om de kwetsbaarheid van een verdachte te compenseren. Aangezien het voor de
advocaat niet vanzelfsprekend of makkelijk is om de kwetsbaarheid van een verdachte in te
schatten, bevat dit boek tevens een, op basis van de meerwaarde en beperkingen van
bestaande instrumenten ontworpen, leidraad met aandachtspunten en indicatoren om hen te
helpen de kwetsbaarheid vast te stellen tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek.
L.Mergaerts (B.België-9789464442434) december 2021
504 pag. geb. € 95,00
de Legitimiteit van de Nederlandse Voorlopige Hechtenis in het Licht van art. 5 EVRM
een onderzoek naar de huidige regeling en praktijk van voorlopige hechtenis en toekomstige
regeling van voorlopige hechtenis in het kader van de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering voor wat betreft hun verenigbaarheid met artikel 5 EVRM.
In februari 2021 leidde Nederlandse toepassing van voorlopige hechtenis tot een driedubbele
veroordeling door het EHRM wegens schenden van recht op vrijheid en veiligheid van art. 5
EVRM. De ondubbelzinnige boodschap uit Straatsburg kwam niet als een verrassing. In deze
door de redactie van het NJB geselecteerde masterscriptie wordt onderzocht in hoeverre de
huidige voorlopige hechtenis, alsmede beoogde regeling van voorlopige hechtenis in het kader
van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, verenigbaar is met artikel 5 EVRM.
M.Damen, Radboud Univ.najaar 2021 73 pag (incl.toelichting) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zie ook: de Nederlandse Voorlopige Hechtenis in het Licht van het EVRM
L.v.Poucke, masterscriptie Tilburg Univ. 2012 72 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Materieel Strafrecht
NIEUWE DRUK KLASSIEKER !
Volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de belangrijkste algemene leerstukken
van strafrechtelijke aansprakelijkheid in het hedendaagse Nederlandse strafrecht. Besteedt
aandacht aan dynamische context van het materiële strafrecht, die gestalte krijgt in actuele
veranderingen in strafrechtspleging (veiligheidsdenken, terrorisme) en in internationale
invloeden. Bespreekt: kader voor materieel strafrecht; strafbaar feit & strafwetgeving;
daderschap van natuurlijke en rechtspersonen; causaliteit en wederrechtelijkheid; opzet,
schuld en schuldbeginsel; strafuitsluitingsgronden; strafbare poging en voorbereiding;
deelneming aan strafbaar feit; waarborgen tegen meervoudige aansprakelijkstelling.
J.de Hullu (K-9789013163643) 8e dr. 2 juni 2021
588 pag. € 40,00
Materieel Strafrecht
In deze 2e druk zijn onderwerpen uit Wetboek van Strafrecht nader uitgediept en voorzien
van schema's en is onderbouwd met wetgeving en jurisprudentie. Vindplaatsen zijn
opgenomen in ruim 2.300 voetnoten, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van te
raadplegen open bronnen. Uitgewerkt zijn ontvankelijkheid OM, delict (wetsinterpretatie),
causaliteit, schuld en opzet (schuld, roekeloosheid, voorwaardelijk opzet, opzet, oogmerk,
voorbedachte rade), rol van de pleger (samenspanning, voorbereiding, poging, mislukte
uitlokking), daderschap (natuurlijk persoon en rechtspersoon), deelneming (doen plegen,
uitlokken, medeplegen, medeplichtig), strafuitsluitingsgronden (rechtvaardiging- en
schulduitsluitingsgronden), straffen (geldboete, taakstraf, gevangenisstraf, verbeurdverklaring,
openbaarmaking vonnis, ontzetting uit rechten, algemene en bijzondere voorwaarden) en
maatregelen (onttrekking aan het verkeer, schademaatregel, ontneming, TBS, ISD, GVM).
M.Scharenborg(MijnManagementBoek-9789403634906)2e dr.augustus 2021 682 pag. € 29,50
het Materiële Strafrecht (Ons Strafrecht nr. 1)
Nieuwe druk van inleidend studieboek materieel strafrecht oorspronkelijk van van Bemmelen.
K.Lindenberg,H.Wolswijk (K-9789013149636) 16e dr. medio maart 2021 484 pag. € 48,00
Meer dan een Kwestie van Tijd - de verlenging van de tbs-maatregel (Pompe Reeks)
Elke een of twee jaar bepaalt de rechter of de tbs-maatregel moet worden verlengd om te
voorkomen dat de tbs-gestelde nieuwe delicten zal plegen. Niemand kan met zekerheid zeggen

of de tbs-gestelde daadwerkelijk zal recidiveren. Dit roept de vraag op wanneer de tbsgestelde klaar is om terug te keren naar de samenleving. De tbs-maatregel is namelijk niet
bedoeld om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten. Laat zien hoe
rechters een balans zoeken tussen algemene belangen van de samenleving en persoonlijke
belangen van tbs-gestelde. Middels jurisprudentieonderzoek, observaties van zittingen en
interviews met rechters zijn overwegingen van rechters bij de verlengingsbeslissing in kaart
gebracht, geordend en geanalyseerd aan de hand van het focal-concernsperspectief.
R.v.Spaendonck (B-9789462908765) februari 2021
390 pag. € 69,00
het Nederlands Strafprocesrecht
NIEUWE DRUK KLASSIEKER !
In deze nieuwe editie (per 01-02-2021) zijn de vele ontwikkelingen op het terrein van
wetgeving en rechtspraak in de afgelopen jaren verwerkt. Wat betreft rechtspraak kan worden
gedacht aan de ontwikkelingen rondom ondervragingsrecht bij getuigen. Ook wordt stilgestaan
bij thema’s als rechtmatigheid van inzet van bepaalde opsporingsmethoden en vormverzuimen
in voorbereidend onderzoek, Wet USB, Wet Computercriminaliteit III, Tijdelijke Wet COVID-19
Justitie en Veiligheid en vooruitblik op gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering.
G.Corstens,M.Borgers,T.Kooijmans(K-9789013163629)10e dr. 3 juni 2021 1132 pag. € 55,00
Onderzoek aan Digitale-Gegevensdragers - een technische en juridische verkenning
(Praktijkwijzers Strafrecht nr.15)
Er nauwelijks strafzaken waarin digitaal bewijs in het strafdossier ontbreekt. In de
Smartphone-arresten uit 2017 geeft de Hoge Raad aan onder welke voorwaarden
opsporingsdiensten onderzoek aan digitale-gegevensdragers mogen doen om dat bewijs te
vergaren. Daarmee is een einde gekomen aan de ongelimiteerde mogelijkheden van
opsporingsdiensten om digitale-gegevensdragers te onderzoeken. Verschaft gedetailleerd
overzicht van Smartphone-arresten en latere jurisprudentie en verder analyse van het juridisch
beoordelingskader en gedetailleerd overzicht van de technische en privacy-rechtelijke aspecten
van het onderzoek aan digitale-gegevensdragers.
J.v.d.Hurk,S.de Vries (K-9789013165975) medio december 2021
192 pag. € 44,95
Onderzoek Toepassing Artikel 13b Opiumwet
In 1999 werd artikel 13b Opiumwet – ook wel de Wet Damocles genoemd – ingevoerd, om de
burgemeester de mogelijkheid te geven om op te treden tegen drugshandel in of nabij voor
publiek toegankelijke lokalen. De wet bleek zo doelmatig dat het toepassingsbereik van de
bevoegdheid in 2007 werd uitgebreid tot woningen. Sindsdien is de burgemeester bevoegd om
ten aanzien van woningen en voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende
erven een last onder bestuursdwang op te leggen indien er soft- of harddrugs worden
‘verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig’ zijn. Het toepassen van de
bevoegdheid kan leiden tot de sluiting van een pand of perceel, een last onder dwangsom of
een waarschuwing. Beantwoordt volgende vier hoofdvragen over deze bevoegdheid: 1) Hoe
wordt de bevoegdheid uit artikel 13b Opiumwet toegepast door burgemeesters ? 2) Welke zijn
gevolgen van de toepassing ? 3) Welke rechtsmiddelen worden hoe vaak aangewend tegen
toepassing van de bevoegdheid ? 4) Hoe oordelen rechters in (hoger) beroepszaken over de
toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet ?
L.Bruijn,M.Vols (B-9789462909946) begin december 2021
208 pag. € 45,00
Op Verhaal Komen – Rapport Adviescommissie Donner
Rapport over een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten.
De onderzoekscommissie stelt voor om het begrip 'geweld' voor het Schadefonds
Geweldsmisdrijven te moderniseren, waarbij slachtoffers van nieuwe vormen van geweld—
zoals sexting—aan bod komen. Ook moet tijdens de rechtszaak het verhalen van schade op de
dader volgens de commissie eenvoudiger en ruimer worden. Voor complexe zaken beveelt zij
een aparte schadevergoedingskamer aan.
Cie Donner,maart 2021 132 pag.+ 4 pag.NJB bespreking
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Op Zoek naar Evenwicht – Liber Amicorum Marc Groenhuijsen
Ter gelegenheid van zijn emeritaat van verschijnt deze vriendenbundel evenwicht. Bevat
uiteenlopende bijdragen over actuele onderwerpen, als scherpe analyses over knelpunten en
ontwikkelingen in het straf(procesrecht), victimologie en criminologie. Onderscheidt zich door
de veelheid aan perspectieven van waaruit deze onderwerpen worden belicht, geschreven door
toonaangevende wetenschappers en strafrechtsbeoefenaars.
T.Kooijmans e..a. (K-9789013164985) september 2021
816 pag. € 69,95

Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-Afspraken
Het LOVS heeft besloten de vergoeding te verhogen die mensen kunnen eisen als ze, achteraf
bezien, onterecht in voorarrest hebben gezeten. Ook reiskosten die zij moeten maken voor een
verzoekschrift om bijvoorbeeld advocaatkosten, reiskosten of gederfde werkuren terug te
krijgen, worden ruimer gecompenseerd. De reden daarvoor is dat de vergoedingen al jaren
niet zijn aangepast aan de inflatie. De nieuwe vergoedingen zijn van toepassing op
verzoekschriften die op of na 1 maart 2021 worden ingediend. Ze zijn vastgelegd in de
aangepaste oriëntatiepunten en LOVS-afspraken.
Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht ,januari 2021 47 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Overtredingen Strafrecht
Behandelt alle overtredingen uit het wetboek van strafrecht (boek drie). Daarbij is per delict
gekozen voor de driedeling: algemeen, wettekst en de bestanddelen, met wetshistorie en
jurisprudentie, met 800 voetnoten. Voor de overtredingen betekent dit dat ver in de tijd
teruggegaan wordt omdat weinig rechtsvormende jurisprudentie aanwezig is inzake
overtredingen want (lichte) afstraffing is veelal de reden om niet tot de Hoge Raad te
procederen. Uitermate geschikt voor de strafrechtpraktijk om per delict te kunnen duiden wat
de wetgever bedoelde en hoe de rechter daarmee omgaat. Uniek gedetailleerd overzicht.
M.Scharenborg (MijnManagementboek-9789403629094) juni 2021
308 pag. € 24,50
Overzicht van het Belgisch Algemeen Strafrecht
BELGISCH RECHT
De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 november 2020.
F.Deruyck,Y.VanLandeghem(DieKeure- 9789048639519)3e dr. februari 2021 464 pag. € 82,00
Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht
BELGISCH RECHT
Bevat o.a. volgende wijzigingen: gebrek aan een geformaliseerd recht voor de verdachte en de
benadeelde persoon om een verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen in te dienen in
het kader van het opsporingsonderzoek vraag of de verdachte verplicht kan worden informatie
mee te delen over de werking van een informaticasysteem en de wijze om er toegang toe te
verkrijgen; opsporen van elektronische communicatie;
F.Deruyck,Y.VanLandeghem(DieKeure-9789048641567)2e dr. maart 2021 356 pag. € 84,00
Praktijkhandboek Wet Politiegegevens voor Boa’s
Dit praktijkhandboek helpt de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) om correct om te
gaan met gegevens die hij verwerkt in het kader van zijn opsporingstaak. Boa’s combineren
opsporing vaak met toezichtstaken. Tot mei 2018 verwerkten zij alle persoonsgegevens onder
het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Tegenwoordig geldt voor
toezicht de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en voor opsporing de Wet
politiegegevens (Wpg). Als een boa een persoonsgegeven voor toezicht verwerkt en daarna
gebruikt voor opsporing, verandert dat gegeven van een persoonsgegeven in een
politiegegeven. Daardoor is het van belang dat een boa bekend is met de Wpg.
S.Franken, april 2021 96 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law
Develops a conceptual framework of the principle of mutual trust in EU criminal law. Mutual
trust is a household term in the EU criminal law vocabulary and is widely regarded to be a
prerequisite for a successful application of mutual recognition. But despite its importance, the
parameters of the concept are not clear. Demonstrates that mutual trust is multi-faceted:
combining the elements essential to a successful EU criminal law, as part of the Area of
Freedom, Security and Justice. Approaches trust from multiple angles. First, a study of social
science literature. Second, a meticulous assessment of mutual trust in EU criminal law. Third, a
study of trust in US interstate criminal justice cooperation. Identifies finally a comprehensive
approach to tackle trust related difficulties in EU criminal law.
A.Willems (HART-978150992454) februari 2021
352 pag. geb. ca. € 112,00
Principles of Chinese Criminal Procedure
Short history and timeline of criminal procedure legislation in China. Addresses the status of
Human Rights Conventions and the challenges resulting from human rights standards for
Chinese criminal procedural law and practice. Explores the fundaments of Chinese criminal
procedure such as the applicable law found in the Chinese CPL (Criminal Procedure Law) and

legal institutions. Covers relevant actors in the Chinese Criminal Justice System (ie judges,
prosecutors, police, defence councils) as well as the relationships between them. Includes
topics relating to victims of crime and their role in criminal proceedings, pre-trial investigations
(extending in particular to coercive measures and discretionary powers in the implementation
of non-prosecution policies). Guides through basic principles of criminal trial, standards of
evidence and rules related to conviction, appeals and reopening criminal proceedings.
Liling Yue (HART-9781509934911) begin november 2021
248 pag. geb. ca. € 120,00
Principles of German Criminal Procedure
(als men juridisch Duits niet meester is)
The new edition of this seminal text outlines the fundamental aspects of the German approach
to criminal procedure. It explores a wide range of issues from setting out the basic procedural
principles to presenting the main players in the criminal justice system, pre-trial investigations,
the path from indictment to trial judgment, rules of evidence, sentencing, and appeals and
post-conviction review. The theoretical discussion of decision-making and style of judgment
writing is supported by practical insights through specimen translations of an indictment, a trial
judgment and an appellate judgment by the Federal Court of Justice.
M.Bohlander (HART-9781509935338) 2e dr. juni 2021
304 pag. geb. ca. € 145,
PROCES van de Eeuw - Honderd jaar een brug tussen wetenschap en praktijk
PROCES. Tijdschrift voor strafrechtspleging bestaat nu honderd jaar. Een eeuw geleden
richtten Nico Muller en anderen de voorganger van PROCES op: het Maandblad voor Berechting
en Reclasseering van Volwassenen en Kinderen, vandaar deze speciale jubileumuitgave. De
redacteuren doken in het verleden en selecteerden bijdragen uit oude jaargangen, reflecteren
daarop met de kennis van nu. Opvallend is hoe actueel de thematiek van destijds nog altijd is,
bijvoorbeeld met betrekking tot het (jeugd)strafrecht, het gevangeniswezen, de reclassering
en de forensische zorg. Kenmerkend voor PROCES is dat het de ontwikkelingen in de
strafrechtspleging op de voet volgt en daarbij de wetenschap met de praktijk verbindt.
J.Janssen e.a. (B-9789462909588) mei 2021
122 pag. € 24,90
de Raadkamerprocedures in Strafzaken (Praktijkwijzers Strafrecht nr.14)
Brengt orde in de talrijke raadkamerprocedures die betrekking hebben op strafzaken,
procedures vermeld in Sr,Sv en vele andere wetten. Uiteenlopende procedures zijn
ondergebracht in diverse hoofdstukken. Zo worden bijvoorbeeld verzoeken en vorderingen op
grond van Sv in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. Dat geldt ook voor de bezwaarschriften
en klaagschriften. Afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de hoger beroep procedures naar
aanleiding van beslissingen van de rechter-commissaris die in de raadkamer worden gevoerd.
In laatste hoofdstuk wordt een bonte stoet van raadkamerprocedures besproken die vermeld
staan in andere wetten. De bespreking van de afzonderlijke procedures vindt steeds plaats aan
hand van een vast schema met daarin volgende onderdelen: nadere toelichting op de
procedure; vermelding van zo mogelijk aanvullend of afwijkend procesrecht; bespreking van
de maatstaf die gehanteerd dient te worden bij de beoordeling; vermelding van praktische
overwegingen bij de te voeren procedure en relevante jurisprudentie.
J.Loyson (K-9789013160383) begin januari 2021
296 pag. € 39,95
Rainbow Jurisdiction at the International Criminal Court - Protection of Sexual and
Gender Minorities Under the Rome Statute
Examines whether the worst human rights violations directed specifically at sexual and gender
minorities are punishable under international criminal law, as codified in the Rome Statute of
the International Criminal Court. Drawing on general rules of interpretation, the development
of human rights for sexual and gender minorities, and the social construction of gender, this
monograph reveals that the worst crimes committed against persons because of their sexual
orientation or gender identity can amount to crimes against humanity, particularly the crime of
persecution under Article 7(1)(h). It also shows how legislators can be held individually
criminally responsible for passing laws that criminalize consensual same-sex sexuality.
V.Suhr (AsserPress-9789462654822) december 2021
416 pag.geb. € 152,50
Rede Edwin Bleichrodt bij de Installatie als Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
Tijdens een feestelijke zitting is Edwin Bleichrodt geïnstalleerd als nieuwe procureur-generaal
bij de Hoge Raad. Hij houdt niet van veranderen om het veranderen, zo zei hij in zijn
installatierede, maar hij heeft wel de antieke kast in zijn werkkamer laten verschuiven.
E.Bleichrodt, september 2021
13 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Richtsnoeren inzake Uitlevering aan Derde Landen
Het EU-Hof heeft de laatste jaren specifieke verplichtingen geïntroduceerd voor lidstaten die
hun eigen onderdanen niet uitleveren aan derde landen. De verplichtingen moeten worden
nageleefd wanneer die lidstaten een uitleveringsverzoek ontvangen van een derde land voor
de vervolging van een EU-burger die een onderdaan is van een andere lidstaat en die gebruik
heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer. Op 8 juni 2022 heeft de Europese
Commissie richtsnoeren gepresenteerd voor uitlevering aan derde landen. Deze vatten de
jurisprudentie van het EU-Hof samen en houden rekening met ervaring die is opgedaan laatste
vijf jaar door de toepassing van het Petruhhin-mechanisme in de EU, IJsland en Noorwegen.
Europese Commissie, juni 2022 35 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Risicotaxatie in de Strafrechtstoepassing - praktische, ethische en rechtspositionele
aspecten belicht
In de strafrechtstoepassing wordt met het oog op de veiligheid van de samenleving rekening
gehouden met het recidiverisico van justitiabelen bij het nemen van beslissingen over
bijvoorbeeld verlof. Dit gebeurt met behulp van risicotaxatie, een complexe aangelegenheid
die voor de strafrechtstoepassing veel aanknopingspunten biedt ter ondersteuning van nemen
van beslissingen. Op risicotaxatie gebaseerde beslissingen hebben grote impact op
justitiabelen en de maatschappij. Om die reden moet risicotaxatie verantwoord, kritisch,
terughoudend en met de uiterste zorgvuldigheid worden toegepast.
RSJ, november 2021 49 pag.(incl.samenv.)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Rol en Positie van het Openbaar Ministerie als Justitiële Autoriteit in Europees
Strafrecht - een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en
de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken
De huidige rol en positie van het OM bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de
vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het
OM - voorlopig - niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese
aanhoudingsbevelen (EAB’s). Onderzoekers van de Univ. Leiden en de Radboud Univ. hebben
in opdracht van het WODC, een verkenning uitgevoerd van de structurele mogelijkheden om
het Openbaar Ministerie toch bevoegdheden toe te kennen in deze zaken.
J.Ouwerkerk e.a.(i.o.WODC) november 2021
166 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Rome Statute of the International Criminal Court - Article-by-Article Commentary
Aims at explaining the content of the various articles in a broader sense, including drafting
history, impact on International Criminal Law, and relation with other sources of the ICC such
as Rules of Procedure and Evidence, Regulations of the Court and the Prosecution, etc. This
fourth edition has been thoroughly revised, updated and complemented with further resources.
Contains up-to-date case law (including a Table of Cases), literature and legislative
developments at the ICC.,in improved structure of presentation as well as greater consistency.
K.Ambos(ed.)(Beck-9783406743849)4edr. oktober 2021
3064 pag. geb. ca. € 475,00
Sanctierecht (Ons Strafrecht nr.3)
Belicht vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar o.a. ook vermogensmaatregels als
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Op 1 januari 2020 is een nieuw
hoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging toegevoegd.
Geactualiseerde nieuwe editie.
F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013164961) 4e dr. december 2021 516 pag. € 48,00
Sanctierecht (Ons Strafrecht nr.3)
Belicht vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, maar o.a. ook vermogensmaatregels als
ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Op 1 januari 2020 is een nieuw
hoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering over de tenuitvoerlegging toegevoegd.
F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013155235) 3edr. begin januari 2021 512 pag. € 48,00
Schadefonds Geweldsmisdrijven – nieuwe Beleidsbundel en Letsellijst
Deze nieuwe Beleidsbundel is op 1 augustus 2021 in werking getreden, samen met de nieuwe
Letsellijst. Het begrip 'aannemelijkheid' is hierin verduidelijkt, er zijn nieuwe bepalingen over
mensenhandel en terroristische aanslag en indieningstermijnen worden strikter gehanteerd.

Het beleid dat is neergelegd in de nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op
aanvragen die op of na 1 augustus 2021 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. Daarmee
is de indieningsdatum van de aanvraag leidend voor de vraag welke beleidsbundel en welke
letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. Wanneer bij aanvragen van
voor 1 augustus 2021 blijkt dat de letsellijst en beleidsbundel van 1 augustus 2021 gunstiger
is voor de aanvrager, deze versie dient te worden toegepast.
Schadefonds Geweldsmisdrijven, augustus 2021 33 + 11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Strafmaat voor Jeugdige Daders van Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven in
Internationaal Perspectief (Meijers Reeks)
In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke sancties Nederland en andere Europese landen
– België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden – hanteren voor
minderjarigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf
hebben gepleegd. Ook wordt onderzocht wat de effectiviteit van deze sancties is en hoe de
diverse sanctiestelsels zich verhouden tot internationale en Europese kinder- en
mensenrechten. Vervolgens wordt gereflecteerd op de vraag in hoeverre de bevindingen van
dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van
jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.
J.Asscher e.a. (B-9789462909434) maart 2021
338 pag. € 52,50
Strafprocesrecht (Ons Strafrecht nr.2)
Nieuwe druk van inleidend studieboek formeel strafrecht oorspronkelijk van van Bemmelen.
B.Keulen,G.Knigge (K-9789013153880) 14e dr. begin januari 2021
784 pag. € 58,00
Strafrecht en Publieke Opinie - een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging
en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie - (Meijers Inst.)
Waarop is de veronderstelling dat de relatie tussen het publiek en de strafrechtspleging zo
problematisch is, eigenlijk gebaseerd ? Waarop stoelt de gedachte dat de in de praktijk
ontplooide initiatieven deze relatie zouden kunnen verbeteren ? Wat kan er beter in de relatie
tussen het strafrecht en het publiek? En wat verstaan we in dit verband precies onder ‘beter’?
Bevat theoretische analyse van begrippen als ‘publieke opinie’ en ‘legitimiteit’ en kritische
bespreking van bestaand onderzoek. Daarnaast wordt aan de hand van twee deelstudies
onderzocht hoe het OM in dialoog treedt met publieke opinie. Resulteert in een concreet
beoordelingskader voor op publieke opinie gericht handelen van actoren in strafrechtspleging
en besluit met enkele aanbevelingen aan politiek, strafrechtspraktijk en wetenschap.
L.Noyon (B-9789462909786) embargo tot 3 november 2021
524 pag. € 79,00
het Strafrechtelijk Ne Bis in Idem
BELGISCH RECHT
Het strafrecht is niet het enige sanctiesysteem om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te
sanctioneren. Naast een uitgebreid administratief sanctiestelsel is er nog voor bepaalde
beroepscategorieën een tuchtrechtelijk sanctiesysteem. Het parallel toepassen van deze
verschillende systemen is evenwel vooral door de rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens complex geworden. Beoogt uit geldende rechtsprincipes en rechtspraak
van de Europese en Belgische hoogste rechtscolleges de toe te passen regels voor het non bis
in idem beginsel op deze verschillende sanctiesystemen af te leiden. Dit als antwoord op een
drieledige vraag: zijn de te beoordelen persoon en feiten dezelfde als de reeds beoordeeld
persoon en feiten, is de eerdere beoordeling van deze feiten een strafrechtelijke en definitieve
beoordeling waarmee moet rekening worden gehouden en zijn de gevolgen dan een verval van
de strafordering of volstaat het dat bij de tweede veroordeling de eerdere strafrechtelijke
veroordeling in aanmerking wordt genomen.
P.Hoet (I-9789400013643) juni 2021
130 pag. ca. € 63,00
Tekst& Commentaar – INTERNATIONAAL STRAFRECHT
Nieuw in deze druk zijn commentaren op o.a.: Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse
erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen; nieuwe 3e afdeling van het 3e hoofdstuk
van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot
confiscatie; Verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, een nieuw EU-agentschap
dat sinds 1 juni 2021 operationeel is Alles is actueel per 1 juli 2021
J.Ouwerkerk (red.)(K-9789013160789) 9e dr. 29 september 2018 3440 pag. geb. € 284,00
Tekst & Commentaar – STRAFVORDERING

De 14e druk is bijgewerkt met nieuwe bepalingen en commentaren. Bevat (een uittreksel van)
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, toegespitst op de voor onze
strafvordering belangrijkste artikelen, voorzien van commentaar. Afzonderlijke vermelding
verdient het met de inwerkingtreding van de Wet USB op 1 januari 2020 - en de daarop weer
gevolgde aanpassingen en aanvullingen - volledig herziene Boek 6 van het Wetboek.
wettekst van het Wetboek van Strafvordering, zoals deze per 1 juli 2021 luidt.
C.Cleiren (red.)(K-9789013160802)14e dr. 24 september 2021 3488 pag. geb. € 284,00
Treatise on International Criminal Law - Volume I: Foundations and General Part
Deals with the foundations and general part of international criminal law, and general
principles of international criminal justice. Takes into account the scholarly literature, not only
sources written in English but also in French, German, Italian, Portuguese, and Spanish.
Completely revised, updated, and rewritten in some parts. New editions Vol. II & III to follow.
K.Ambos )OUP-9780192844262)2e dr.juli 2021
655 pag.geb. ca. € 210,00
Tijd Maken voorTransitie – Visitatierapport Openbaar Ministerie
In juni 2018 installeerde het College van procureurs-generaal de Onderzoekscommissie
Openbaar Ministerie (commissie Fokkens), naar aanleiding van mediaberichten over
een liefdesrelatie ( so what ) tussen hoofdofficieren Marianne Bloos en Marc van Nimwegen.
Het College besloot vervolgens een Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in te stellen, om
invulling te geven aan de aanbevelingen van Fokkens. Die begon in december 2020, onder
leiding van Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de EUR. Dit
eindrapport, gepresenteerd op 5 juli, kwam tot stand na interne enquêtes (ingevuld door iets
meer dan de helft van de 5.491 OM-medewerkers), zelfevaluaties, gesprekken en OMdocumenten, en bevat (opnieuw) aanbevelingen over integriteit, benoemingen en
loopbaanontwikkeling, cultuur en leiderschap, en governance.
Visitatiecie. O.M., juli 2021 33 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'- inzichten en opvattingen over het
zwijgrecht vanuit de rechtspraktijk
Het zwijgrecht is een van de meest bekende rechten van verdachten in strafzaken. In het
kader van een Europese rechtsvergelijkende studie zijn de relevante juridische kaders en de
praktijk van het zwijgrecht in Nederland onderzocht. Om inzicht te krijgen in de Nederlandse
praktijk is empirisch onderzoek verricht, waarbij aan de hand van een dossierstudie en
gesprekken met politie en rechters in beeld is gebracht hoe deze beroepsgroepen het
zwijgrecht in hun dagelijkse praktijk ervaren en interpreteren. Daarbij wordt aandacht besteed
aan vragen als : waarom zwijgen verdachten?, wat is de rol van de advocaat op effectuering
van het zwijgrecht? en welke rol speelt het zwijgrecht bij de verschillende in het strafproces te
nemen beslissingen?. Biedt unieke inzichten in de binnen de politie en rechtspraak heersende
opvattingen over het zwijgrecht en daarmee in de complexe praktijk van een in theorie
eenvoudig en ondubbelzinnig recht.
A.Pivaty e.a.(B- 9789462900004) december 2021
144 pag. € 35,00
Uitzonderlijke Excepties in het Strafrecht - een zoektocht naar systematiek bij de
beslissingen omtrent uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere contexten
Veelvuldig worden gedragingen verricht die ogenschijnlijk de bestanddelen van een wettelijke
delictsomschrijving vervullen, terwijl het nog maar de vraag is of dergelijke gedragingen ook
daadwerkelijk strafwaardig of strafbaar zijn. Zulke gedragingen vinden menigmaal plaats in
‘bijzondere contexten’, zoals sport- en spelsituatie, kunst en (medische) beroepsuitoefening.
Zo kan de vraag worden opgeworpen of en langs welke wegen er sprake moet zijn van
uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer in die bijzondere contexten een
voetballer zijn tegenstander heeft geblesseerd, een kunstenaar een aanstootgevend werk heeft
gemaakt en een arts pijn toebrengt bij een behandeling. De strafrechter heeft bij een
dergelijke beoordeling weinig wettelijk houvast en uit de jurisprudentie valt op te maken dat
hij (als gevolg daarvan) op verschillende, uiteenlopende wijzen tot straffeloosheid komt.
Verkent achtergronden, plaats en betekenis van ‘contextgebonden excepties’ in het commune
strafrecht en beoordeelt in hoeverre vaststelling van uitsluiting van strafrechtelijke
aansprakelijkheid op een systematische wijze plaatsvindt.
S.Bakker (B-9789462909984) 9 december 2021
354 pag. € 65,00
de Verdachte in de Bak - identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen

Onze gegevens zitten wél in heel veel systemen. Evenzo zitten de gegevens over verdachten in
heel veel digitale bakken van de overheid. Hoe zorgen we dat die daar correct in komen en in
blijven ? Door aan het begin van een traject de identiteit één keer goed vast te stellen en die
identiteit in de rest van het traject goed vast te houden. Zo simpel als het concept is, zo
ingewikkeld is de realisatie ervan. Schetst het hele stelsel: achtergronden, regelgeving en
praktijk, gids voor ieder die instrafrechtspleging te maken heeft met identiteitsvaststelling.
W.Borst (B-9789462905964) september 2021
118 pag. € 29,90
Verkennend Kwalitatief Onderzoek naar KLASSENJUSTITIE in de Nederlandse
Strafrechtketen
Klassenjustitie komt voor in het Nederlandse strafrecht, blijkt uit een rondgang langs advocaten,
rechters en officieren van justitie. Meestal gebeurt het onbewust. In het rapport wordt lang stil
gestaan bij de vraag wat klassenjustitie is. ‘Er is een wirwar aan definities over wat
klassenjustitie precies is. Eenvoudig gezegd komt het neer op deze twee vragen: wordt iemand
die niet tot de heersende klasse behoort, onterecht benadeeld ? En: wordt iemand die wél tot
de heersende klasse behoort, onterecht bevoordeeld? ‘Met heersende klasse bedoelen we het
deel van de samenleving die het geld of de macht heeft om dingen te bepalen. Illustratief is
het verwijt, in de vergelijking van de ING-schikking met de toeslagenaffaire, dat de hoge
heren wegkomen met een schikking, terwijl jan met de pet heel hard wordt aangepakt.
K.v.d.Bos (WODC Rapport) juni 2021 127 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Vervangende Taakstraf bij het Niet Betalen van een Geldboete
Het zou wettelijk mogelijk gemaakt moeten worden om een taakstraf op te leggen als een
strafrechtelijke boete niet betaald wordt. Op dit moment worden mensen die een boete niet
betalen vaak vervangend gedetineerd. In het jeugdstrafrecht is de omzetting van een
geldboete naar een vervangende taakstraf juridisch mogelijk, maar dit wordt weinig toegepast.
In andere Europese landen blijkt een vervangende taakstraf niet uitzonderlijk.
M.Boone e.a.(R.U.Leiden i.o.WODC)juni 2021 86 pag.(incl.summ.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Villamoord
Het boek van Han Israëls “De Arnhemse Villamoord–valse bekentenissen” (9789462363519)
uit 2014, is helaas bij de uitgever uitverkocht, dus hooguit nog antiquarisch verkrijgbaar.
Maar zojuist is bij de NPO het 2 e seizoen van de indrukwekkende documentaire te zien over
deze, namens vele betrokkenen, “gerechtelijke dwaling” met een hoofdrol voor de
vasthoudende advocaat mr Paul Acda, stadgenoot van mij. NIET TE MISSEN DOCUMENTAIRE !
Voorrarrest (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 16)
Dit nieuwe handige naslagwerk voor de praktijk behandelt uiteenlopende vraagstukken die zich
voordoen bij voorarrest, zoals: vormen van vrijheidsbeneming: aanhouden, ophouden,
inverzekeringstelling, bewaring en gevangenhouding; gevallen waarin voorarrest mag worden
aangewend; gronden waarop dit mag gebeuren; maximale duur; formele kant, in het bijzonder
de motivering; beroepsmogelijkheden, tenuitvoerlegging, schorsing;
schadevergoeding voor onterechte vrijheidsbeneming.
J.Reijntjes (K-9789013165937) december 2021
400 pag. € 59,95
het Voornemen tot het Verhogen van de Maximumduur van de Jeugddetentie - een
oplossing voor de geringe toepassing van art. 77c Sr? -over de geringe toepassing van het
jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarige daders
Art. 77c Sr maakt het mogelijk om 18- tot 23-jarigen een jeugdsanctie op te leggen. Met de
wetswijziging van 1 april 2014 is beoogd de toepassing van dit artikel te bevorderen door de
toepassingsmogelijkheden te verruimen. Hiertoe is de leeftijdgrens verhoogd naar 23 jaar en is
de mogelijkheid ingevoerd om voor de terechtzitting de eventuele toepassing van art. 77c Sr
te onderzoeken (art. 63 lid 5 en 6 Sv). Toch blijkt dat art. 77c Sr weinig wordt toegepast.
V.Rientjes (scriptie RUG) juli 2021
56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wat is Waarheid ? - pleidooi voor verandering binnen het strafrecht
Het kan anders binnen het Strafrecht. En vooral: beter! Deze conclusie trekt Ausma na 25 jaar
de verdediging van verdachten in spraakmakende zaken te hebben gevoerd. Deelt zijn
ervaring en persoonlijke ontwikkeling als mens en advocaat aan de hand van een aantal
strafprocessen inzake levensdelicten. Geeft genuanceerd beeld van de rechtspraak en vele
verdachten die hij heeft bijgestaan. Deze verhalen, mooi en verdrietig, de dilemma’s, de

gedachtewereld en achtergrond van de clientèle, spijt en wroeging, juridische aspecten,
heldere uitleg en duiding vormen ingrediënten voor een oprechte en prikkelende inkijk in de
strafrechtadvocatuur en de rechtspraak, die hem als mens en strafpleiter hebben gevormd.
W.Ausma (InBoekvormUitg. 9789493164185) 2e dr. maart 2021
228 pag. € 22,50
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Nieuwe editie op basis van de wetgeving per 1 juli 2021. Sinds 2018 is er veel gewijzigd in de
wetgeving & besluiten. De laatste wijziging van de Europese anti-witwasrichtlijn is de
gewijzigde vierde (Vijfde anti-witwasrichtlijn) anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843 van
het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU). Op
27 september 2020 is het UBO-register ingevoerd. In dat kader is de Handelsregisterwet 2007
en het Handelsregisterbesluit 2008 aangepast. Verschaft voorbeelddocumenten opgesteld
primair voor gebruik op grote kantoren. Er is zoveel mogelijk concreet invulling gegeven aan
de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten per kantoor worden aangepast. Ook
geschikt voor middelgrote en kleine advocaten- en notariskantoren. Afhankelijk van omvang
en werkzaamheden van kantoor is aanwijzing van een Compliance Officer WWFT vereist.
Indien een Compliance Officer WWFT niet vereist is, is benoeming van een Auditor WWFT
evenmin vereist. De regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing als er
geen Compliance Officer WWFT vereist is.
B.Snijder-Kuipers (B-9789462909748) 3e dr. september 2021
224 pag. € 37,00
de Wet Bibob in het Licht van de Onschuldpresumptie
De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt
door bestuursorganen ingezet om te (laten) toetsen of een vergunning wordt gebruikt om te
profiteren van gelden uit strafbare feiten. Een vergunning kan worden geweigerd of
ingetrokken op basis van strafrechtelijke gegevens, ook wanneer een strafrechter daarover
nog geen (onherroepelijk) oordeel heeft gegeven. Voldoende is dat het bestuursorgaan
aannemelijk maakt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Die toets botst mogelijk met de
(afgeleide) onschuldpresumptie uit het EVRM. Onderzocht wordt in hoeverre de afgeleide
onschuldpresumptie van toepassing kan zijn in een Bibob-procedure, en welke
omstandigheden in Bibob-procedure kunnen leiden tot schending van de onschuldpresumptie.
Beschrijft aard en doel van de (afgeleide) onschuldpresumptie en wanneer sprake is van een
voorbarige (non-)verbale bejegening als schuldige. Vervolgens wordt ingegaan op de EHRMrechtspraak over werking van onschuldpresumptie tijdens lopende strafprocedure en
mogelijke toepassing daarvan in een niet-strafrechtelijke procedure. Daarna komt de EHRMrechtspraak aan de orde over het vereiste verband tussen de beëindigde strafprocedure en de
lopende niet-strafrechtelijke procedure. Zet Wet Bibob uiteen en beschrijft wat onder
begrippen ‘ernstige gevaar’ en ‘vermoeden van strafbare feiten’ moet worden verstaan.
Analyseert welke mogelijke risico’s zijn bij praktische toepassing van de Wet Bibob.
R.Salverda (C- 9789088633003) augustus 2021
98 pag. € 25,00
het Wetsvoorstel Wet Seksuele Misdrijven door een Digitale Bril - een
materieelrechtelijke analyse van Titel XIV uit het huidige Wetboek van Strafrecht in
vergelijking tot het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven
Om twijfel over de reikwijdte van zedenbepalingen met betrekking tot de digitale wereld weg
te nemen, heeft de wetgever het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven geïntroduceerd.
Onderzocht wordt in hoeverre dit wetsvoorstel voldoende is toegespitst op steeds verder
digitaliserende samenleving. Door verlagen van drempels voor strafwaardig handelen, verkeert
de verdachte - na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel - in een penibele situatie. Twee
verdachten kunnen in theorie compleet andere straffen en maatregelen opgelegd krijgen,
terwijl zij exact dezelfde of een soortgelijke gedraging hebben begaan.
M.Hofman (NJB geselecteerde scriptie RUG) juni 2021 73 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Witwassen
Biedt handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Hiertoe wordt
niet alleen ingegaan op de jurisprudentie en wetgeving, maar ook op aan witwassen verwante
onderwerpen zoals (conservatoir) beslag, verbeurdverklaring, kasopstelling. Hierbij wordt het
ook het eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast komen bijzondere onderwerpen aan de
orde zoals geldsmokkel, gokken, belastingfraude, hypotheekfraude, erfenis. Uitvoerig wordt

stilgestaan bij de Wwft. Deze 2e druk gaat in op de zes stappen van het toetsingskader inzake
witwassen, nieuwe jurisprudentie (met name voor eenvoudig witwassen) en cryptocurrency,
met apart hoofdstuk waarin alle aspecten in relatie tot witwassen behandeld worden.
M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789403625409) 2e dr.april2021 304 pag. € 24,50
Zakboek Strafpiket
Biedt advocaten een handleiding voor de piketrechtsbijstand aan meerderjarige verdachten.
Bevat een toegankelijk overzicht van alle relevante wet- en regelgeving. Piketadvocaat hoeft
nu nooit meer te zoeken naar de verschillende fases waarmee een aangehouden verdachte
rekening moet houden, welke termijnen van toepassing zijn, onder welke voorwaarden
voorarrest kan worden verlengd en andere juridische vraagstukken. Biedt ook houvast voor
wat er niet in de wet staat: geeft handvatten voor maken van strategische keuzes tijdens
piketfase en tips om best mogelijke rechtsbijstand te leveren.
A.Horenblas,S.v.d.Akker (B-978946290888) medio februari 2021 174 pag. € 35,00
Zakboek Procesverbaal & Bewijsrecht 2021-2022 voor de algemeen en
buitengewoon opsporingsambtenaar(K-9789013162448) maart. 2021 384 pag. € 25,00
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2021(K-9789013162356) maart 2021 € 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2021(K-9789013162332) maart 2021
€ 39,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2021
(K-9789013162370) maart 2021 600 pag. € 24,00
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2021 (9789013162424) maart 2021
€ 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2021 (9789013162400) maart 2021 € 32,

---------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020:
Aanwezigheidsrecht van Verdachte
In deze zaak buigt het Hof van Justitie zich voor de eerste keer over de vraag hoe nationale
strafprocesregels met betrekking tot het aanwezigheidsrecht van de verdachte zich verhouden
tot EU-richtlijn 2016/343 inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn. Dat een
nationale rechter een prejudiciële vraag stelt over dit recht in een strafzaak, die verder
nationaalrechtelijk van aard is (dat wel zeggen geen commuun EU-recht delict betreft of
betrekking heeft op transnationale samenwerking), toont de groeiende invloed van het Hof van
Justitie op de strafrechtspraktijk van EU-landen. Voor de interpretatie van grondrechten op
strafrechtelijk terrein is niet langer voornamelijk relevant wat het EHRM in Straatsburg
oordeelt, maar wordt de bindende uitleg van het Hof in Luxemburg steeds belangrijker.
S.Lestrade (annotatie bij HvJ EU C-688/18) april 2020 5 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Actoren in de Strafrechtspleging
In acht hoofdstukken worden achtereenvolgens politie, bijzondere opsporingsdiensten,
Openbaar Ministerie, strafrechtadvocatuur, rechterlijke macht, gevangeniswezen en
reclassering besproken. Behalve hun taken en onderlinge interactie, komt ook aan de orde hoe
deze actoren zich voortdurend dienen aan te passen aan recente ontwikkelingen.
M.Bolhuis e.a. (B-9789462360297) 4e dr. november 2020
187 pag.
€ 30,50
Algemene Leidraad Wwft – aangepaste versie
In 2011 is een eerste versie van de leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen
bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en
terrorismefinanciering. De wet- en regelgeving op dit terrein is voortdurend in ontwikkeling. In
2014 werd de leidraad voor het eerst geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was
de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn. In juli 2018 trad de Implementatiewet
vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waardoor de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten
ingrijpend wijzigde. Dit maakte een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk.
Min.v.Fin. & Min.v.Justitie & V., 21 juli 2020
60 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Amicus Curiae in International Criminal Justice
The amicus curiae – or friend of the court – is the main mechanism for actors other than the
parties, including civil society actors and states, to participate directly in proceedings in

international criminal tribunals. Provides a comprehensive examination of the amicus
curiae practice of the International Criminal Court and other major international criminal
tribunals and offers suggestions for the role of the amicus curiae.
S.Williams e.a.(ed.) (HART-9781509913329) februari 2020 424 pag. geb. ca. € 105,00
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2020
De inhoud weerspiegelt de actuele stand van zaken tot en met 2020, waarbij ook veel
overzichtsarresten van de Hoge Raad zijn toegevoegd. Om die reden is een aantal historische
arresten over het betreffende leerstuk niet meer opgenomen. Recente veranderingen in
wetgeving, zoals de aanpassing in de WvW1994 van roekeloosheid in het verkeer, hebben
eveneens geleid tot het schrappen van arresten. Ook vervangt deze editie de arresten met een
RvdW opmaak voor NJ-versies en is het register bijgewerkt. Uitspraken worden integraal , als
gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie in
de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en voor
beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker.
T.Blom(red.) (K-9789013153491) 22e dr. eind juli 2020
1904 pag. € 44,00
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2020-2021
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 mei 2020. Uiterst handzame uitgave.
T.Bertens (red.) (A- 9789493199002) 20e dr. juni 2020
1034 pag. € 39,50
Art 240 b.W Sr.–juridische en digitaal-technisch aspecten van strafvervolging wegens
gedragingen met digitaal kinderpornografisch materiaal
E-book over opsporing en bewijs van digitale kinderpornozaken. Zelfs als kinderpornografisch
materiaal aan een bepaalde computer of internetaansluiting gelinkt kan worden, is daarmee
nog niet gegeven dat de normale gebruiker van die computer strafrechtelijk verantwoordelijk
is voor de handelingen die kennelijk met dat materiaal via zijn computer(verbinding) zijn
verricht. Beoogd wordt hier juristen een beter begrip te geven van relevante ICT-technische en
juridische aspecten van dergelijke kinderpornozaken.
A.Kuijer e.a.(Kenniscentrum Cybercrime) mei 2020 190 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Beginselen van Amerikaans Strafprocesrecht
Toegankelijke introductie tot de belangrijkste verschillen van het Amerikaanse met het
Nederlandse strafprocesrecht. De auteur kent een jarenlange fascinatie door Amerika, in het
bijzonder door het strafprocesrecht van dat land. Maakt lezers deelgenoot van zijn talrijke
verrassingen bij de studie van het Amerikaanse recht, en wijst de weg voor nadere
bestudering van deelonderwerpen. Strafrechtsvergelijking neemt een steeds belangrijkere
positie in. Zo komen tal van juristen in aanraking met de Amerikaanse strafrechtspleging,
onder andere in uitleveringszaken. Bovendien is het procesrecht van internationale tribunalen,
waaronder het Internationale Strafhof in Den Haag, sterk beïnvloed door het Amerikaanse.
N.Keijzer (K-9789013160260) medio december 2020
496 pag. € 49,50
Beleidskader Herstelrechtvoorzieningen gedurende het Strafproces
Besteedt aandacht aan juridische aspecten van verschillende herstelrechtvoorzieningen
gedurende het strafproces. De focus ligt daarbij op de fasen van het voorbereidend onderzoek
(in het bijzonder de afdoenings- en vervolgingsfase OM) en de berechtingsfase. Daarnaast
wordt ingegaan op kwaliteitseisen, onder meer aan mediaton in strafzaken.
Min.Justitie + begeleidende brief 08-01-2020 13 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Bescherming van Minderjarige Slachtoffers - implementatie van internationale
voorschriften in nationale wet- en regelgeving en in de praktijk
Minister Dekker voor Rechtsbescherming biedt de 2e Kamer dit WODC rapport aan en reageert
inhoudelijk op bevindingen uit het rapport. Aanleiding voor het onderzoek was dat er geen
volledig beeld bestond van de verplichtingen die Nederland heeft op basis van internationale
voorschriften wat betreft de bescherming van minderjarige slachtoffers. Het doel van het
onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van
de behandeling en positie van minderjarige slachtoffers zijn geïmplementeerd in nationale
wetgeving en in de praktijk en op welke punten mogelijk hiaten bestaan.
W.Sondorp,C.Hoogeveen (WODC) juli 2020 125 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Beleidsreactie Min.Dekker 2 september 2020
5 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Toelichting uit Privacyweb 3 september 2020 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Bestrijding van Witwaspraktijken en Terrorismefinanciering
BELGISCH RECHT
Verzameling actuele (per 01-09-20) teksten i.v.m. bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering. Elk van deze gebieden is opgedeeld in twee delen, preventief en
repressief, waarin de relevante teksten van het Belgische, Europese en internationale recht
zijn opgenomen. Daarnaast zijn er nog delen over inbeslagneming en verbeurdverklaring en
financiële sancties. Bijzondere aandacht is besteed aan de risicogebaseerde aanpak.
M.Fernandez-Bertier e.a.(I-9782807917552) november 2020
490 pag. € 50,00
uiterst actueel ivm VOG en corona-boetes ook i.c. onze F.Grapperhaus
DIT ONDERWERP IS IN FEITE (als bestuursrecht vermomd) KEIHARD STRAFRECHT
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag – een onderzoek naar de
realiseerbaarheid en wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOGscreening (Meijers Instituut nr. 354)
Zowel de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als de bestuurlijke boete heeft als
bestuursrechtelijk instrument de afgelopen decennia een proliferatie doorgemaakt. De VOG is
als vorm van antecedenten screening in onze samenleving ingeburgerd geraakt en wordt voor
een toenemend aantal functies aangevraagd. De bestuurlijke boete wordt, anders dan
oorspronkelijk beoogd, steeds vaker toegepast bij zware, complexe overtredingen en ook
worden hoge boetes gesteld op relatief lichte feiten. In hoeverre is het wenselijk is dat
bestuurlijke boetes, hoe hoog ook, nooit in de VOG-screening kunnen worden betrokken,
terwijl strafrechtelijke sancties, hoe licht ook, in beginsel altijd hierin kunnen worden
betrokken. Dit onderzoek gaat op basis van juridisch-empirisch onderzoek in op zowel de
realiseerbaarheid als de wenselijkheid van het betrekken van bestuurlijke boetes bij de VOGscreening. Aan de hand van een casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële
sector, waarvoor interviews zijn gehouden bij onder meer toezicht houders en
beroepsverenigingen, zijn hiervoor uiteenlopende criteria, gezichtspunten en randvoorwaarden
geformuleerd. Deze houden zowel de huidige VOG-regeling en de daarop gebaseerde
beoordelingspraktijk als de bestuurlijke boete een spiegel voor.
E.v.’t Zand e.a.(i.o.WODC) (B-9789462908437) september 2020 182 pag. € 40,00
Samenvatting WODC 14 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bevoegdheden Wet BOB - editie 2020-2021
Bedoeld als naslagwerk voor personen die werkzaam zijn binnen de opsporing bij de
verschillende opsporingsdiensten. Waar relevant zijn praktijkvoorbeelden bijgevoegd.
Daarnaast is in overzichtelijke schema’s de bevoegdheden van categorie IVa (verdachte) en de
categorie V (georganiseerd verband) naast elkaar gezet. Ook zijn artikelen met betrekking tot
de bijstand door burgers (Va) aan opsporingsambtenaar verwerkt. Sluit af met 3 overzichten
van praktijkgevallen, gesplitst in communicatiegegevens, sociale media en andere gegevens.
Relevante artikelen zijn erbij geplaatst met daarbij de verwijzing naar de bevoegdheden.
T.de Bruin (S-9789012405713) oktober 2020
204 pag. € 16,95
Bewijsuitsluiting in het Nieuwe Wetboek van Strafvordering
De afgelopen decennia heeft zowel de wetgever als de Hoge Raad een bijdrage geleverd aan
(de mogelijkheid tot) het uitsluiten van bewijs in het strafrecht. Hierbij is getracht een
betamelijk systeem te creëren waarin opsporingsambtenaren niet ongestraft bij willekeurige
burgers huizen kunnen doorzoeken, maar anderzijds ook verdachten niet vrijuit gaan als
bijvoorbeeld een telefoon onrechtmatig is doorzocht. Na kritiek in de literatuur op het huidige
systeem heeft de wetgever besloten het artikel over bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek
van Strafvordering aan te passen. In de opvolger van het huidige artikel 359a Sv krijgt de
strafrechter een normatief richtsnoer bij onrechtmatig strafvorderlijk handelen. In ‘het belang
van een goede rechtsbedeling’ – een nieuw criterium – kan dan bewijs tegen een verdachte
worden uitgesloten. Beschrijft wat dit nieuwe criterium precies inhoudt en welke de
consequenties kunnen zijn wanneer bij vormverzuimen bewijs wordt uitgesloten. Bespreekt het
huidige juridisch kader inzake bewijsuitsluiting als gevolg van vormverzuimen in het
strafrechtelijk vooronderzoek en beschrijft waarom de wetgever een nieuw criterium
introduceert voor het uitsluiten van bewijs, en in hoeverre dat materieel gezien afwijkt van de
oude (huidige) situatie. Behandelt de vraag in hoeverre het nieuwe Sv ander juridisch kader
biedt bij bewijsuitsluiting bij vormverzuimen, en consequenties voor de strafrechtpraktijk.
A.Joris (C-9789088632822) november 2020
60 pag. € 25,00

Boom Basics - STRAFRECHT
J.Cnosse,D.Jol (B-9789462908017) 10e dr. november 2020

244 pag.

€ 14,50

Boom Strafblad (Bsb) TIJDSCHRIFT
Voortzetting van het algemeen tijdschrift Strafblad dat sinds 2003 door Sdu werd uitgegeven.
Met dezelfde redactie als voorheen beoogt Boom Strafblad een tijdschrift te zijn waarin het
strafrecht en de strafrechtspleging in hun volle breedte, dus zowel vanuit wetenschappelijk
perspectief als vanuit het perspectief van de praktijk worden belicht. Hierbij hanteert BSb een
thematische aanpak, wat betekent dat de redactie jaarlijks zes strafrechtelijke thema’s kiest
die in de te verschijnen nummers centraal zullen staan. Vervolgens wordt voor elk afzonderlijk
nummer een aantal deskundige auteurs gezocht voor het schrijven van een bijdrage, zodat het
centrale thema telkens vanuit zoveel mogelijk relevante perspectieven wordt belicht. In
aanvulling daarop bevat elk nummer ruimte voor een of meer op zichzelf staande bijdragen.
BoomJur.(2666-6901)6 x p.j. abb.papier+online € 250,00 (ex.btw),alleen online € 200,00(ex.)
Case law of the Court of Justice of the European Union on the Principle of Ne Bis in
Idem in Criminal Matters
The aim of this document is to provide guidance on the application of the ne bis in idem
principle in a transnational context. It provides an overview of the case-law of the Court of
Justice of the EU regarding the ne bis in idem principle in criminal matters under Article 50 of
the EU Charter of Fundamental Rights. Where relevant, reference is also made to the European
Convention on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights.
Eurojust (9789294904621) maart 2020
35 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Concept-wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering (Ambtelijke Versie)
Het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal bestaan uit acht Boeken. Het Eerste Boek betreft
'strafvordering in het algemeen'; het Tweede 'het opsporingsonderzoek'. Dat boek is verreweg
het meest omvangrijk. Het Derde Boek is bescheiden van omvang en ziet op 'beslissingen over
vervolging'. Het Vierde Boek is gewijd aan 'berechting' (in eerste aanleg); het Vijfde Boek aan
'rechtsmiddelen'. Het Zesde Boek ziet op 'bijzondere regelingen'. Het voorliggende
wetsvoorstel bestaat uit deze zes Boeken. Het Zevende en Achtste Boek zijn gewijd aan
respectievelijk de 'internationale samenwerking in strafzaken' en de 'tenuitvoerlegging'. De
inhoud van deze boeken wordt gevormd door het Vijfde en Zesde Boek van het huidige
wetboek. Bij de Invoeringswet zal de inhoud van deze boeken worden aangepast op de inhoud
van de Boeken 1 tot en met 6 en naar het nieuwe wetboek worden overgeheveld.
Min.v. Justitie & V., juli 2020
249 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Betreffende Memorie v.Toelichting, 1068 pag.
EVENEENS GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Corona Boetes - kloppen die eigenlijk wel ?
Het Openbaar Ministerie gaf een vrij zorgelijk overzicht van de aantallen processen-verbaal die
ze wegens gebreken terugsturen aan politie en boa’s. Intussen is zo’n boete wel van invloed op
het toekennen van een ‘verklaring omtrent het gedrag’. NRC gaf in een streng commentaar de
beboete burger de raad „ga in verzet”.
NRC 28-05-20 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Counter-Terrorism & Criminal Law - A Normative Legitimacy Test of Terrorism-Related
Offences on Expression, Information and Movement
In an effort to prevent a terrorist attack, legislators increasingly resort to criminal law
measures at an early stage of the iter criminis. Although this pre-emptive turn is often
criticized, a thorough assessment based upon the fundaments of the criminal justice system is
largely absent. Subjects three types of terrorism-related offences (i.e. offences with an impact
on expression, information and movement) in 4 Western-European countries (i.e. Belgium, the
Netherlands, France and the U.K.) to a legitimacy test, based upon principles of subsidiarity,
proportionality and legality. Primarily focusses on the grounds of criminalization (and more in
particular the harm principle), proportionality and legality are reflected in human rights
assessment. Examines the troublesome relationship between efficient security policy and value
of well-established principles of substantive criminal law. Argues that lowering the standards
of actus reus and mens rea is a dangerous evolution which undermines the rule of law.
S.De Coensel(M-9789046610510) begin december 2020
399 pag. € 39,00

the Criminal Justice System in the Netherlands - Organization, substantive criminal law,
criminal procedure and sanctions
Introduction to our fascinating legal system from a criminal law angle. Consists of four parts.
Part I covers general matters, such as the organization of the Dutch criminal justice system
and the latest statistics on crime and punishment. Part II presents the basics of Dutch
substantive criminal law and Part III discusses our criminal procedure. Lastly, Part IV focusses
on the final stage of the criminal process: sanctions and their enforcement. Highlight aspects
of the criminal justice system of the Netherlands that would be of specific interest to
foreigners, Including the many powers of the Dutch public prosecutor, Dutch position on
euthanasia and drug policy. Contains references to case law, websites and detailed texts.
P.v.Kempen e.a. (I-9781780689623) januari 2020
178 pag. € 55,00
Discriminatie als Strafbeïnvloedende Omstandigheid bij Strafbare Feiten - een
rechtsvergelijkende studie
Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar discriminatie als strafverzwarende
omstandigheid bij strafbare feiten. In dit deelonderzoek wordt nagegaan hoe in enkele ons
omringende—landen wordt omgegaan met een discriminatie-aspect bij commune delicten:
hebben zij dit als strafverzwarende omstandigheid opgenomen in wet- en regelgeving en hoe
werkt dat in de praktijk uit ?
J.ten Voorde e.a.(WODC) november 2020 264 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
J.ten Voorde e.a.(B-9789462908710) januari 2021
258 pag. € 49,50
Doorlichting Strafrechtketen - nieuwe uitdagingen vragen om optimalisatie samenwerking
Terwijl de criminaliteit daalt, stijgt de werkdruk bij politie, OM, Rechtspraak en andere
organisaties in de strafrechtketen. Hoe kan dat, vroeg de Brede Bestuursraad van het
ministerie van Justitie & Veiligheid zich af. In opdracht van ministerie deed PWC onderzoek.
PWC, juni 2020 166 pag. (incl.bijlagen & kamerstuk)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the European Arrest Warrant and In Absentia Judgments (Maastricht Law Series)
The absence of the accused in criminal proceedings leading to a conviction causes many legal
and practical questions when an European Arrest Warrant is issued to execute such an in
absentia judgment. Whereas some Member States see no problem in allowing trials without
the accused, other Member States have serious objections to it. These different standards
create many problems in practice and necessitate the executing judicial authority to request
supplementary information from the issuing judicial authority, leading to delays and extra
costs. It may result in – sometimes unjustified – refusals to execute the EAW. This study
identifies the problems concerning the application of Article 4a(1) Framework Decision
2002/584 on in absentia judgments and proposes both practical and legislative solutions.
H.Brodersen,V.Glerum,A.Klip (B-9789462369856) februari 2020
340 pag. € 68,50
het Europese Witwasverbod Geduid - onderzoek naar de betekenis van de verbodsbepaling
van de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen voor het Nederlandse strafrecht
De afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd
tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven
rechtsinstrumenten geïntroduceerd. Hier staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het
witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze
richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van)
witwassen. Hoe verhoudt de richtlijn strafrechtelijke bestrijding witwassen zich tot de vierde en
vijfde anti-witwasrichtlijn ? Vervolgens wordt betekenis en werking van de verbodsbepaling
van de richtlijn vastgesteld. Bevat diepgaande en gedetailleerde beschrijving en analyse van
verschillende onderdelen van de verbodsbepaling. Nederlandse bepalingen opzetwitwassen
(artikel 420 bis en artikel 420bis.1 Sr) komen uitvoerig aan bod. Per bestanddeel wordt
nagegaan of de Nederlandse interpretatie EU-conform is en, zo nee, of dit consequenties heeft.
S.Kerssies (W-9789462405967) september 2020
174 pag. € 30,00
Feminist Engagement with International Criminal Law - Norm Transfer,
Complementarity, Rape and Consent
Uses the crime of rape as a case study and offers a new perspective on one of the most
contentious debates within international and domestic criminal legal feminism: the relationship

between consent and coercion in the definition of rape. In analysing the ICC definition of rape,
it is argued that the omission of consent as an explicit element is flawed.
E.Dowds (HART-9781509921898) februari 2020
280 pag. geb. ca. € 92,00
Gebleken Onschuld - AG HR over criterium van 'gebleken onschuld' in civiele
schadevergoedingsprocedure na vrijspraak
Het civiele criterium van 'gebleken onschuld' in een schadevergoedingsprocedure bij de
burgerlijk rechter na vrijspraak in een strafzaak leidt tot spanning met de onschuldpresumptie.
Daarin kan een argument worden gevonden afscheid te nemen van dit criterium. Voor de
voormalige verdachte bestaat dan nog maar één mogelijkheid om een vordering tot
schadevergoeding door de burgerlijke rechter toegewezen te krijgen. Die mogelijkheid doet
zich voor als het optreden van politie en/of Justitie al op het moment van dat optreden met
een rechtsregel in strijd was. Dit adviseert advocaat-generaal Bleichrodt in zijn conclusie naar
aanleiding van prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad heeft
gesteld inzake een vrijgesproken verdachte die via een civiele procedure vergoeding vordert
uit onrechtmatige daad, van de schade die hij door het overheidsoptreden heeft geleden.
AdviesA.G. H.R. ECLI:NL:PHR:2020:619 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Gedwongen Ontgrendelen van Gegevensdragers met Biometrische Gegevens - de
ontgrendelplicht en het nemo tenetur-beginsel
Mag een politieagent of een officier van justitie een verdachte dwingen zijn smartphone te
ontgrendelen, door bijvoorbeeld zijn vinger op de telefoonafdrukscanner te drukken ? Wordt
hierdoor het nemo tenetur-beginsel geschonden, waardoor een inbreuk is gemaakt op het
recht op een eerlijk proces ? Onderzoekt de relatie tussen ontgrendelplicht en nemo teneturbeginsel, dat inhoudt dat verdachte niet mag worden gedwongen om zichzelf te belasten en zo
aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Anderzijds is verdachte gehouden tot het (passief)
ondergaan en dulden van onderzoeksmaatregelen, zodat materiaal dat onafhankelijk van de
wil van de verdachte bestaat wel degelijk onder dwang mag worden verkregen. Gedwongen
afstaan van wachtwoorden is al geaccepteerd, maar moet dat ook gelden voor gedwongen
afstaan van biometrische gegevens (vingerafdruk, irisscan, gezichtsherkenning), die
langzamerhand de functie van het wachtwoord overnemen ? Over deze kwestie bestaat nog
geen consensus. Beschrijft huidig nemo tenetur-beginsel en beoordelingskader aan de hand
waarvan wordt vastgesteld of dit beginsel is geschonden. Onderzoekt kwalificatie van aard van
het materiaal: wilsafhankelijk of wilsonafhankelijk, een kwalificatie die zowel bij de reikwijdte
als bij het beoordelingskader een belangrijke rol speelt. Gaat in op kwalificatie van middel (de
biometrische gegevens) en op kwalificatie van materiaal (informatie op gegevensdrager).
L.v.d.Knaap(C-9789088632693) april 2020
78 pag. € 25,00
Gedwongen Psychiatrische Zorg (Praktijkwijzer Strafrecht)
Compacte praktische handleiding die alle de nieuwe regels van de belangrijkste vormen van
gedwongen psychiatrische zorg bespreekt, voorzien van checklists en schema’s. Besteedt
tevens aandacht aan het procesrecht. Sinds 1 januari 2020 is de gedwongen psychiatrische
zorg geregeld in een tweetal nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze twee wetten hebben de oude Wet Bopz
vervangen. De strafrechtelijke maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is
daarmee verdwenen. In plaats daarvan biedt een nieuw artikel 2.3 van de Wet forensische
zorg (Wfz) de mogelijkheid om in strafzaken een zorgmachtiging krachtens de Wvggz en Wzd
te geven. Verschaft eenvoudig de criteria die gelden voor verschillende vormen van
gedwongen psychiatrische zorg, procedures die moeten worden gevolgd en procesregels die
dan gelden. Wetsgeschiedenis, de soms schaarse literatuur en voorafgaande jurisprudentie,
voor zover die nog bruikbaar is, zijn per onderwerp in kaart gebracht.
C-Reijntjes-Wendenburg (K-9789013158250) 28 april 2020
196 pag. € 35,00
Geef Mij de Feiten - schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal
Het schrijven van een goed proces-verbaal stelt hoge eisen aan een opsporingsambtenaar.
Daarbij draait het zowel om vakkennis als om schrijfvaardigheden als helder structureren en
zorgvuldig formuleren. Biedt handvatten bij tal van dilemma’s tijdens het schrijven van een
proces-verbaal. Geeft antwoord op lastige vragen als: hoe schrijf ik zuiver en neutraal ?; hoe
behandel ik de redenen van wetenschap ?; hoe geef ik een verhoor weer ?; hoe schrijf ik
doelgericht zonder op de stoel van de rechter te gaan zitten ? De inhoud is geactualiseerd,
sluit aan op de dagelijkse praktijk en bevat tal van nieuwe voorbeelden en inzichten.
M.Huisman e.a. (K-9789013154528) 4e dr. mei 2020
136 pag. € 37,50

Gezichtspuntencatalogus in de Strafrechtspraak - een analyse en waardering in het licht
van de positie van wetgever, feitenrechter en procespartijen
Sinds jaar en dag formuleert de Hoge Raad in civielrechtelijke arresten lijsten met subregels,
vuistregels of gezichtspunten. Klassieke voorbeelden zijn ‘Kelderluik’, ‘Saladin/HBU’ ‘Haviltex’.
Een dergelijke lijst noemt men een gezichtspuntencatalogus. Het betreft een cassatietechniek
waarmee de Hoge Raad langs processuele motiveringsverplichtingen voor de feitenrechter
greep beoogt te houden op het materiële recht, door bij de beoordeling van een rechtsvraag
factoren uit te lichten die ook voor een grotere groep soortgelijke gevallen in de toekomst van
belang kunnen zijn. Dit verschijnsel lijkt nu ook op te duiken in het strafrecht. Zo wees de
Strafkamer HR diverse (overzichts)arresten met daarin gezichtspunten over onder meer
belaging, oplichting, uitbuiting bij mensenhandel, openlijke geweldpleging en grens tussen
medeplegen en medeplichtigheid. Deze kruisbestuiving is evenwel niet vanzelfsprekend, omdat
beide rechtsstelsels op structuurniveau fundamenteel van elkaar verschillen. Gaat hier als
eerste uitgebreid en diepgravend in op de strafrechtelijke gezichtspuntencatalogus. Behelst
een interne rechtsvergelijking, waarbij de focus ligt op de analyse en waardering van dit
fenomeen in het strafrecht. Onderzoekt in de kern hoe de gezichtspuntencatalogus zich
verhoudt tot uitgangsposities van wetgever, feitenrechter en procespartijen. Concludeert dat
deze posities verschuiven en dat gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht.
V.Peeters (C-9789088632723) juni 2020
132 pag. € 27,50
Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht
De tekst van deze achtste editie van deze handzame complete inleiding is actueel gemaakt
naar stand van de wetgeving van 01-10-2020. In het bijzonder in hoofdstuk 13 (Straffen en
maatregelen) is ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen hangen voor een groot deel samen met
de inwerkingtreding van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
M.Kronenberg,B.de Wilde(K-9789013158779) 8e dr.begin augustus 2020 392 pag. € 44,00
International Crimes: Law and Practice – Vol. II: Crimes Against Humanity
Judge Mettraux's four-volume compendium will provide the most detailed and authoritative
account of the law of international crimes. Provides a unique blend of academic rigour and an
insight into the practice of international criminal law. The compendium is un-rivalled in its
breadth and depth, covering almost a century of legal practice, dozens of jurisdictions
(national and international), thousands of decisions and judgments and hundreds of cases.
This second volume discusses in detail crimes against humanity.
G.Mettraux (OUP-9780198860099) juni 2020
960 pag.geb. ca. € 235,00
the International Criminal Court - Contemporary Challenges and Reform Proposals
Collection of 33 essays by international criminal law commentators, responsive to questions of
interest to the Office of the Prosecutor ICC. Include: Sexual and Gender-Based Violence:
Obtaining Evidence; Outreach: Challenges Communicating with Victims, Witnesses, and
Others; ICC State Party Withdrawals; Measuring the ICC’s Performance; the Crime of
Aggression: Scope and Anticipated Difficulties; Rome Statute at Twenty: Reform Proposals.
R.Steinberg (ed.) (Brill-Nijhoff-9789004384088) juli 2020
394 pag.geb. ca. € 180,00
International Crimes: Law and Practice – Vol. I: Genocide
G.Mettraux (OUP-9780198843115) juni 2019

544 pag.geb.

ca. € 165,00

Knelpunten in Informatieverstrekking rond Strafbeschikkingen en Sepotbeslissingen
Overheid moet burgers behoorlijk informeren over strafbeschikking of sepotbeslissing’
De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking aan burgers
die verdacht worden van een strafbaar feit. Het gaat daarbij om informatie over de betekenis
en de gevolgen van strafrechtelijke beslissingen, de rechtspositie en procedurele
mogelijkheden van burgers. Zij blijken vaak niet goed op de hoogte van de juridische
(on)mogelijkheden en de gevolgen van een strafbeschikkingen en sepotbeslissingen.
Ombudsman, mei 2020
7 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Kroniek van het Strafrecht 2019
JAARLIJKSE UITGAVE
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2019. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013158632) maart 2020 232 pag. € 27,00

the Legal Regulation of Cyber Attacks
This updated edition of a well-known comprehensive analysis adds important new guidance to
the legal framework on cybercrime, reflecting new legislation, technological developments, and
the changing nature of cybercrime itself. The focus is not only on criminal law aspects but also
on issues of data protection, jurisdiction, electronic evidence, enforcement, and digital
forensics. Provides a thorough analysis of the legal regulation of attacks against information
systems in the European, international, and comparative law contexts. Covers the following:
conflict of cybercrime investigation and prosecution with fundamental rights to privacy and
freedom of expression;2016 Directive on security of network and information systems (NIS
Directive); GDPR; role of national computer security incident response teams (CSIRTs);
EU response to new technologies involving payment instruments, including virtual currencies
and digital wallets; EU Commission’s legislative proposals to enhance cross-border gathering of
electronic evidence; internet service providers’ role in fighting cybercrime; measures
combatting identity theft, spyware, and malware; states and legal persons as perpetrators of
cybercrime; security and data breach notification as a compliance and transparency tool.
I.Iglezakis (ed.) (KL- 9789403509334) 2e dr. april 2020
320 pag.geb. € 129,00
Longer than Life - How the ICTY Strengthened the Rule of Law in Bosnia and Herzegovina
and Serbia
The ICTY closed in 2017. It had been set up in 1993 in order to prosecute crimes committed
during the Yugoslav wars in the 1990s. Although its mandate was limited to that of a criminal
court, the Tribunal aimed at strengthening the rule of law in the countries under its
jurisdiction. Examines in what respect the ICTY had an impact on the Bosnian and Serbian
criminal justice systems. Examines five areas where the footprint of the international tribunal
is most tangible: national war crimes institutions, domestic criminal legislation and
jurisprudence, witnesses’ and victims’ matters, and the use of technology in the criminal
process. Has this contributed to the rule of law in Bosnia and Herzegovina and Serbia ?.
H.Brodersen (B-9789462361270) oktober 2020
572 pag. geb. € 89,50
Hierover ook : Scott Turow ”Testimony” (vertaling “Getuigenverklaring” uitverkocht)
Materieel Strafrecht (Serie Strafrecht)
Nagenoeg alle bepalingen in het wetboek van strafrecht worden behandeld, m.u.v. de delicten
en jeugdstrafrecht. Het geheel is opgedeeld in de hoofdstukken ontvankelijkheid OM (o.a.
legaliteit, jurisdictie, dubbele vervolging, verjaring), delicten, causaliteit, opzet en schuld,
strafbaar handelen (samenspanning, voorbereiding, poging), daderschap (natuurlijke
personen, rechtpersonen, overheid, ambtenaar), deelnemingsvormen (medeplegen,
medeplichtigheid, uitlokken, doen plegen), strafuitsluitingsgronden, straffen (hoofd- en
bijkomende straffen) en maatregelen (Iisd, onttrekking aan het verkeer, tbs, gvm,
ontneming). Alle leerstukken worden op praktische wijze benaderd, het geheel onderbouwd
met 1.500 arresten en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis.
M.Scharenborg(MijnManagementboek-9789463987349) april 2020 445 pag. € 24,50
Meer dan Boeven Vangen - kroniek van een crimefighter
Voordat Fred Teeven in 2015 aftrad als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vanwege de
‘bonnetjesaffaire’ – een geruchtmakende schikking met topcrimineel Cees H. – , domineerde
hij als crimefighter jarenlang de voorpagina’s. Dat Teeven tot dusver niet heeft willen spreken
over gevoelige kwesties, droeg bij tot mythevorming en een vertekend beeld. Om een meer
compleet beeldte krijgen verdient het aanbeveling ook te lezen “Fred en de Wet - de
schaduwzijde van een crimefighter” van Wim van de Pol ,(9789491308130) oktober 2014.
F.Teeven (Prometheus- 9789044643121) mei 2020
192 pag. € 19,99
Meervoudige Aansprakelijkstelling voor Opiumwetdelicten - de samenloop van
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties en het ne bis in idem-beginsel
Tussen het bestuursrecht en het strafrecht is in de loop der jaren een grijs gebied ontstaan. Bij
steeds meer bestuursrechtelijke sancties bestaat hierdoor het gevaar dat deze onvoorzien als
een criminal charge in de zin van artikel 6 EVRM kunnen worden aangemerkt. Wet noch
nationale jurisprudentie geeft in deze gevallen handvatten voor een eventuele samenloop met
een strafrechtelijke vervolging. Zo’n grijs gebied vinden we in de Opiumwet. Sinds 1 januari
2019 is de reikwijdte van artikel 13b Opiumwet immers uitgebreid en heeft de burgemeester
een nieuwe bevoegdheid erbij gekregen. De nieuwe bevoegdheid maakt het mogelijk om een
last onder bestuursdwang op te leggen, indien er bijvoorbeeld in panden bepaalde

‘voorwerpen’ of ‘stoffen’ zijn aangetroffen die bestemd zijn om een aantal strafbare feiten uit
de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen. De burgemeester lijkt zich tegelijkertijd wel te
moeten mengen in een (strafrechtelijke) aansprakelijkheidsdiscussie. Hoe zit het dan met de
strafvervolging als blijkt dat het naar internationale maatstaven toch geen reparatoire sanctie
maar een punitieve sanctie is ? Vormt de effectuering van de bevoegdheid van de
burgemeester dan een vervolgingsbeletsel voor het Openbaar Ministerie ? Beantwoordt hier de
vraag in hoeverre het ne bis in idem-beginsel een beletsel vormt voor een (eventuele)
cumulatie van de bevoegdheid van artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet met de artikelen
10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet.
K.Akça (C-9789088632815) november 2020
116 pag. € 25,00
Identieke uitgave op pdf met iets gewijzigde titel
Ne Bis in Idem anno 2020 - duo sanctiones in idem, sed nemo debet bis vexari
Op 1 januari 2019 is aan het instrumentarium van de burgemeester artikel 13b, eerste lid, sub
b, Opiumwet toegevoegd. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan de strafbare feiten als bedoeld
in de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en 11a Opiumwet. De wetgever heeft desondanks niets
geregeld over de samenloop van deze bestuursrechtelijke sanctie met een strafvervolging ter
zake van de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet. Daarom is onderzocht in
hoeverre het ne bis in idem-beginsel in de zin van artikel 4, zevende protocol, EVRM een
beletsel zou moeten vormen voor een eventuele cumulatie van een sanctie op grond van
artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet en een strafvervolging voor overtreding van de
artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet.
K.Akça (scriptie EUR), juni 2020
98 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Misdrijf & Failissement
BELGISCH RECHT
Bespreekt op beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht.
Geeft een omvattende bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met
inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de
strafrechter, gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden.Er wordt ook aandacht besteed aan
de curator in het strafproces : wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator ?
Voor welke bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen ? Kan hij zich ten behoeve van de
curatele een verbeurdverklaring laten toewijzen ? Hoe wordt deze uitgevoerd ?
F.Desterbeck (I-9789400012394) medio juni 2020
140 pag. ca. € 67,00
het Misdrijf & Schuld – over gevolgen van onbestaande vrije wil
BELGISCH RECHT
Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. Nullum crimen sine culpa. Schuld maakt het
verschil tussen wie straf verdient en wie niet. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een
controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om
schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is.
Moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan
komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig
kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan
vormen. Maar wat betekent dit concreet voor de juridische praktijk ? Vooraanstaande juristen
en denkers geven kritisch commentaar op dit rechtsfilosofisch pleidooi.
J.Verplaetse (I-9782807919594) april 2020
124 pag. ca. € 52,00
de Mr Big-Opsporingsmethode en het Nemo Tenetur-Beginsel - slimme misleiding of
ontoelaatbare druk ?
De Mr Big-methode is een undercoveroperatie waarbij de politie een fictieve criminele
organisatie opricht rondom een verdachte van een ernstig delict, waar het sluitende bewijs van
zijn betrokkenheid nog ontbreekt. Undercoveragenten betrekken verdachte langzaam bij hun
organisatie waar hij nieuwe vrienden maakt en goed geld verdient. Om uiteindelijk volwaardig
lid te kunnen zijn van deze zogenaamde criminele organisatie, moet hij zijn verleden – en
delicten – opbiechten tegenover de leider van de groep, Mr Big, ook een undercoveragent.
Doel van deze methode is een bekennende verklaring uit te lokken. Deze methode is niet
onomstreden. Aldus wordt immers geprobeerd om een bekentenis te verkrijgen van een
verdachte die zelf niet weet dat hij met undercoveragenten van doen heeft. De vraag is of
deze Mr Big-methode geen ontoelaatbare inbreuk maakt op het recht dat men zichzelf niet
hoeft te belasten – het nemo tenetur-beginsel. Gerechtshoven hebben in de Posbank- en
Kaatsheuvel-zaak – twee zaken waar de Mr Big-methode is gebruikt – geoordeeld dat de
bekentenissen bruikbaar waren voor het bewijs: de verdachten stonden niet onder onredelijk
grote druk en de bekentenissen zijn niet zijn verkregen in strijd met de verklaringsvrijheid van
de verdachte. De Hoge Raad heeft deze arresten gecasseerd en heeft overwogen dat de

gerechtshoven niet voldoende hebben gemotiveerd waarom de ver-klaringsvrijheid niet zou
zijn geschonden. Toch heeft de Hoge Raad de Mr Big-methode niet expliciet afgekeurd.
Conclusie is dat de Mr Big-methode per definitie te ver gaat: een afgelegde bekentenis
tegenover Mr Big is een ontoelaatbare inbreuk op de verklaringsvrijheid van de verdachte.
J.Vedder (C-9789088632792) oktober 2020
76 pag. € 25,00
National and International Anti-Money Laundering Law
While Anti-Money Laundering instruments are ever increasing in scope and complexity,
policymakers have often lost sight of the objectives pursued. As a consequence, legislation is,
in many cases, shaped by unrealistic political expectations and inconsistent design. Explains
key deficiencies of existing law and develops policy proposals to enhance both effectiveness
and respect for fundamental rights. Thoroughly examines the interplay between criminal
justice, regulatory law and information sharing rules in Germany, Italy, Spain, Switzerland and
the UK, and contrasts these findings with the frameworks of the Financial Action Task Force
and of the European Union. The conclusions emphasise the need to approach Anti-Money
Laundering as a complex architecture that consists of numerous diverse but highly
interdependent areas of law. Reform debates must therefore overcome a fragmented vision, in
particular as regards the function of Financial Intelligence Units and financial transparency.
B.Vogel,J-B.Maillart (I-9781780689548) september 2020
1028 pag. ca. € 74,00
Ne Bis in Idem anno 2020 - duo sanctiones in idem, sed nemo debet bis vexari
Op 1 januari 2019 is aan het instrumentarium van de burgemeester artikel 13b, eerste lid, sub
b, Opiumwet toegevoegd. Deze bevoegdheid is gekoppeld aan de strafbare feiten als bedoeld
in de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en 11a Opiumwet. De wetgever heeft desondanks niets
geregeld over de samenloop van deze bestuursrechtelijke sanctie met een strafvervolging ter
zake van de artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet. Daarom is onderzocht in
hoeverre het ne bis in idem-beginsel in de zin van artikel 4, zevende protocol, EVRM een
beletsel zou moeten vormen voor een eventuele cumulatie van een sanctie op grond van
artikel 13b, eerste lid, sub b, Opiumwet en een strafvervolging voor overtreding van de
artikelen 10a, eerste lid, onder 3, en/of 11a Opiumwet.
K.Akça (scriptie EUR), juni 2020
98 pag.
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Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
Het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) is het nieuwe tijdschrift van de redactie van
het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS). Evenals voorheen TPWS beoogt NTS zowel
juristen uit de Nederlandse strafrechtspraktijk als academici te voorzien van interessante,
inspirerende en waardevolle bijdragen. Door middel van een stevige inhoudelijke toets
waarborgt de redactie, die haar wortels heeft in de advocatuur, rechterlijke macht, uitvoerende
macht, wetenschap en handhaving, dat bijdragen, naast dat zij van nut zijn voor de dagelijkse
strafrechtelijke werkzaamheden van onze lezers, tevens een verrijking voor de wetenschap
zijn. De invulling van een artikel in NTS is vrij. Een auteur kan schrijven over elk strafrechtelijk
of strafvorderlijk onderwerp. NTS verschijnt vijf keer per jaar zowel op papier als in digitale
vorm, met in elke editie een editorial en een aantal artikelen. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan recente jurisprudentie in een afzonderlijke rubriek met daarin een door de
redactie van NTS gemaakte selectie van de meest relevante uitspraken van de Hoge Raad van
de afgelopen maanden. Deze arresten worden door de redactie van aantekeningen voorzien.
Met een jaarabonnement op NTS heeft u altijd toegang tot het nieuwste nummer, het online
archief én ontvangt u een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers. Wilt u het
tijdschrift ook op papier ontvangen? Neem dan een Papier & Online abonnement.
Boom issn 2666-6553 5x p.j. online only abb.€ 119,00 papier + online € 149,00 p.j.(ex.btw)
Nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties Openbaar MinisterieHet OM heeft een nieuwe
Aanwijzing hoge transacties gepubliceerd. Het begrip 'hoge transactie' omvat alle transacties
waarbij betaling van een geldsom aan de Staat met een boetecomponent van minimaal twee
ton aan de orde is, evenals transacties met een totale waarde van meer dan een miljoen euro.
Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst
alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte.
Sc. 2020,46166 (04-09-2020) 4 pag. + toelichting 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Normering en Toezicht in de Opsporing (E.Meijers Inst.nr.343)
Een onderzoek naar de normering van het strafvorderlijk optreden van opsporingsambtenaren
in het voorbereidend onderzoek en het toezicht op de naleving van deze normen. Het huidige

stelsel van normen waaraan het handelen van politie en Openbaar Ministerie in het kader van
het opsporingsonderzoek dient te voldoen, is bepaald omvangrijk. Tegelijkertijd is in de
rechtspraak een zekere terughoudendheid waar te nemen in controle op deze normen, terwijl
niet duidelijk is of en hoe het toezicht elders is geregeld. Brengt in kaart welke de redenen zijn
om strafvorderlijke normen in het leven te roepen en hoe het huidige strafvorderlijke kader
eruit ziet. Op basis van de specifieke kenmerken van het normenstelsel wordt een
toetsingskader ontwikkeld voor goed toezicht in de strafvorderlijke context. Beschrijft wijze
waarop toezicht op deze normen in de praktijk gestalte krijgt en geeft evaluatie in het licht van
vereisten van goed toezicht. Hiermee wordt helder waar hiaten in het toezicht liggen, welke
problemen zich dientengevolge voordoen en hoe het huidige stelsel verbeterd kan worden.
M.Samadi (B-9789462908161) november 2020
482 pag. € 69,50
Ondernemingsstrafrecht - Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak BELGISCH
Aan de hand van recente rechtspraak worden de juridische aspecten van bv. cryptovaluta en
witwasmisdrijven, fiscale valsheid in geschriften, voordeelsontneming en verbeurdverklaring
grondig belicht en geanalyseerd.
P.Waeterinckx (I-9789400011243) maart 2020
62 pag. € 48,00
de (On)duidelijkheid van Normstelling in de Wwft
Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met
het OM, omdat bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs)maatregelen te hebben
getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wwft die hiertoe
verplicht, laat banken en andere normadressaten ruimte om zelf invulling te geven aan diens
normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van
cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor
banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid.
Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod ?
G.Bronzwaer (W-9789462405837) juli 2020
94 pag. € 25,00
Opsporingsbevoegdheden versus Toezichtbevoegdheden
Hoge Raad verduidelijkt verhouding tussen toezicht- en opsporingsbevoegdheden. Bedrijven
en personen kunnen geconfronteerd worden met bestuursrechtelijk toezicht óf met
strafrechtelijke opsporing. Deze twee typen onderzoeken moeten van elkaar worden
onderscheiden, maar lopen in de praktijk soms door elkaar heen. Op welk moment mag een
opsporingsambtenaar niet meer van zijn toezichtbevoegdheden gebruikmaken, wanneer
mogelijke strafbare feiten in beeld komen? In recent arrest bevestigt de Hoge Raad dat het
gebruik van bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden niet is toegestaan als het onderzoek
van opsporingsambtenaren uitsluitend ziet op strafrechtelijke opsporing.
C.Saris,D.de Groot (Stibbe Blog) 26-08-2020
2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht
BELGISCH RECHT
Sinds de vorige editie (2017) werd de materie van het strafprocesrecht grondig dooreen
geschud, niet alleen door de wetgever (tal van recente wijzigingen) maar ook door het
Grondwettelijk Hof. Een bijzondere vermelding verdient de wet van 18 maart 2018 houdende
wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, strafvordering en gerechtelijk recht,
waarmee de wetgever diverse bepalingen van o.a. het strafprocesrecht heeft aangepast aan
arresten van het Grondwettelijk Hof, op grond van grondwettelijke bezwaren.
F.Deruyck,Y.Van Landeghem(DieKeure- 9789048636914)3e dr. maart 2020 684 pag. € 84,00
the Oxford Handbook of International Criminal Law
Takes a theoretically informed and critical look at the most controversial issues in international
criminal law, challenging prevailing practices, orthodoxies, and received wisdoms. Some of the
contributions come from scholars within the field, but many come from outside of international
criminal law, or indeed from outside law itself. The chapters are grounded in history,
geography, philosophy, and international relations. The result is a Handbook that expands the
discipline and should fundamentally alter how international criminal law is understood.
K.Heller e.a.(ed.) (OUP-9780198825203) februari 2020
912 pag. geb. ca. € 210,00
Persoonlijkheid Prioriteit bij Jeugdige Delinquenten - over de toepassing van het
volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarige daders (artikel 77b Sr) in de rechtspraktijk
De mogelijkheid het volwassenenstrafrecht toe te passen om 16- en 17-jarige daders,
neergelegd in artikel 77b Sr, mist de wetenschappelijke aandacht die dit ingrijpende

instrument verdient. Eerdere wetenschappelijke onderzoeken blijken daarbij achterhaald. In
deze eerste jurisprudentieanalyse sinds de wetswijziging uit 2014 is op basis van 53 vonnissen
en arresten de rechtspraktijk (2014-2020) in kaart gebracht.
J.Stam (scriptie RUG), juli 2020 67 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de PIJ-Maatregel Doorgelicht - juridische grondslagen, populatiekenmerken,
gedragsverandering en recidive
De maatregel Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het
Nederlandse jeugdstrafrecht. De PIJ-maat-regel betreft een langdurige vrijheidsbenemende
behandelmaatregel voor jeugdigen die zich, onder invloed van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens, schuldig hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar
feit. De PIJ-maatregel kan worden opgelegd als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de
veiligheid van personen of goederen en in het belang wordt geacht van een zo gunstig
mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op
de vraag in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel samenhangt met een
verbetering wat betreft persoonskenmerken, gedrag en vaardigheden van de jeugdigen. Ook
wordt onderzocht in hoeverre de behandeling samenhangt met factoren die relevant zijn voor
recidive. Hiervoor zijn 178 PIJ-dossiers onderzocht van jeugdigen met een PIJ-maatregel die in
de periode 2013-2016 de justitiële jeugdinrichting hebben verlaten.
J.Reef e.a. (W-978946240608) oktober 2020
92 pag. € 20,00
Politiemensen, Officieren en Rechters over Strafrecht
Brengt onder deze groepen professionals opvattingen in kaart over hoe zij denken dat het
strafrechtsysteem werkt en zou moeten werken. Daarbij komen ook diverse relevante
achtergrondontwikkelingen en mogelijke gevolgen aan bod. Onderzoekt eerst concrete
ervaringen van politiemensen met strafrechtelijke reacties op criminaliteit - uitblijven hiervan.
Interviewde vervolgens officieren van justitie en rechters, vroeg hen om reactie en stelde de
vraag hoe zij denken over het functioneren van het strafrechtsysteem en over recente
ontwikkelingen daarbinnen. Veel politiemensen zijn ontevreden over de strafrechtspleging.
Officieren van justitie en rechters zijn weliswaar minder ontevreden, maar opvattingen in de
drie onderzochte groepen blijken niet fundamenteel te verschillen. Het traditionele beeld dat
‘het uniform’ criminaliteit bestrijdt en dat ‘de toga’ staat voor recht en rechtsbescherming blijft
niet overeind. Onder officieren van justitie en rechters bestaan verschillende opvattingen over
toepassing van voorlopige hechtenis en beoordeling van strafrechtelijk bewijs.
J.Kort (K-9789013159028) mei 2020
368 pag. € 50,00
Praktisch en Veelzijdig - Vriendenboek voor Paul Vegter
Bijdragen van 37 auteurs, veelal (oud-)collega’s en vrienden. Hoofdstukken zijn divers en
haken in op uiteenlopende aspecten van het recht, veelal geïnspireerd door conclusies of
publicaties van Paul Vegter. Bijdragen weerspiegelen actuele ontwikkelingen en voorstellen in
vooral sanctierecht. Naast sanctierecht passeren ook sport en recht (sport-tuchtrecht),
materieel strafrecht en strafprocesrecht de revue.
J.Balkema e.a.(red.) (K-9789013156256) januari 2020
484 pag. € 70,00
Principles of International Criminal Law
Assesses in detail the four key international crimes as defined by the statute of the
International Criminal Court: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of
aggression. The new edition updates the work with developments in international criminal
justice since 2014. Includes substantial new material on critical perspectives on international
criminal justice, the fragmentation of international criminal law, new war crimes of prohibited
means of warfare, and the prosecution of crimes committed in Syria and Northern Iraq.
G.Werle,F.Jessberger (OUP-9780198826866) 4e dr.oktober 2020 720 pag. ca. € 64,00
Processen Verbaal
BELGISCH RECHT
Het primaire doel van processen-verbaal is bewijslevering in strafzaken, relateren van
misdrijven, vaststellingen, relevante omstandigheden en ambtsverrichtingen aan de bevoegde
magistratuur. Het zijn juridische bewijsstukken en ze vormen de basis van nagenoeg elk
strafdossier. Behandeling en beoordeling in elke strafzaak hangt in af van nauwkeurigheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de processen-verbaal. Nagenoeg alle aspecten van
processen-verbaal worden besproken, inclusief vormvereisten, bewijswaarde, taalwetgeving,
verwerking van inhoud, vaststellingen en verhoren. Volledig geactualiseerde nieuwe editie.
M.Bockstaele (M-9789046609972) 7e dr.maart 2020
502 pag. € 59,00

Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court
Comprehensive guide to, and rigorous analysis of, prosecutorial discretion at the International
Criminal Court and takes through all the key stages of the Proscecutor's decision-making
process. Starts from preliminary examinations and the decision to investigate, explores case
selection processes, plea agreements, culminating in the question of how to end engagement
in specific country situations. Serves as a guide to the Rome Statute through the lens of the
Prosecutor's activities. Unique combination of legal theory and specific policy analysis,
addresses questions relevant to other international and hybrid criminal courts and tribunals.
A.Pues (HART- 9781509928682) juli 2020
264 pag. geb. ca. € 108,00
Rules of Conduct for Criminal Defence Lawyers in the EU - A Deontological Approach to
Defence Rights
Gedragsregels voor strafrechtadvocaten in de EU: Een gedragsrechtelijk perspectief op
verdedigingsrechten. De verdediging in strafzaken wordt steeds meer over grenzen heen
georganiseerd en advocaten uit verschillende lidstaten moeten met elkaar samenwerken. Om
deze samenwerking succesvol en effectief te laten verlopen, is het niet alleen belangrijk dat
strafrechtadvocaten op de hoogte zijn van de ins en outs van de verschillende strafrechtsystemen, maar ook dat ze weten welke gedragsregels er gelden in de andere lidstaat.
De auteur heeft haar proefschrift gratis ter beschikking gesteld via: Marelle.Attinger@ou.nl
M.Attinger (proefschrift O.U.) 16 oktober 2020 377 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Secundaire Victimisatie als Probleem: Herstelrecht als Oplossing ? - onderzoek naar de
reikwijdte van secundaire victimisatie en herstelrecht in het straf-, civiel- en bestuursrecht in
Nederland
Secundaire victimisatie houdt in dat mensen slachtoffer worden door de juridische procedure.
Verschillende groepen slachtoffers worden in verband gebracht met secundaire victimisatie,
zoals slachtoffers van seksueel geweld, migranten, maar ook letselschadeslachtoffers, artsen,
veteranen. Deze slachtoffers worden opnieuw slachtoffer omdat ze niet worden geloofd, niet
serieus worden genomen of onjuist worden bejegend door professionals in het recht en
daardoor het vertrouwen in het recht verliezen of minder goed herstellen. Herstelrecht is een
duurzame vorm van conflictoplossing waarbij principes als herstel van het leed, behoeften van
rechtzoekenden, dialoog en wederzijds respect centraal staan. Ook wordt verslag gedaan van
Europese netwerkactiviteiten rondom het voorkomen van secundaire victimisering van
slachtoffers van seksueel geweld en het mogelijk bevorderen van herstel.
N.Elbers,I.Becx (B-9789452908734) december 2020
110 pag. € 35,00
Sentencing Rape - a Comparative Analysis
Comparative study of sentencing practice for rape in six common law jurisdictions: England
and Wales, Scotland, Ireland, Canada, New Zealand, and South Africa. Provides a thorough
review of medical literature on physical and psychological effects of rape, legal and
philosophical literature on the seriousness of the offence, and the victim's role in sentencing.
Given the increasingly common practice of perpetrators using mobile and online technologies
to film or photograph the commission of sexual offences, examines recent socio-legal research
on technology-facilitated sexual violence and considers the implications for sentencing.
Explores and critically analyses judicial approaches to rape sentencing, with a view to
suggesting possible reforms to rape sentencing in 'non-guideline' jurisdictions.
G.Brown (HART-9781509917570) mei 2020
328 pag.geb. ca. € 105,00
Strafrecht in/uit Balans* (*schrappen wat niet past)
BELGISCH RECHT
Bundeling voordrachten van de 5e studiedag van de Afdeling Strafrecht van de Vakgroep
Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel september 2019, over : recente evoluties inzake
bewijsrecht en inzake witwassen; anonimiteit in het strafproces; voorrecht van rechtsmacht na
recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof; procedure van voorafgaande erkenning van
schuld; procedure voor strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.
H.Berkmoes e.a. (DieKeure- 9789048638826) april 2020
264 pag. € 82,00
Strafrechtelijk Beslag
BELGISCH RECHT
Centraal staat de vraag naar een wettelijk kader voor de inbeslagneming van goederen en
gegevens dat de verschillende functies van het strafrechtelijk beslag kan vervullen en de
mensenrechten respecteert. De internationale vermogensaanpak heeft een directe weerslag op
de nationale beslagregels. Ook digitalisering beïnvloedt de manier waarop criminaliteit wordt

bestreden (inbeslagname van cryptomunten, blokkering van websites etc.). Er volgt
grondige analyse van het huidige recht, opgebouwd volgens de verschillende functies van het
strafrechtelijk beslag, namelijk bewijsvergaring, verzekering van de uitvoering van een
latere verbeurdverklaring, waarborging van vergoeding van slachtoffers en stopzetting van
misdrijven. Bevat analyse van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
over bescherming van eigendom en recht op een eerlijk proces, recht op privacy en vrije
meningsuiting. Bescherming van informatie die onder het beroepsgeheim van advocaten en
artsen valt, neemt een belangrijke plaats in. Tot slot volgt aanzet voor nieuwe regels die
multifunctioneel en digiproof zijn, aan de hand van rechtsvergelijkende inzichten (Nederland,
Verenigde Staten). Wijzigingen zijn bijgehouden tot en met 1 januari 2020.
S.Royer (DieKeure- 9789048638840) april 2020
480 pag. € 125,00
Strafvorderlijke Aspecten van het DNA-Onderzoek - in opsporingsfase en na veroordeling
Brengt in kaart de wettelijke verplichtingen die het OM ten aanzien van het DNA-onderzoek
heeft. In deel I staat het DNA-onderzoek tijdens de opsporingsfase centraal. Na een
beschrijving van het juridisch kader, worden twee thema’s verder uitgediept: de
rechtsbescherming bij DNA-onderzoek in de opsporing en het bewaren van DNA-gegevens.
In deel II staat het DNA-onderzoek na de veroordeling centraal. Ook hier wordt eerst het
juridisch kader uiteen gezet, waarna in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de reikwijdte
van de in artikel 2 van de Wet DNA-V geformuleerde uitzonderingsgronden en de wijze waarop
de besluitvorming in het kader van de Wet DNA-V plaatsvindt.
J.de Klerk,R.Robroek,S.Tang (B-9789462908284) december 2020
116 pag. € 35,00
Strafvordering Buiten het Rechtsgebied van een Rechtbank
Behandelt de wijze waarop ‘extraterritoriale strafvordering’ in Nederland is geregeld. Het
Wetboek van Strafvordering bevat in Boek 4, titel VIA (artikel 539a tot en met 539w) een
regeling voor de opsporing van en het onderzoek naar strafbare feiten ‘buiten het rechtsgebied
van een rechtbank’. Deze regeling schept een basis in het Nederlandse recht voor de
uitoefening van bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden op het grondgebied van vreemde
staten, op zee, in de lucht en in de ruimte. De centrale vraag is in hoeverre en op welke wijze
de artikelen 539a-539w Sv. en de daarin gehanteerde begrippen aangepast dienen te worden
om eventuele belemmeringen, tekortkomingen en onduidelijkheden weg te nemen. Gaat in op
inhoud en context van de bepalingen, toepassing van en ervaringen met deze bepalingen in de
praktijk, en wettelijke mogelijkheden voor extraterritoriale uitoefening van strafvorderlijke
bevoegdheden in de rechtsstelsels van het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Frankrijk.
L.v.Noorloos e.a. WODC Rapport (B-9789462907225) maart 2020
100 pag. € 32,50
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT
Bevat alle wetgeving per 1 juli 2020. Dat betekent dat onder meer zijn verwerkt de wijzigingen
door de: Wet forensische zorg (op 1-1-2019 in werking getreden); Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (op 1-1-2020 in werking getreden); Wet zorg en dwang (op 1-1-2020 in
werking getreden). Ook wordt waar relevant verwezen naar aanhangige wetsvoorstellen onder
het kopje ‘Komend recht’. In deze druk is ook nog de op 25 juli 2020 in werking getreden
Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen verwerkt.
T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013155808) 13e dr. 18 september 3280 pag. geb. € 284,00
Terrorisme (Serie Strafrecht)
Behandelt de juridische aspecten van terrorisme. Eerst wordt ingegaan op definitie en
herkomst van terrorisme, maar ook op (Nederlandse) geschiedenis van terrorisme : aanslagen
gepleegd door de Rode Jeugd, de RaRa, maar ook aanslagen van de IRA en ETA, alsook de
Islamitische terreur van de laatste twintig jaren. Zo’n 100 aanslagen worden beschreven.
Vervolgens wordt ingegaan op de materieelrechtelijke aspecten van terrorisme. Hoe zit het
met samenspanning, voorbereiding, deelneming ? Hoe zit het met het terroristisch oogmerk,
het terroristisch misdrijf ? Dit wordt uitgebreid beschreven en onderbouwd aan de hand van
jurisprudentie en wetsgeschiedenis. Dan wordt in gegaan op de formeelrechtelijke aspecten
van terrorisme. Welke verdenkingsgraad is vereist ? Welke bevoegdheden zijn er ? In hoeverre
wijken deze af van de reguliere bevoegdheden ? Wat is waarde van ambtsbericht van AIVD ?
M.Scharenborg (Mijnmanagementboek-9789463987240) februari 2020 ca. 250 pag. € 24,50
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden – Jaarverslag 2019/2020
Als de geheime diensten in Nederland – naast de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD) dus ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) – telefoonverkeer willen

tappen of een computer willen hacken, dan moeten ze daarvoor eerst toestemming vragen aan
de verantwoordelijke minister. De TIB toetst vervolgens die toestemming.
TIB, juli 2020
26 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Uiterlijke Verschijningsvorm in het Strafrecht – analyse jurisprudentie Hoge Raad
In 1978 duikt de uiterlijke verschijningsvorm voor het eerst op in de jurisprudentie van de
Hoge Raad, in het kader van de strafbare poging. Vanaf 2003 verbreedt de HR toepassing naar
verschillende andere leerstukken, waaronder voorwaardelijk opzet, strafbare voorbereiding en
noodweer(exces). Nu de uiterlijke verschijningsvorm wordt toegepast bij een aantal
kernleerstukken van het materiële strafrecht, heeft deze figuur mogelijk behoorlijke gevolgen
voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Maar wat is de uiterlijke verschijningsvorm eigenlijk
en wat zijn deze gevolgen ? In de literatuur bestaat hierover geen overeenstemming. Een
meer omvattend overzicht van de uiterlijke verschijningsvorm in de rechtspraak en een
volledige systematische doordenking daar van ontbreken tot op heden. Diepgravende analyse
van de rechtspraak van de HR legt bloot dat uiterlijke verschijningsvorm een ‘finaal figuur’ is.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de finale handelingsleer nergens volledig wordt omarmd door
de Hoge Raad. Biedt uitgebreid overzicht van jurisprudentie van HR over de uiterlijke
verschijningsvorm bij poging, voorwaardelijk opzet, voorbereiding en noodweer(exces).
S.Arendse (B-9789462908444) november 2020
516 pag. € 72,50
de Verdachte in Beeld - eisen en waarborgen voor het gebruik van videoconferentie ten
aanzien van verdachte in het Nederlandse strafproces in rechtsvergelijkend perspectief
Door technische ontwikkelingen zijn mogelijkheden voor toepassing van videoconferenties in
het strafproces gegroeid. Er is onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de videoconferentie in
procesrechtelijke zin kan worden toegepast bij horen van verdachten en aan welke eisen en
waarborgen voldaan moet worden. Nationale en internationale praktijk wordt in kaart gebracht
door onderzoek te doen naar de regelingen in Nederland, Italië, Frankrijk, Canada,
Zwitserland, Duitsland en het internationale en transnationale strafrecht.
A.de Hoon e.a.(VU),WODC oktober 2020 239 pag. (incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Verklaringen van Verdachten in het Strafproces
BELGISCH RECHT
Bewijs in strafzaken draait rond de vraag: ‘is de schuld van de verdachte boven redelijke
twijfel bewezen?’ Het Belgisch strafprocesrecht laat de strafrechter hier volledig vrij in. Noch
wat betreft de rechtmatigheid, noch wat betreft de accuraatheid van het bewijs krijgt hij veel
juridische richtlijnen. Rechtspsychologisch onderzoek toont aan dat er verschillende fouten in
bewijsbeoordeling kunnen opduiken. Dit geldt in het bijzonder voor de beoordeling van
verdachtenverklaringen. Het juridisch kader is door de Salduz-wetten uitgebreid maar
rechtspsychologische leerstukken zoals valse bekentenissen of het detecteren van
leugenachtige ontkenningen blijven onderbelicht. Bekijkt vanuit juridische en rechtspsychologische oogpunt hoe strafrechters die beoordeling aanpakken. Dossieranalyse,
interviews met strafrechters en observaties van verdachtenverhoren vormen de basis voor een
grondige empirische bespreking van een van de kerntaken in de strafrechtspraktijk. De
interdisciplinaire kijk én de empirische studie vormen zo een unieke inkijk en bieden praktische
aandachtspunten over verdachtenverhoor en gebruik van verklaringen als bewijs.
P.Tersago (I-9789400011908) augustus 2020
648 pag.geb. ca. € 148,00
Verruiming van de Aangifteplicht voor Ernstige Seksuele Misdrijven?
Geeft antwoord op de vraag of verruiming van bestaande aangifteplicht van artikel 160 Sv van
betekenis zou kunnen zijn bij voorkomen en bestraffen van seksueel misbruik van
maatschappelijk kwetsbaren. Geeft naast beschrijving van regelgeving een beeld van wijze
waarop informatie over seksueel misbruik anno 2020 wordt ontsloten aan en tussen
betrokken organisaties; in het bijzonder politie en/of OM. Onderscheid wordt gemaakt tussen
informatie over seksueel misbruik in institutionele setting, en dat wat zich afspeelt in
particuliere sfeer. Aan de hand van praktijkonderzoek zijn problemen, maar ook oplossingen in
kaart gebracht die spelen bij uitwisselen van informatie over seksueel misbruik, in het
bijzonder richting politie. Geïnventariseerd is hoe wordt gedacht over een mogelijke verruiming
van de aangifteplicht. Voorts is gekeken naar regelgeving van (Europese) landen.
R.Kool e.a. (B-9789462907911) april 2020
546 pag. € 85,00
Verstek en Verzet in Strafzaken
BELGISCH RECHT
Beklaagden zijn niet verplicht te verschijnen voor politierechtbank of correctionele rechtbank.
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of verstek laten gaan. Tegen

verstekvonnissen kan de afwezige partij verzet aantekenen. Dit rechtsmiddel brengt de zaak
terug voor hetzelfde rechtscollege. Hetzelfde scenario is mogelijk voor hoger beroep. Voor het
hof van assisen en andere rechtscolleges, zoals de strafuitvoeringsrechtbank, gelden
afwijkende regels. Licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe, met
gedetailleerd overzicht van de procesregels over en rondom het verzet, ook bij hoger beroep
en cassatie. Het recht van afwezige beklaagde op een 2e strafproces wordt ook geanalyseerd
vanuit rechtspraak van het Europees Hof te Straatsburg en het Hof van Justitie te Luxemburg,
met toelichting van waarborgen in de EU-Richtlijnen 2013/48, 2016/343, 2016/800 en
2016/1919. Gaat in op enkele complexe aspecten zoals partieel verzet, devolutieve werking
van verzet, schorsing van de verjaring, termijnen voor verzet en vooral samenloop van diverse
rechtsmiddelen, uitgaande van diverse partijen, met telkens andere termijnen.
B.De Smet(I-9789400012486) 4e dr. juni 2020
150 pag. € 60,00
Voorlopige Tbs-Oplegging als Bijdrage aan de Oplossing van de
Weigeraarsproblematiek - een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het
Nederlandse en Duitse recht
In de voorbije jaren zijn verschillende oplossingen aangedragen voor het in de politiek en in de
strafrechtspleging als probleem ervaren gegeven dat sommige verdachten weigeren mee te
werken aan gedragskundig onderzoek. Op verzoek en in opdracht van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid is onderzoek verricht naar de vraag of in Nederland een voorlopige tbsmaatregel kan worden geïntroduceerd. Dat is een variant waarbij een rechter gedurende de
tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf zou kunnen besluiten de tbs-maatregel alsnog op te
leggen, dan wel ten uitvoer te leggen. Naast relevante materiële en strafprocessuele aspecten
en Europeesrechtelijke normering ter zake, is onderzoek verricht naar mogelijk vergelijkbare
vormen van voorlopige sanctie-oplegging in het Nederlandse sanctierecht en naar vorm en
inhoud van bepaalde varianten van de Sicherungsverwahrung in het Duitse sanctierecht.
Conclusie is dat, mede in het licht van alternatieve oplossingen, invoeren van een voorlopige
tbsmaatregel niet aangewezen is omdat een dergelijke variant niet past niet in Nederlandse
sanctiestelsel, terwijl de Duitse regeling hierin te veel eigenheden heeft.
P.Mevis e.a. (B-9789462908604) november 2020
112 pag. € 29,90
de Vrije Wil in het Strafrecht - filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming
omtrent de vrijheid van de wil
Door de jaren heen hebben vele filosofen de idee van de mens als vrije actor aan kritische
reflectie onderworpen. De vraag is welke betekenis de daaruit voortvloeiende opvattingen
hebben voor het Nederlandse strafrecht, dat immers onlosmakelijk is verbonden met de
veronderstelling van de vrije wil. Tegenwoordig wordt kritiek op de vrije wil hoofdzakelijk op
neurowetenschappelijke bevindingen gebaseerd, en lijkt de filosofische traditie over dit
onderwerp naar de achtergrond te verdwijnen: waar strafrechtswetenschappelijke publicaties
omtrent de vrijheid van de wil doorgaans zijn geënt op neurowetenschappelijke geluiden,
wordt hier de strafrechtelijke wilsvrijheid dan ook tevens (en primair) vanuit het filosofisch
discours over de vrije wil besproken. Gaat in op de vraag hoe de veronderstelling van de vrije
wil in het strafrecht zich verhoudt tot dominante filosofische en neurowetenschappelijke
opvattingen omtrent wilsvrijheid, en wat dit betekent voor de legitimiteit van het strafrecht.
Behandelt filosofische standpunten als libertarisme,(in)compatibilisme, neuroreductionisme,
maar ook achtergrond van strafrechtelijk vrijheidsconcept, strafrechtelijke aansprakelijkheid en
de rechtvaardigingstheorieën. Dit werpt ook belangrijke vragen op voor de strafrechtspraktijk.
Het in twijfel trekken van de veronderstelling van de vrije wil in het strafrecht gebeurt immers
vanuit een door rechtsbescherming geïnspireerd motief: is het uitgangspunt op grond waarvan
verdachten door het strafrecht ter verantwoording worden geroepen wel juist, en worden zij
derhalve wel terecht overgeleverd aan de macht van het strafrecht ?
M.de Rade (C-9789088632624) februari 2020
212 pag. € 32,50
Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme - Editie 2020
Tekst & Toelichting
Met gewijzigde Wwft zijn ook Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en Implementatieregeling vierde
anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Sindsdien is de Wwft, het daarop gebaseerde
Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling meerdere malen gewijzigd door onder meer
Wijzigingswetten financiële markten van 2018 en 2019, de Wet toezicht trustkantoren 2018
(Wtt 2018) als de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Vanaf 27 september
2020 heeft Nederland een UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen. Biedt
duidelijk inzicht in aangebrachte wijzigingen in de Wwft, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Bevat
overzicht van gewijzigde wet- en regelgeving en per artikel amenvatting van de parlementaire
geschiedenis. Uitgangspunt is daarbij het recht zoals dat thans luidt op basis van (de
implementatie in het Nederlandse recht van) de vierde anti-witwasrichtlijn. Begint met
algemeen hoofdstuk over de Wwft, vervolgens hoofdstuk waarin de Wwft wordt toegelicht,
daarna Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en tot slot de Uitvoeringsregeling Wwft.
E.v.Lieree.a.(S-9789012406505) oktober 2020
292 pag. € 75,00
Wet Wapens en Munitie
Dit handboek bevat het enige geheel geactualiseerde overzicht van de Wet wapens en munitie
en de aanverwante wapenwet- en regelgeving per 01-03-2020. Verschaft in de laatste
ontwikkelingen rondom opsporing, vervolging en berechting van gedragingen met illegale
(vuur)wapens. Hiernaast wordt stilgestaan bij de wetgeving omtrent legaal wapenbezit. Dit
laatste heeft vooral betrekking op sportschutters, jagers, verzamelaars en het reenactment.Deze 2e editie is op vele fronten fors uitgebreid, en besteedt onder andere
aandacht aan: ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak van de afgelopen
jaren; bestuursrechtelijke aspecten van de Wet wapens en munitie; diverse civielrechtelijke
kwesties. Allesis voorzien van verhelderende illustraties en een actuele jurisprudentie.
H.Sackers (K-9789013158960) 2e dr. begin juni 2020
584 pag. € 58,00
Wetboek Salduz 2019-2020
BELGISCH RECHT
Bundelt materiële wetgeving, rechtspraak en rechtsleer rond een concrete praktijk van parket,
onderzoeksrechter, politie en advocatuur. Met de implementatie op 1 januari 2012 van de
zogenaamde 'Salduzregeling' in het Belgische strafprocesrecht en politierecht betrad een derde
persoon (de advocaat) de verhoorruimte, decennialang een territorium voorbehouden voor
verhoorder en verhoorde. Dit is een bijzonder ingrijpende wettelijke innovatie met
vanzelfsprekend belangrijke wijzigingen voor de verhoor- én advocatenpraktijk tot gevolg.
F.Goossens e.a.(red.) (DieKeure-9789048636310) najaar 2019 599pag. ca. € 140,00
Witwassen – Plan van Aanpak
Bankgegevens gebruiken voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Het VB is bij
wet aangewezen als technische koppeling waarmee aangesloten banken (en andere verleners
van betaaldiensten) automatisch kunnen voldoen aan vorderingen of verzoeken van
overheidsinstanties. Om het VB mogelijk te maken, is de Wet op het financieel toezicht
gewijzigd. Met het VB voldoet Nederland ook aan de verplichting dat elke EU-lidstaat een
centraal elektronisch systeem moet hebben om de identiteit van cliënten van banken vast te
kunnen stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde EU-anti-witwasrichtlijn.
Min.J.&V./Fin. oktober 2020 Kamerbrief + Plan 27 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2020 (K-9789013157055) febr. 2020
€ 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2020 (K-9789013157116) febr. 2020
€ 39,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2020
(K-9789013157031) febr. 2020 568 pag. € 24,00
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2020 (9789013157093) febr. 2020
€ 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2020 (9789013157079) febr. 2020 € 32,50
de Zucht naar Vrijheid - een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van
bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie
Berichten over veroordeelden die hun enkelband doorknippen en uit het zicht van justitie
geraken, over gedetineerden die per helikopter vanaf de binnenplaats uit de penitentiaire
inrichting ontsnappen of van veroordeelden die tijdens een verlof de benen nemen naar het
buitenland, zijn bij tijd en wijle beeldbepalend in de media en het politieke debat. Het
schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf
of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar
gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie. Nagegaan
wordt of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch
toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België,
Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke argumenten Nederland hieraan zou kunnen
ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling.
S.Meijer e.a.(B-9789462907928) maart 2020
311 pag. € 54,90

----------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2019:
Adviescommissie Afgesloten Strafzaken –Jaarverslag 2018
De Adviescommissie Afgesloten strafzaken (ACAS) adviseert sinds 2012 de procureur-generaal
van het parket bij de Hoge Raad over de wenselijkheid en de inhoud van onderzoek naar een
mogelijke grond voor herziening van een afgesloten strafzaak. De ACAS ontving in 2018 twee
adviesaanvragen en bracht vijf adviezen uit
ACAS, mei 2019
17 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Advocates of Humanity - Human Rights NGOs in International Criminal Justice
Analysis of international criminal justice from the perspective of sociology of punishment by
exploring the role of human rights organizations in their mobilization for global justice through
the International Criminal Court (ICC). Approaches the transnational networks of NGOs
advocating for the ICC as an ethnographic object. A central objective is to explore how
connections are made, and how forces and imaginations of global criminal justice travel. By
analyzing how international criminal justice is arranged spatially, and as such expresses social,
political, and cultural relations of power. Shows how international criminal justice is situated in
particular spaces, networks, and actors, and how they structure the imaginations of justice
circulating in the field. Compares the 'penal imaginations' of domestic and international
criminal justice, and considers the particularly central role of victims as a universalized symbol
of humanity for the legitimacy of international criminal justice. Provides descriptive as well as
explanatory understandings of criminal punishment 'gone global', analyzing its social causation
while examining its cultural meanings, as regards as an expression of the will to punish.
K.Lohne (OUP- 9780198818748) december 2019
288 pag.geb. ca. € 115,00
Afstand van Recht in de Strafprocedure
BELGISCH RECHT
Beantwoordt de vraag op welke manier de toelating van vormen van afstand van recht door
personen die betrokken zijn bij een strafprocedure deze procedure een efficiënt, eerlijk en
rechtvaardig karakter kan opleveren. Gaat na onder welke voorwaarden een dergelijke afstand
geoorloofd en geldig is en op welke manier de verschillende posities van de bij een
strafprocedure betrokken actoren vorm moeten krijgen opdat de procedure evenwicht
krijgt.Beschrijft uitgebreid diverse elementen uit de actuele strafprocedure, zoals grondige
toelichting bij de principes voor huiszoeking en DNA-onderzoek met toestemming in de
onderzoeksfase, en voor het laten van verstek in de vonnisfase. Wat de alternatieve
strafprocedure betreft, volgt een zeer grondige beschrijving van de principes over de
minnelijke schikking en de procedure van voorafgaande erkenning van schuld.
A.Bailleux (I-9789400010581) oktober 2019 1030 pag. geb. € 181,00
de Aparte Bejegening van Jongvolwassen Daders in het (Jeugd)strafrecht – een
internationale vergelijking
In welke Europese landen is een aparte bejegening van jongvolwassenen in het strafrecht ?
Wat houdt de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen in de praktijk van het
strafproces (vervolging, berechting en sanctionering) in deze landen in ? Onder welke
juridische voorwaarden is het mogelijk jongvolwassenen volgens het jeugdstrafrecht te
sanctioneren ? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen Nederland en andere
landen in de bejegening van jongvolwassenen in de verschillende fasen van het strafproces ?
WODC Cahier 2019-14, oktober 2019 96 pag + 8 pag. samenv. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Ars Aequi Wettenbundels : Europees Strafrecht – editie 2020-2021
Belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Europees strafrecht in de Nederlandse
taal geldend per 01-01-19, in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
M.Dolman (red.)(A-9789492766595) december 2019
1026 pag. € 49,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2019-2020
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 mei 2019. Uiterst handzame uitgave.
T.Bertens (red.) (A-9789492766588) 19e dr. juni 2019
1000 pag. € 39,50
Bajesboek - Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners
KLASSIEKER
Vraagbaak voor gedetineerden die willen weten wat hun rechten en plichten zijn als verdachte
in een huis van bewaring of als ‘afgestrafte’ in een gevangenis. Verschaft informatie over

geldende dagprogramma, over contacten met familie, advocaten en andere hulpverleners,
over mogelijkheden tot verlof en strafonderbreking, over disciplinaire straffen en over nog veel
meer. Besteedt bijzondere aandacht aan de mogelijkheden die gedetineerden hebben om in
beklag en beroep te gaan tegen over hen genomen beslissingen waar zij het niet mee eens
zijn. Ook onmisbaar voor strafrechtadvocaten. Na 11 jaar onverwacht toch een nieuwe editie !
G.de Jonge,H.Cremers e.a.(B-9789462906969) 7e dr.oktober 2019 388 pag. € 35,00
Beproefd Verzet- Wordt Vervolgd
Het OM moet straffen die het oplegt zonder rechter kritischer beoordelen, schrijft de PG van de
Hoge Raad. Het onderhavige onderzoek is een vervolg op het onderzoeksrapport Beproefd
Verzet (2017 146 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG), dat ging over de naleving van de wet door
het OM bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking. Het
vervolgonderzoek richt zich op de vraag of het OM de conclusies en aanbevelingen uit dit
eerdere rapport serieus heeft genomen. De PG plaatst enkele kritische noten. Het College van
procureurs-generaal heeft kennelijk geen afscheid genomen van de juridische grondslag van
het Virtueel Parket. Bovendien is onduidelijk waarom de nagestreefde afstemming op het
straftoemetingsbeleid van de rechter niet heeft geleid tot een inhoudelijke evaluatie van de
strafvorderingsrichtlijnen van het OM.
G.Knigge,M,Peters (PG-HR) april 2019 56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Betekenis van het Opzetbegrip voor de Juridische Taalgemeenschap - Een studie
naar de betekenis van normatief en psychisch opzet in het licht van Wittgensteins taalfilosofie
Sinds jaar en dag is er binnen de rechtsgeleerdheid een discours gaande over de betekenis van
opzet in het strafrecht. De strijdvraag gaat over of opzet normatief of psychisch is. Normatief
betekent dat de betekenis van de gedraging afhangt van de intentionaliteit die met de
gedraging, binnen een sociaal-ethisch referentiekader, wordt uitgedrukt. Psychisch opzet
betekent dat de dader ook subjectief het strafbaar gevolg heeft gewild. Het probleem van
psychisch opzet is dat het niet direct waarneembaar is. Het interne moeten we daarom
afleiden uit het externe. Maar wat kan er precies uit het externe afgeleid worden, hoe bepalen
we dat ? De normativisten stellen dat we nooit met zekerheid het interne kunnen vaststellen,
derhalve is opzet vooral een sociaal fenomeen. De subjectivisten stellen dat we prima, met
voldoende zekerheid, in staat zijn de taal van gedrag te begrijpen en daarom het interne wel
uit het externe kunnen afleiden. Aan de hand van Wittgensteins taalfilosofie is deze
zekerheidskwestie onderzocht en tot de volgende conclusie gekomen: de betekenisverlening
aan opzet is normatief, maar de betekenis van opzet is psychisch.
R.Otten (scriptie O.U.) december 2018
65 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Beteugeling van Scylla ten behoeve van Charybdis - Nemo tenetur in de samenloop
van arbeidsrecht en strafrecht
Is het strafrechtelijk gebruik van een verklaring die een werknemer in een hoorgesprek van de
werkgever aflegt vanwege de verdenking van het plegen van een strafbaar feit binnen de
onderneming, een schending van het nemo-teneturbeginsel ? Onderzoek van de
arbeidsrechtelijke jurisprudentie toont aan dat de werknemer een spreekplicht heeft die
enerzijds gebaseerd is op het ‘goed werknemerschap’ (artikel 7:611 BW) en anderzijds
voortvloeit uit het privaatrechtelijk bewijsrecht (artikel 150 Rv): als de werknemer geen
verweer voert komen de verwijten van de werkgever, tevens de gronden voor beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, vast te staan. Als de werknemer zwijgt kan dus ontslag volgen. Dit
betekent dat de werknemer arbeidsrechtelijk een spreekplicht heeft onder sanctiedreiging. De
werknemer wordt dan de vrijheid ontnomen om in het strafrechtelijk proces zijn procespositie
te bepalen als hij in het arbeidsrechtelijk traject verplicht is te verklaren. Hij kan alleen vrij zijn
strafrechtelijke procespositie bepalen als hij zwijgt in het arbeidsrechtelijk hoorgesprek.
M.te Hennepe-v.Vulpen (scriptie O.U.) januari 2019 65 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bewijs in het Strafrecht (Serie Strafrecht)
TOPPER VOOR EEN STUDENTENPRIJS !
Bewijs in het strafrecht in 3 delen. Deel A beschrijft bewijs in het algemeen, waaronder
bewijsstelsel, bewijsminimum, start van een onderzoek, verdenking. Dit laatste voor zowel Sv,
Ow als WWM. Deel B betreft bewijsgaring en bevat uitwerking van onderzoeksbevoegdheden
op locatie (zoals de doorzoeking), onderzoek van de persoon (fouillering), onderzoek op de
persoon (observatie), onderzoek van telecommunicatie (tappen), onderzoek door deskundigen
(sectie), maar ook vorderen van (telecom)gegevens, beslag, stand-in, peilbaken en vele
andere vormen van opsporing. Deel C betreft uitwerking van de vijf wettelijke bewijsmiddelen

(eigen waarneming, verdachte, getuige, deskundige en schriftelijke bescheiden). Dit alles aan
de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie, uitgewerkt in ruim1.800 voetnoten.
M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789463425193) maart 2019 595 pag. € 29,50
Building Bridges - Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice
First volume in new Studies in Restorative Justice book series,based upon on an action
research project supported by the Criminal Justice Programme of the EU. The project
developed a new restorative justice programme, called Building Bridges, for use in prisons
across Europe. The programme was piloted in seven diverse European countries: the Czech
Republic, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. Looks at successes
and failures of the pilot programmes and the lessons that can be learned concerning the future
of restorative justice, victim support and penal reform.
I.Brennan,J,Johnstone (B- 9789462368828) april 2019 155 pag. geb. € 45,00
Buitengerechtelijke Afdoening van Strafzaken in Nederland en België – (Ned.Vlaamse Ver.v.Strafrecht-preadviezen)
Nederlandse buitengerechtelijke afdoening wordt eerst in een historische context geplaatst en
vervolgens komen de specifieke eigenschappen van het voorwaardelijk sepot, de transactie en
de strafbeschikking naar geldend recht aan bod. Het Belgisch strafprocesrecht staat al lange
tijd voor stevige uitdagingen. Het alsmaar toenemend volume aan strafzaken zet het in 1808
uitgedachte systeem stevig onder druk waardoor talrijke problemen – verjaring van de
strafvordering, procedurefouten en schendingen van de redelijke termijn – regelmatig
voorkomen. Het belangrijkste verwijt daarbij is dat de rechter te veel buitenspel wordt
geplaatst en het openbaar ministerie een te grote machtspositie zou verwerven.
A.Hartevelt e.a. (W-9789462405424) oktober 2019 224 pag. € 34,95
Bijzonder Strafrecht – strafrechtelijkehandhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht
In het eerste deel staan begrippen uit het bijzonder strafrecht en de historische ontwikkeling
van het bijzonder strafrecht centraal. Het tweede deel is gewijd aan de strafrechtelijke
handhaving van het sociaal-economisch recht en het fiscaal recht, waarbij aandacht wordt
besteed aan enkele commune delicten, de deelcodificaties van de Wet op de economische
delicten en de Algemene wet inzake rijksbelastingen, en enkele delicten en wetten uit het
economisch, fiscaal en financieel strafrecht. Het derde en laatste deel behandelt algemene
leerstukken van bijzonder strafrecht, namelijk het legaliteitsbeginsel, de wederrechtelijkheid,
subjectieve bestanddelen, sancties, toezicht, controle, opsporing, vervolging en berechting.
F.Kristen e.a. (B-9789462903968) 2e dr. november 2019 ca. 540 pag. € 58,00
Citizenship, Crime and Community in the European Union
Over the past 20 years the European Union has been increasingly active in the area of criminal
law. Meanwhile, the status of European Union citizenship has been progressively developed
and strengthened. Considers EU criminal law in light of EU citizenship with a view to revealing
the structure of the EU's political community as expressed in its criminal law. Argues that while
national communities remain dominant, through transnational processes certain features of a
supranational community can be said to emerge.
S.Coutts (HART- 9781509915361) september 2019 264 pag. geb. ca. € 98,50
Comparative Concepts of Criminal Law
Explores basic concepts of substantive criminal law in three major European legal systems: the
common law system of England and Wales and the civil law systems of Germany and the
Netherlands. Each chapter focuses on a specific concept or doctrine that is necessary to
determine criminal liability (e.g. actus reus, mens rea, defences, inchoate offences). Highlights
recent legislative and judicial developments on criminal liability in culture of control.
J.Keller,D.Roef (ed.) (I-9781780686851) 3e dr. begin januari 2019 375 pag. € 89,00
Contempt of Court - een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland ?
Sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1926 is de formele taakstelling van
de strafrechter nauwelijks veranderd. De samenleving daarentegen is in bijna honderd jaar wél
drastisch veranderd. Dan rijst de vraag of de rechter nog wel voldoende is toegerust om de
hem toebedeelde taak naar behoren te ver vullen. Gesuggereerd wordt dat in Nederland
behoefte zou bestaan aan het Angelsaksische instrument van contempt of court om de positie
van de rechter te verstevigen. Gedetailleerd wordt in kaart gebracht wat contempt of court

inhoudt, waarbij het rechtsstelsel van Engeland en Wales centraal staat. Vervolgens worden de
in Nederland bestaande waarborgen voor een goede strafrechtspleging geïnventariseerd en
besproken met het oog op de potentie daar van voor de taakvervulling van de rechter.
Onderzoekt welke betekenis contempt of court kan hebben voor onze strafrechtspleging.
M.Lochs (B-9789462907140) december 2019
478 pag. € 67,50
the Court of Justice and European Criminal Law - Leading Cases in a Contextual Analysis
The aim of this book is to provide an insight into the landmark rulings of the Court of Justice of
the European Union (CJEU) in European Criminal Law (ECL). As in other areas of EU law, the
decisions of the CJEU have been a driving force for development and integration. By analysing
the impact of these leading cases on EU and national law, the book provides a diachronic and
multifaceted picture of the Court's approach to criminal law. PART I PRINCIPLES, PART II
COMPETENCE, PART III NE BIS IN IDEM, PART IV MIGRATION AND CITIZENSHIP, PART
VMUTUAL RECOGNITION AND MUTUAL TRUST.
V.Mitsilegas e.a.(ed.)(HART-9781509911172) september 2019 496 pag. geb. ca. € 122,00
Cybercrime (Serie Strafrecht)
Gaat in op wat cybercrime is en hoe het juridisch aangepakt kan worden. Hiertoe worden
twintig vormen van cybercrime beschreven, onderbouwt met voorbeelden en juridisch kader.
Vervolgens wordt per cyberbepaling de wettekst uitgelegd aan de hand van de
wetsgeschiedenis en de jurisprudentie. Niet alleen wordt ingegaan op de computerbepalingen
als computervredebreuk en computervernieling, maar ook op andere artikelen die relevant
kunnen zijn voor het bestrijden van cybercrime (zoals belediging, stalking, of diefstal). In
totaal worden meer dan veertig bepalingen behandeld. Naast materieel computerstrafrecht
wordt aandacht besteed aan formeel computerstrafrecht en de onderzoeksbevoegdheden in
relatie tot cybercrime, waaronder de Wetten computercriminaliteit I, II en III. De auteur is
bekend door zijn “Geschiedemis Wetboek van Strafrecht” en actief in de opsproring (O.M.).
M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789463426923) februari 2019 403 pag. € 24,50
Cybercrime – Jurisprudentieoverzicht zomer 2018 tot februari 2019
Jan-Jaap Oerlemans (Univ.Leiden) heeft een nieuw overzicht van cybercrimezaken op zijn blog
geplaatst, deze keer met extra aandacht voor zaken die interessante vragen met zich
meebrengen op het gebied van strafvordering.
J.Oerlemans,februari 2019 26 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Eendaadse Samenloop en Voortgezette Handeling - analyse van het wettelijk kader en de
(feiten)rechtspraak
Wetboek van Strafrecht kent bepalingen die zien op de samenloop van strafbare feiten. De
variant waarbij één bewezenverklaard feit binnen de delictsomschrijving valt van meer
strafbepalingen is de eendaadse samenloop (art. 55 Sr). Daarnaast bestaat de variant waar
meer feiten bewezen zijn verklaard die meer strafbare feiten opleveren. Hangen de feiten
nauw samen en is sprake van één wilsbesluit, dan spreken we van de voortgezette handeling
(art. 56 Sr). Beide bepalingen beperken de hoogte van het strafmaximum. Over deze
samenloopregelingen heeft de Hoge Raad op 20 juni 2017 een reeks overzichtsarresten
gewezen. Hiermee is echter niet alle twijfel weggenomen over het toepassingsbereik van de
eendaadse samenloop en de voortgezette handeling. Bespreekt hier wettelijk en
jurisprudentieel kader van de eendaadse samenloop (met aandacht voor de kwalificatiewijze
en het ne bis in idem-beginsel) en van de voortgezette handeling, en hoe deze in de praktijk
door rechters worden toegepast. Constateert dat de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling in situaties worden toegepast terwijl niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit is
gedeeltelijk op het conto van de feitenrechter te schrijven: die lijkt het onderscheid tussen de
eendaadse samenloop en de voortgezette handeling niet altijd te kunnen aanbrengen.
A.v.Wijk (C-9789088632396) maart 2019
116 pag. € 16,50
the European Union and Deprivation of Liberty - A Legislative and Judicial Analysis from
the Perspective of the Individual
The European Union and Deprivation of Liberty examines the EU legislative and judicial
approach to deprivation of liberty from the perspective of the following fundamental rights and
principles: the principle of legality and proportionality of penalties; the right to liberty; and the
principle that criminal penalties must aim for the social reintegration of the offenders.Measures
the relevant EU law against those rights; this constitutes the very core of the relationship
between public powers and individual liberty. Shows that the ultimate goal of the Union is the

creation and preservation of the EU as a borderless area. This holistic explains how different
legal phenomena connected to deprivation of liberty have come into being in EU law.
L.Mancano (HART- 9781509908080) begin mei 2019
272 pag. geb. ca. € 96,00
Europese Aanhoudingsbevelen (EAB’s) met Betrekking tot Verstekveroordelingen
Rechterlijke autoriteiten moeten bij het uitvaardigen en uitvoeren van Europese
aanhoudingsbevelen met betrekking tot verstekveroordelingen niet uitgaan van hun nationale
recht, maar van het Europese recht. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een
rechtsvergelijkend onderzoek van Maastricht University en de Internationale Rechtshulpkamer
van de Rechtbank Amsterdam. Om de problemen het hoofd te bieden, schreven de
onderzoekers onder Handboek met gemeenschappelijke richtsnoeren voor het uitvaardigen en
uitvoeren van EAB’s met betrekking tot verstekveroordelingen. Ook is Gids met per onderwerp
gerangschikte samenvattingen van relevante Europese rechtspraak: Improving Mutual
Recognition of European Arrest Warrants for the Purpose of Executing In Absentia Judgments :
Manual for Filling in and Assessing Section (d) of the EAW, 28 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Case-law Guide,
44 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Extradition Law and Practice
Provides a concise and clear description of extradition law and procedure based on a number of
key principles and concepts (double criminality, rule of speciality, assurances) drawn from
domestic extradition statutes, bilateral and multilateral treaties. Outlines 35 well-known
extradition cases, in which suspects, accused and convicted persons fought the extradition
requests by invoking certain grounds for refusal of surrender (human rights violations,
unfairness of trial in the requesting country, excessive punishment, etc).
S.Maffei (Europa Law- 9789089522078) augustus 2019
162 pag. €49,00
the Function of Accusation in International Criminal Court - Structure of crimes and the
role of Prosecutor according to the international criminal jurisprudence
Aims to analyze the issue of the indictment function in the process before the International
Criminal Court which integrates a peculiar justice system, result of the complex interaction
between the juridical tradition of civil law and the juridical tradition of common law. The
prosecution function is entrusted to a Prosecutor who is conceived as a hybrid figure. It is an
organ that not only performs its functions in the context of a system in which the principle of
opportune penal action applies, but which also operates on a level that can be defined to some
extent as political, since he has to move in an international chessboard and being called to also
have diplomatic relations with states and international institutions.
D. Liakopoulos (M-9789046609729) maart 2019 334 pag. € 55,00
Fundamental Rights and Legal Consequences of Criminal Conviction
The legal position of convicted offenders is complex, as are the social consequences that can
result from a criminal conviction. After they have served their sentences, custodial or not,
convicted offenders often continue to be subject to numerous restrictions, in many cases
indefinitely, due to their criminal conviction. Criminal convictions can have adverse legal
consequences that may affect convicted offenders in several aspects of their lives. These legal
consequences are often not part of the criminal law, but are regulated by administrative law,
constitutional law, labour law, civil law, and immigration law. For this reason, they are often
obscured from judges as well as from defendants and their legal representatives in the
courtroom. The breadth, severity and longevity and often hidden nature of these restrictions
raises the question of whether offenders' fundamental rights are sufficiently protected.Explores
nature and extent of legal consequences of criminal convictions in Europe, Australia and USA.
What legal consequences can a criminal conviction have? How do these consequences affect
convicted offenders? And how can and should these consequences be limited by law?
S.Meijer e.a.(ed.) (HART- 9781509920976) juni 2019 312 pag. geb. ca. € 90,00
the Future of EU Criminal Justice Policy and Practice - Legal and Criminological
Perspectives
EU criminal justice is a fast developing and challenging area of EU law and policy that requires
scholars from different disciplines to join forces. Deals with questions in the area of EU
substantive criminal law, such as when criminalisation of conduct is an appropriate choice; how
the process of (de)criminalisation could be advanced; what the role of evidence could be in this
regard; and what consequences criminalisation decisions at EU level have for national legal
orders. Concludes how similar issues arise in the field of procedural criminal law.

J.Ouwerkerk e.a. (BRILL- 9789004367364) maart 2019 262 pag. geb.

ca. € 180,00

Geboden door Noodzakelijke Verdediging - een kritische beschouwing van de huidige
regeling van het noodweer(exces) in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht in het licht van
de cognitieve gedragswetenschappen
Het noodweer is een rechtvaardigingsgrond, terwijl het noodweerexces een
schulduitsluitingsgrond is. Uit de literatuur alsook uit de jurisprudentie blijkt dat men veel
gewicht toekent aan de zogenaamde ‘ontrekkingseis’. Die eis houdt in dat indien men zich had
kunnen en had moeten onttrekken, dat ook had moeten doen bij gebreke waarvan men geen
beroep op noodweer(exces) toekomt. De ontrekkingseis is echter rationeel opgesteld, zodat de
psychologische werkelijkheid van het gedrag van de mens, te ver afstaat van de capaciteiten
die het strafrecht de mens toedicht. Aanbevolen wordt om het noodweerexces, wat een
schulduitsluitingsgrond is, te verbreden met een subsidiariteitsexces. Degene die handelt
terwijl er geen subsidiariteit is dient zich te kunnen beroepen op een dergelijk
subsidiariteitsexces, mits zijn persoon daartoe aanleiding geeft.
S,v.d.Akker (scriptie EUR) juni 2019
114 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Global Prosecution of Core Crimes under International Law
Constitutes the first comprehensive analysis of the horizontal and vertical systems of
enforcement of international criminal law and of their inter-relationship. Provides a global
jurisprudential exposition in assessing the grounds for refusal of surrender to the International
Criminal Court and of extradition to another State. Offers insights into legal perspectives which
improve the prevailing enforcement regimes of various models of criminal justice, including
hybrid criminal tribunals, special criminal courts, judicial panels and partnerships, and other
budding sui generis judicial and/or prosecutorial institutions. Espouses a human rights laworiented critique to the enforcement of domestic, regional and international criminal justice.
Constitutes the first comprehensive analysis of both systems of enforcement of international
criminal law, and rigorously examines the relationship between them. Provides a global
jurisprudential overview in assessing the grounds for refusal of surrender to the International
Criminal Court (ICC) and of extradition to another State.
C.Soler (TMC ASSER INST.-978 9462653344) september 2019 726 pag. € 197,00
the Grammar of Criminal Law - Volume Two: International Criminal Law
To understand the international legal order in the field of criminal law, we need to ask three
elementary questions. What is international law ? What is criminal law ? And what happens to
these two fields when they are joined together ? Volume Two of The Grammar of Criminal
Law sets out to answer these questions through a series of twelve dichotomies - such as law
vs. justice, intention vs. negligence, and causation vs. background events.
G.Fletcher (OUP-9780190903572) december 2019 344 pag.geb. ca. € 82,00
Handboek WWFT (Onderneming & Recht nr. 111)
Eerste handboek in Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en
terrorisme (WWFT), waarmee het een helder praktijkgericht overzicht biedt van de WWFTverplichtingen. Zaken als cliëntenonderzoek, identificeren en het melden van ongebruikelijke
transacties en de mogelijke sancties door de diverse toezichthouders komen uitgebreid aan
bod. Hierbij is een overzicht van recente jurisprudentie opgenomen.
B.Snijders-Kuipers,A.Tilleman (K-9789013153965) mei 2019 424 pag.geb. € 89,50
Hoge transacties en de Vervolging van Natuurlijke Personen - overwegingen van het
Openbaar Ministerie bij het vervolgen van natuurlijke personen nadat een hoge transactie met
de rechtspersoon is overeengekomen
Wanneer een rechtspersoon betrokken raakt bij financieel-economische fraude, dan kan het
OM een (hoge) transactie aanbieden, om vervolging te voorkomen. De daaraan verbonden
natuurlijke personen worden soms wel en soms niet vervolgd. Als ze worden vervolgd, dan
volgt soms wel en soms geen veroordeling. Het treffen van hoge transacties met grote
ondernemingen kan tot ophef in de samenleving leiden, zeker wanneer de verantwoordelijke
natuurlijke personen daarbij vrijuit gaan. Wanneer gaat het OM over tot vervolging ? Heeft dat
te maken met het type delict ? Met plegen, medeplegen of feitelijk leidinggeven ? Onderzoekt
welke overwegingen een rol spelen bij het al dan niet vervolgen van de natuurlijke persoon
inzake financieel-economische fraude waarvoor de verbonden rechtspersoon een hoge
transactie is overeengekomen met het OM. Beschrijft wat (hoge) transacties zijn, welke de
vereisten zijn om een (hoge) transactie overeen te komen en het beleid (is er een duidelijke

lijn te ontdekken?) dat het OM hanteert bij het vervolgen van natuurlijke personen voor
financieel-economische fraude, wanneer met de rechtspersoon al een transactie is
overeengekomen. Geeft overzicht van de hoge transacties inzake financieel-economische
fraude sinds de invoering van de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties in
2008, in welke gevallen naast die transacties ook natuurlijke personen zijn vervolgd die zijn
verbonden aan deze rechtspersonen en in welke gevallen dat heeft geleid tot een veroordeling.
C.v.d.Meulen (C-9789088632532) begin september 2019
170 pag. € 30,00
Ideology and Criminal Law - Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes
With populist, nationalist and repressive governments on the rise around the world,
questioning the impact of politics on the nature and role of law and the state is a pressing
concern. If we are to understand the effects of extreme ideologies on the state's legal
dimensions and powers – especially the power to punish and to determine the boundaries of
permissible conduct through criminal law – it is essential to consider the lessons of
history. This timely collection explores how political ideas and beliefs influenced the nature,
content and application of criminal law and justice under Fascism, National Socialism, and
other authoritarian regimes in the twentieth century. Bringing together expert legal historians
from four continents, the collection's 16 chapters examine aspects of criminal law and related
jurisprudential and criminological questions in the context of Fascist Italy, Nazi Germany, Nazioccupied Norway, apartheid South Africa, Francoist Spain, and the authoritarian regimes of
Brazil, Romania and Japan. Based on original archival, doctrinal and theoretical research, the
collection offers new critical perspectives on issues of systemic identity, self-perception and the
foundational role of criminal law; processes of state repression and the activities of criminal
courts and lawyers; and ideological aspects of, and tensions in, substantive criminal law.
S.Skinner (ed.) (HART-9781509910816) september 2019 400 pag. geb. ca. € 108,00
Improperly Obtained Evidence in Anglo-American and Continental Law
Offers an extensive cosmopolitan, cross-cultural insight into the perennial controversy over the
use of improperly obtained evidence in criminal trials. Challenges the conventional view that
exclusionary rules are idiosyncratic of Anglo-American law, highlights 'constitutionalisation'
and 'internationalisation' of criminal evidence and procedure as a cause of rapprochement
beyond the Anglo-American and Continental law divide. Analysis focuses on confessional
evidence and evidence obtained by search and seizure, telephone interceptions and other
means of electronic surveillance. The laws of England and Wales, France, Greece and the
United States are systematically compared and contrasted throughout this study, but, where
appropriate, analysis extends to other Anglo-American and Continental legal systems. Reviews
exclusionary rules vis-à-vis the operation of judicial discretion, and explores the normative
justifications that underpin them. Attempts to reinvigorate the idea of excluding evidence to
protect constitutional or human rights (the rights thesis), arguing that there is significant
scope for Anglo-American and Continental legal systems to place a renewed emphasis on it,
particularly in relation to confessional evidence obtained in violation of custodial interrogation
rights; we can locate an emerging rapprochement, and unique potential for European Court of
Human Rights jurisprudence to build consensus in this respect.
D.Giannoulopoulos (HART-9781 849463829) februari 2019 328 pag. geb. ca. € 90,00
the Independence of the International Criminal Court - Between a Rock and a Hard Place
It is often assumed that the independence of a criminal court is synonymous to the impartiality
of judges. However, discussions around the independence of the International Criminal Court
are in most cases about the Court as an institution and on the work of the Office of the
Prosecutor. Focuses on understanding the different competing narratives defending and
critiquing the Court’s ‘institutional’ independence and legitimacy, especially in its relationship
with Africa. Critical Discourse Analysis technics are used to capture the way language is used
to express collective power capable of influencing the policies of the Court.
A.Muleefu (I-9781780688572) juli 2019 136 pag. € 56,50
International and Transitional Criminal Justice & Human Rights Essays
A multitude of international criminal tribunals was established as well as unprecedented
initiatives at the national and regional levels. This movement for justice and accountability
transformed the protection of human rights. Cherif Bassiouni was at the centre of this process
from its beginning until his passing, in September 2017, and has been absolutely instrumental
in its origins. Through the International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences, now
renamed the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Cherif

Bassiouni regularly assembled experts, practitioners, international officials and public
intellectuals in the promotion of law and policy. He was also President of the International
Association of Penal Law (IAPL-AIDP) for fifteen years.
C.Van den Wyngaert,W.Schabas,G.Vermeulen (M-9789046609897) 2019 140 pag. € 40,00
the International Criminal Court in Turbulent Times
Reworkings of presentations given during a conference held in 2018 at the German Embassy to
the Netherlands in The Hague on the occasion of the 20th anniversary of the adoption of the
Rome Statute. Provides an in-depth analysis of major points of contention the International
Criminal Court (ICC) is currently facing, such as, inter alia, head of state immunities,
withdrawal from the Rome Statute, the exercise of jurisdiction vis-à-vis third-party nationals,
the activation of the Court’s jurisdiction regarding the crime of aggression, as well as the
relationship of the Court with both the Security Council and the African Union, all of which are
issues that have a continued relevance and carry a particular controversy.
G.Werle,A.Zimmermann(ed.)(Asser Press-97894 62653023) juli 2019 174 pag.geb € 145,00
International Criminal Investigations - Law and Practice
Unique resource book on selected topics assessing more than twenty years of international
criminal investigations, while addressing the practicalities and challenges of such
investigations. Explores, from the perspective of expert practitioners, a thematic approach to
important issues such as investigative strategies, planning and interview techniques for
specific witnesses, financial investigations, while incorporating the personal experiences of
those who have served as pioneers in this field. Reprint of the december 2017 edition.
A.Andeniran e.a.(ed.) (B-9789462369399) augustus 2019 390pag. € 49,00
International Criminal Law Documents
Collects the major documents on International Criminal Law, through the early practice after
the First World War, Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals up to the present.
Includes the statutes of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, the Rome
Statute of the International Criminal Court and its associated documents, including the
elements of crimes that were adopted to assist the Court, and its Rules of Procedure and
Evidence. Also includes the main treaty provisions that provide the basis of the subject.
R.Cryer (ed.) (CUP- 9781108729086) augustus 2019 450 pag. ca. € 26,00
Invoeringswet Herziening Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen
Met dit concept-wetsvoorstel wordt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke
beslissingen gereed gemaakt voor inwerkingtreding. Daarnaast worden enkele zaken in de
tenuitvoerlegging geregeld, waaronder de afschaffing van de executieverjaringstermijnen.
Concept Wetsvoorstel+Mem.v.Toelichting
33 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Klachten tegen Niet-Vervolging (artikel 12 Sv-procedure) - Doorlooptijden, instroom,
verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid
Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering regelt het beklag tegen de beslissing van het
Openbaar Ministerie om een zaak niet te vervolgen. De beklagprocedure is de enige
mogelijkheid voor slachtoffers om deze beslissing te laten (her)beoordelen en vervolging af te
dwingen. De beklagprocedure is van groter belang geworden door de aandacht voor
slachtoffers en de capaciteitstekorten bij politie en Openbaar Ministerie. Al jaren staat de
procedure ter discussie. Verslag van onderzoek in opdracht van het WODC naar de lange
doorlooptijden en de toename van het aantal klachten. Op basis van interviews met
professioneel betrokkenen bespreekt Deelonderzoek I de verschuivingen in de opvattingen
over en de praktijk van de beklagprocedure, de achtergronden van de lange doorlooptijden en
toegenomen instroom en de daartegen genomen maatregelen. Deelonderzoek II analyseert, op
basis van twee enquêtes uitgezet via alle gerechtshoven, waarom mensen een klacht indienen,
en hun ervaringen met de beklagprocedure.
L.v.Lent e.a. (B-9789462906112) maart 2019 242 pag. € 40,00
Kroniek van het Strafrecht 2018
JAARLIJKSE UITGAVE
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2017. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013153828) april 2019 228 pag. € 25,00

Law, Science, Rationality (Maastricht Law Series nr. 14)
Brings together law and cognitive sciences, in particular law and the neurosciences. Considers
what relationship between law and cognitive sciences is and should be from a theoretical
perspective, for example by asking in what way and to what extent insights from the cognitive
sciences can and should impact legal concepts, rules and paradigms. The topic of criminal
responsibility exemplifies this relationship and several authors analyze specific elements of
criminal responsibility in light of insights from the cognitive sciences.
A.Waltermann e.a.(B-9789462369894) december 2019
312 pag. € 64,00
Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven
Aansluitend bij de bedragen van de letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wijst de
strafrechter smartengeld toe voor dochter en moeder die beiden voor de psychische gevolgen
van seksueel misbruik behandeld worden. Het hof neemt de omstandigheden van het misbruik
en de ernstige gevolgen voor beiden in aanmerking en komt tot de aanmerkelijk hogere
vergoeding voor de dochter van 50.000 euro en 15.000 euro voor de moeder.
Schadefonds Geweldsmisdrijven, januari 2019
11 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Levenslang - Bijdragen aan en naar aanleiding van het Symposium Levenslang, 6 april 2018
Sinds 1982 zijn in Nederland 38 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld;
28 van hen zitten deze straf sinds 2000 uit. Hun aantal is veel groter dan voorheen. Ten
opzichte van het gemiddelde aantal opleggingen in de gehele vorige eeuw is zelfs sprake van
een verviervoudiging. Ook de duur van de levenslange gevangenisstraf is gestegen. Niet
doordat de veroordeelden gemiddeld langer leven, maar omdat sedert omstreeks 2004 de
regering het standpunt innam dat een levenslange gevangenisstraf ook werkelijk tot de dood
diende te duren en niet, zoals vroeger, tot zolang dat uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk
was met een minimum van 10 of 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van de huidige
levenslanggestraften is 52 jaar. Hun straf kan dus nog lang duren. Wat is hun perspectief, wat
zegt het Europees Hof hierover, wat is humaan – ook in relatie tot wat humaan is voor
slachtoffers en nabestaanden –, welke zorg wordt de levenslanggestrafte geboden en is dat
voldoende? Deze bundel met bijdragen aan het op 6 april 2018 aan de Rijksuniversiteit
Groningen gehouden Symposium Levenslang probeert op deze vragen antwoord te geven.
W.v.Hattum e.a.(red.) (P-97894 62511972) januari 2019 124 pag. € 24,50
LOVS – Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-Afspraken
Straftoemeting doet af en toe wat arbitrair aan. Hoewel de LOVS-richtlijnen houvast geven
voor de toe te passen straffen is het uiteindelijk maatwerk. In de LOVS-richtlijnen staat
immers ook dat rekening gehouden dient te worden met strafverzwarende en
strafverminderende omstandigheden. Maar hoe deze omstandigheden moeten worden
gewogen en welk effect deze omstandigheden hebben op de straf blijft altijd gissen. Dat geldt
met name voor de vraag of, en zo ja wat meewerken aan het onderzoek oplevert qua
strafmaat. Op deze vraag moeten advocaten veelal het antwoord schuldig blijven aan hun
cliënt. Het Hof in Den Haag heeft echter in het arrest van 17 mei 2019, recent gepubliceerd,
goed inzichtelijk gemaakt wat het effect van meewerken op de strafmaat kan zijn
LOVS- Oriëntatiepunten etc., april 2019 45 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Medeplichtigheid in Nationale en Internationale Context - een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de deelnemingsvorm medeplichtigheid bij de vervolging van internationale
misdrijven
Strafrechtspleging is van oudsher een rechtsgebied waar staten bij uitstek soeverein zijn.
Ontwikkelingen op internationaal niveau hebben echter geleid tot strafbaarstelling van
misdrijven die niet louter de nationale belangen schaden. In deze internationale misdrijven
worden een aantal gedragingen strafbaar gesteld die absoluut ontoelaatbaar zijn. De
zogenoemde core crimes betreffen oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid,
genocide en het misdrijf agressie. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen deze core
crimes te vervolgen op basis van de Wet Internationale Misdrijven, terwijl het internationaal
strafrecht ook regels kent omtrent de vervolging van deze misdrijven. De vraag die dan rijst, is
welk rechtsgebied leidend is bij vervolging en berechting van internationale misdrijven.
Spitst hier deze vraag toe op één specifieke deelnemingsvorm: medeplichtigheid. Bij
medeplichtigheid als buitengrens van strafbaar handelen is het van belang dat duidelijk is welk
rechtsgebied leidend is om de aard, inhoud en reikwijdte van deze deelnemingsvorm en
daarmee de strafrechtelijke aansprakelijkheid te bepalen. Beschrijft hoe de Nederlandse
benadering van medeplichtigheid in het kader van internationale misdrijven zich verhoudt tot

het internationaalstrafrechtelijke benadering van de deelnemingsvorm aiding and abetting. Zet
beide deelnemingsvormen uiteen, waarna deze met elkaar worden vergeleken. Beantwoordt
vragen ‘welk recht moet prevaleren’ en ‘welk recht zou moeten prevaleren’.
T.Simais (C-9789088632501) juli 2019 82pag. € 25,00
Mensenhandel: een Idiosyncratische Strafbaarstelling - een herinterpretatie van de
Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel vanuit een conceptueel, Europees en
internationaal kader
De Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel lijkt in een existentiële crisis te verkeren,
waarbij de vraag naar wat mensenhandel ís en of bepaalde gedragingen onder die noemer
geschaard kunnen worden, centraal staat. Gepoogd wordt om vanuit conceptueel, Europees en
internationaal kader tot een éénduidiger interpretatie van de Nederlandse strafbaarstelling van
mensenhandel te komen. Centraal staat de vraag of dat reeds met het voldoen aan Europese
en internationale mensenhandelverplichtingen, in het bijzonder de verplichting tot (effectieve)
strafbaarstelling, kon worden bereikt en indien niet, welke aanbevelingen gedaan kunnen
worden om die éénduidige strafbaarstelling te bewerkstelligen, zonder die (minimum)
verplichtingen te schenden. Uit evaluatie blijkt dat Nederland de Europese en internationale
bepalingen vrij correct heeft geïmplementeerd en geïncorporeerd. Dat leidt echter niet tot een
strafbaarstelling zonder problemen, nu die rechtsinstrumenten slechts tot een bepaald
minimum verplichten en zelf vage en ruime definities van mensenhandel hanteren. Daarbij
wordt geconcludeerd dat een kritische houding voorop moet staan, om te voorkomen dat het
delict tot containerbegrip verwordt. en een proces van devaluatie meemaakt.
E.Omičević (scriptie-Univ.Utrecht) juni 2019 79 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Mind the Gap - Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de
verdediging
De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de
rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging
aan instrumentarium ? En in welke mate is het voorgestelde strafprocessuele model voor het
bereiken van een 'juiste toepassing van het materiële strafrecht' (lees: voor een juiste
rechterlijke eindbeslissing) afhankelijk van de wijze waarop de verdediging inhoud geeft aan
haar contradictoire rol ?
P.v.Kampen e.a.(WODC) najaar 2018 329pag (incl.samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Minderjarige en Recht op Rechtsbijstand
Minderjarige verdachten kunnen geen afstand meer doen van het recht op rechtsbijstand. Ook
krijgen zij een piketadvocaat aangewezen als zij in de avonduren worden heengezonden en de
volgende dag alsnog worden verhoord. Die maatregel is door de overheid bekendgemaakt in
het Staatsblad. Om de Europese Richtlijn 2016/800/EU om te zetten in Nederlands recht zijn
Het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet aangepast. De wetswijziging is door
de strafrechtbalie met instemming ontvangen. “Hierin gaat een erkenning schuil voor het
onderzoek van de Kinderombudsman waarin wordt geconcludeerd dat het nog te vaak mis
gaat met het aanhouden en vastzetten van minderjarigen,” stelt voorzitter Joren Veldheer van
de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). In haar rapport van april
2019 concludeerde de Kinderombudsman dat minderjarigen te gemakkelijk worden vastgezet
en de afwegingen daarover niet zorgvuldig worden gemaakt. “Door de wetswijziging is het
makkelijker een minderjarige heen te zenden wanneer geen (piket)advocaat meer beschikbaar
is, bijvoorbeeld na de reguliere avondpiketdienst die eindigt om 20:00 uur,” aldus Veldheer die
advocaat is bij Stroobach & Dijkers Advocaten. “De minderjarige zal zich de volgende dag
moeten melden voor verhoor, maar behoudt nu het recht op rechtsbijstand op dat moment op
basis van piketvergoeding. De wetswijziging garandeert dus dat een minderjarige niet langer
dan strikt noodzakelijk op het politiebureau hoeft te verblijven voor een verhoor Ook is de
minderjarige tijdens een later verhoor verzekerd van rechtsbijstand door een advocaat die
wordt vergoed door de overheid.” Volgens Veldheer is de wijziging een goede eerste stap.
“Maar deze lost het probleem van het ontbreken van de piketvergoeding in de situatie van een
ontbieding van een minderjarige voor een verhoor (zonder aanhouding) nog niet op.”
Staatsblad 2019- 180 (mei 2019) 7 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Modern Strafrecht
Verslag landelijke strafrechtdag RUG (juni 2017) met actuele onderwerpen als: herbeoordeling
van de levenslange gevangenisstraf; inrichting van het systeem en modernisering/herziening
van vermogensdelicten (alternatieve bewezenverklaring en kwalificatie).

E.Gritter(red.) (K-9789013154139) juni 2019

100 pag.

€ 30,00

Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika - Het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieen
en de vervolging en bestraffing
Piraterij is een probleem van alle tijden: vanaf het ogenblik dat de zeeën en oceanen voor de
handel werden gebruikt, is er sprake geweest van zeeroof. Het is niet voor niets één van de
oudste internationale misdaden: een piraat wordt gezien als een ‘vijand van de mensheid’
tegen wie elke staat op volle zee kan optreden, wat een grote uitzondering vormt op de
algemene zeerechtelijke principes. Ook in deze eeuw manifesteert het fenomeen zich op
uiteenlopende wijze in verschillende broeihaarden, waarvan Oost- en West-Afrika ongetwijfeld
twee van de belangrijkste zijn. Analyseert het toepasselijk juridisch kader, beoordeelt de
concrete bestrijdingsmaatregelen en onderzoekt de vervolging en bestraffing van
piraterijmisdrijven in beide regio’s op gestructureerde wijze: diverse pijnpunten worden
aangeduid en mogelijke oplossingen worden naar voor geschoven.
K.Willaert(M-9789046609620) januari 2019
664 pag. €69,50
Nationalist Socialist Criminal Law - Continuity and Radicalization
In line with theories of National Socialism as a continuation and radicalization of existing
trends, this innovative study interprets Nazi criminal law as a racist (anti-Semitic), nationalist
(“Germanic”), and totalitarian construct that continues and develops further the authoritarian
and anti-liberal tendencies of German criminal law of the fin-de-siècle and the Weimar
Republic. This is borne out by a systematic analysis of writings by relevant authors that
focuses first and foremost on the texts, which speak for themselves, and is less concerned with
morally judging the scholars who produced them. Furthermore, the study shares novel insights
on the reception of German (National Socialist) criminal law in Latin America. This continuity
existed not only between the Nazi period and the eras preceding it, but also between National
Socialism and the period that followed (the Bonn Republic). In short, National Socialist criminal
law neither came out of nowhere nor disappeared completely after 1945. Current identitarian
attempts by the so-called Neue Rechte (“New Right”) to reconstruct the Germanic myth
represent yet another continuation that links seamlessly to National Socialist ideology.
K.Ambos (HART-9781509936786) november 2019 208 pag.geb. ca. € 119,00
Overuse in the Criminal Justice System -On Criminalization, Prosecution and Imprisonment
The criminal justice system encompasses the most severe instrument at the state’s disposal in
times of peace. For this and many other reasons, overuse of that system is a serious matter.
It may present itself in different forms. Overuse of criminalization may mean that too much
conduct is criminalized without necessity. Overuse of prosecution may present itself if too
many violations of criminal offences are prosecuted, while in certain individual cases or specific
categories of cases it would be more effective, fairer, more efficient or otherwise desirable to
refrain from prosecution and/or to apply alternative means, such as negotiating justice or
administrative fines. Finally, the criminal justice system can be overused through the
application and execution of too many or too severe prison sentences.
P.v.Kempen (I-9781780688220) mei 2019
620 pag. geb. ca. € 108,00
het Overzichtsarrest over Medeplegen - een doeltreffende handreiking aan de
gerechtshoven?
De strafkamer van de Hoge Raad is betrekkelijk recent begonnen met het wijzen van
'overzichtsarresten'. Eind 2014 viel die eer te beurt aan het leerstuk medeplegen. De Hoge
Raad bood middels 'enige aandachtspunten' zogenoemde 'handvatten' aan de rechtspraktijk.
Ruim drie jaar later wordt in deze door de redactie van het NJ geselecteerde scriptie de balans
opgemaakt. Onderdeel van het onderzoek is een analyse van enkele honderden hofarresten.
K.Rasul (scriptie EUR) juli 2018
142 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Peter Plasman geeft advocaten gebruiksaanwijzing
Plasman schrijft in de column Gebruiksaanwijzing advocaat (deel 1) in gedetineerdenblad
Timeys over de vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. Om een zo goed mogelijk
resultaat in een zaak te halen, is het van belang dat advocaat en cliënt prettig kunnen
samenwerken. Pas als een vertrouwensband is ontstaan, kan de advocaat zijn cliënt goed
bijstaan. Om dat te bereiken geeft hij een aantal tips voor de omgang met hun advocaat.
Timeys - Bladvoor Gedetineerden 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering

Vanuit nationaal als internationaal perspectief worden relevante ontwikkelingen en thema’s
behandeld aangaande het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij
ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft
en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving,
met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due
diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van
ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.
M.Elmas e.a.(Ned.Compliance Inst.-978 9491252334) 5e dr. maart 2019 393 pag. € 89,00
Processen-verbaal
BELGISCH RECHT
Het primaire doel van processen-verbaal is de bewijslevering in strafzaken, relateren van
misdrijven, vaststellingen, relevante omstandigheden en ambtsverrichtingen aan de bevoegde
magistratuur. Het zijn juridische bewijsstukken en ze vormen de basis van nagenoeg elk
strafdossier.Behandeling en beoordeling in elke strafzaak hangt in ruime mate af van
nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de processen-verbaal. Nagenoeg alle
aspecten van processen-verbaal worden besproken, inclusief vormvereisten, bewijswaarde,
taalwetgeving, verwerking van inhoud, vaststellingen en verhoren.
M.Bockstaele (M-9789046609972) 7e dr. oktober 2019
502 pag. € 59,00
Rapport “Citius, Altius, Fortius” Sneller, Hoger, Sterker - wat we van Engeland en
Duitsland kunnen leren bij modernisering van de strafvordering
In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het relevant om te
weten hoe de strafrechtelijke praktijk in omringende landen eruitziet en hoe in die landen
wordt omgegaan met uitdagingen waarvoor het strafprocesrecht zich ziet gesteld, met name:
vereenvoudiging van procedures, wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten te komen en aanpassing van het strafproces aan digitalisering.
A.Klip e.a.(Univ.Maastricht) mei 2019 125 pag. (incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (Cie. Fokkens)
Het College van procureursgeneraal heeft vorig jaar opdracht gegeven tot een onafhankelijk
onderzoek naar onder meer het bestaan van een relatie tussen twee hoofdofficieren van
justitie. De onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Jan Watse Fokkens, voormalig
procureur-generaal bij de Hoge Raad, presenteerde 25 april haar vernietigende rapport.
Rapport Cie Fokkens, april 2019 133 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Rechtsvergelijkende Inzichten voor de Modernisering van het Wetboek van
Strafvordering
De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zich. Een blik over onze
landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het
strafprocesrecht, met in grote lijnen dezelfde doelstellingen. De Nederlandse modernisering
kan in een breder perspectief worden geplaatst, door kennis te nemen van de ontwikkelingen
in die andere rechtsstelsels. In dat kader bevat deze bundel bijdragen geschreven naar
aanleiding van de internationale werkconferentie ‘Comparative insights for the modernization
of the Dutch Code of Criminal Procedure’, georganiseerd door het ministerie van Justitie en
Veiligheid en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gaat zowel om landenrapporten over
België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland, als om vergelijkende beschouwingen
over een aantal voor de modernisering interessante onderwerpen.
P.Verrest,P.Mevis (red.) (B-9789462906068) februari 2019
ca. 440 pag. € 69,00
Regulering van Opsporingsbevoegdheden in een Digitale Omgeving
De Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (cie- Koops)heeft 72
adviezen geproduceerd inzake de toenemende digitalisering van de criminaliteit en de
uitdagingen waaraan de opsporing de komende decennia het hoofd moet bieden.
Rapport Cie.Koops juni 2018
212 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
J.Oerlemans-Kritische Beschouwing(Platform Mod.Sv.) 28 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Richtlijn voor Strafvordering Opiumwet, Harddrugs
Het OM wil dat rechters zwaardere straffen opleggen voor de handel in harddrugs, en meer
uniformiteit tussen arrondissementen. Daarbij moet meer rekening worden gehouden met de
persoon van de verdachte, in plaats van de hoeveelheid aangetroffen drugs. Tegen 'een

simpele uitvoerder of koerier' die tussen de 250 à 500 kilo cocaïne smokkelt, zal een straf
worden gevorderd van maximaal 5,5 jaar. Voor een leider of organisator is de strafeis 9,5 jaar.
Bij recidivisten komt daar een derde bij.
Staatscourant 21932, 30 april 2019 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Role of Corporations in Criminal Justice
The role of corporations in criminal justice is expanding, both in a purely business context and
beyond. Corporations may be suspected or accused of criminal or quasi-criminal wrongdoing;
they may be required to produce information and evidence in furtherance of a criminal case, or
be compelled to send a witness to trial; they may be the victim of crimes; and they may
perform or assist with criminal investigations. This issue addresses these distinct roles of
corporations in modern criminal justice, with a particular focus on the framework for
prosecuting corporations, on double jeopardy protections, on internal investigations and
compliance programs.Major contributions to the 5th AIDP Symposium for Young Penalists.
D.Brodowski e.a.(M-9789046609828) september 2019 322 pag. € 72,50
Sdu Commentaar Strafrecht - editie 2019-2020
Praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar (in twee boekdelen) Wetboek van
Strafrecht, Wet op de economische delicten, Penitentiaire beginselenwet, Beginselenwet
verpleging ter beschikking gestelden en andere bijzondere wetten. Het Bijzondere wetten-deel
is een aparte band. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in
beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire
geschiedenis en literatuur. Met name verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit
commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Alle opgenomen
wetgeving is integraal in de twee bundels weergegeven.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012404259) juli 2019 2482 pag.geb (2 bnd.) € 199,00
Sdu Commentaar Strafvordering - editie 2019-2020
Zeer compleet, praktisch en diepgaand commentaar op artikelen uit het Wetboek van
Strafvordering, de Wet op de economische delicten en een selectie uit andere aanverwante
regelingen. In deze nieuwe editie ( in twee delen) zijn álle artikelen uit SV opgenomen. Tevens
is ervoor gekozen om de wetteksten en bijbehorende commentaren artikelsgewijs op te nemen
M.Boone e.a.(red.) (S-9789012404242) juli 2019 3588 pag.geb (2 bnd.) € 199,00
Sepots – Trends & Ontwikkelingen
Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aard en omvang van
sepotsbeslissingen door het Openbaar Ministerie (OM). Een rapport van een onderzoek naar
trends en ontwikkelingen in sepots zit als bijlage bij deze brief van 19-12-2018.
Brief Grapperhaus + rapport J.de Ridder (O.M.). 37 +5 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Slachtofferadvocatuur - de Rol van de Advocatuur in de Bijstand van Slachtoffers van
Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven
De laatste jaren heeft de overheid geïnvesteerd in de rol van de slachtofferadvocatuur, ten
eerste in de vorm van een specifieke toevoeging, zodat slachtoffers van ernstige gewelds- en
zedenzaken, ongeacht hun inkomen, niet financieel hoeven bij te dragen aan de kosten van
een advocaat, en ten tweede in de vorm van de ontwikkeling van de specialisatieopleiding voor
advocaten van slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken. Onderzocht is in hoeverre
advocaten van slachtoffers inderdaad bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten.
N.Elbers (B-9789462906129) februari 2019 150 pag. € 39,00
N.Elbers e.a.(WODC) najaar 2018 129 pag. (incl. samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Slachtoffervoorzieningen in de Rechtspraak
Het rapport onderzoekt welke concrete maatregelen rechtbanken en gerechtshoven hebben
genomen om de zorgvuldige en respectvolle benadering van slachtoffers te bevorderen.
R.Beaujean e.a.(RvdR) november 2018 183 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Strafbaarstelling van Mensenhandel Ontrafeld - een analyse en heroriëntatie in het
licht van rechtsbelangen (Meijers Inst.nr. 325)
Het artikel dat mensenhandel strafbaar stelt, artikel 273f Wetboek van Strafrecht, is complex.
De rechtspraktijk worstelt met zijn uitleg, in de literatuur wordt de bepaling een ‘gedrocht’
genoemd. Wat is er aan de hand met de strafbaarstelling van mensenhandel? Wat is haar
strekking en welke invloed heeft de Hoge Raad daarop in de afgelopen jaren uitgeoefend?

Achtergronden van de strafbaarstelling van mensenhandel worden uitgeplozen. Niet alleen
door het uitvoeren van verdiepend juridisch-historisch onderzoek, ook door de verschillende
mensenhandelgedragingen stuk voor stuk theoretisch te belichten en de rechtspraak te
analyseren. Met behulp van het rechtstheoretische concept van de rechtsbelangen wordt
blootgelegd dat met de strafbaarstelling van mensenhandel zeer uiteenlopende doelen worden
gediend. Dat geeft te denken over de wijze waarop de bepaling momenteel is ingericht en
functioneert. Leidt tot de conclusie dat de huidige stand van zaken schuurt met belangrijke
beginselen zoals rechtszekerheid en de leer van de machtenscheiding (trias politica).
L.Esser (B-9789462906976) september 2019 356 pag. € 62,50
de Strafbaarstelling van Sexting en Sexchatting - seksuele vrijheid en seksuele
bescherming van tieners
Het op seksuele en seksualiserende wijze communiceren via internet (sexchatting) vormen een
belangrijke bezigheid van tieners. De vraag is of sexting en sexchatting strafbaar moet worden
gesteld, omdat deze fenomenen soms onderdeel zijn van seksuele dwang of intimidatie.
Beantwoordt de vraag of en in hoeverre deze seksuele (uitings-)vrijheid van tieners door de
overheid kan worden ingeperkt. Onderzoekt of sexting en sexchatting al onder reeds
bestaande strafbaarstellingen vallen, zoals kinderpornografie, schennis der eerbaarheid,
belaging, bedreiging en poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Het juridische
kader is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind: kinderen moeten tegen
deze risico’s worden beschermd. Keerzijde is dat de overheid zich te veel gaat mengen in het
leven van (minderjarige) burgers. Kinderen hebben ook recht op bescherming van hun
privéleven, dus ook hun correspondentie, en ze hebben het recht ‘inlichtingen en denkbeelden
van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven’ – waaronder mogelijk ook
seksuele uitingen vallen. Laveert tussen deze afwegingen en dilemma’s, en concludeert dat
voor strafbaarstelling van sexting en sexchatting geen plaats is.
J.Gouma (C-9789088632518) begin september 2019 82 pag. € 25,00
Straffen en Belonen in de Gevangenis - promoveren en degraderen in detentie in het licht
van het resocialisatiebeginsel
Eerste grondige juridische analyse van het huidige systeem van promoveren en degraderen en
van de jurisprudentie van de Beroepscommissie van de RSJ. Het in 2014 ingevoerde systeem
van promoveren en degraderen betekende een ingrijpende verandering in het
gevangeniswezen. Het aanbod van resocialisatieactiviteiten en andere vrijheden hangt vanaf
dat moment namelijk sterk af van het gedrag van de gedetineerde. Gedetineerden moeten
deze activiteiten en vrijheden die voorheen voor elke gedetineerde beschikbaar waren, nu
‘verdienen’: goed en constructief gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft.
Onderzoekt hoe dit huidige systeem kan worden beoordeeld in het licht van het
resocialisatiebeginsel. Schetst achtergrond van het systeem van promoveren en degraderen en
bespreekt het wettelijk kader. Onderzoekt hoe dit systeem invulling krijgt in de jurisprudentie
van de Beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ). Interviews met professionals uit het penitentiaire veld bieden inzicht in de wijze waarop
het systeem functioneert in de praktijk. Concludeert dat jurisprudentie van Beroepscommissie
de mogelijkheden tot resocialisatie op belangrijke punten heeft verbeterd, maar stelt ook dat
het systeem onvoldoende ondersteuning biedt aan de ‘zwakkere’ gedetineerden.
T.de Groot (C09789088632495) juni 2019 154 pag. € 30,00
Strafmaat: Uitgebalanceerd ? - Een onderzoek naar de zin van straffen
Onderzocht wordt of verhogen van de wettelijke strafmaxima opportuun is gelet op de
theorieën over de zin van straffen. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de
strafmaxima vanaf de totstandkoming van het huidige Wetboek van Strafrecht in het geval van
moord en doodslag. Betreffende generale preventie wordt geconcludeerd dat strafverhoging
niet zinvol is vanwege de aard van delicten als moord en doodslag. Bevindingen inzake
vergelding en speciale preventie zijn relevant, nu strafmaatverhogingen voornamelijk lijken te
zijn ingegeven door groeiende behoefte aan vergelding. Voor vergelding geldt echter dat deze
proportioneel dient te zijn naar mate van schuld. Bovendien kan strafmaatverhoging op
gespannen voet komen te staan met speciale preventie. Gebleken is immers dat een
langdurige detentie niet bijdraagt aan de resocialisatie van de dader, terwijl gedegen
resocialisatie de manier is om succesvolle terugkeer in de maatschappij te verwezenlijken.
M.Coster (scriptie VU) juli 2018 90 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafrecht en ICT

Na inleiding over de achtergronden en de wetsgeschiedenis (hoofdstuk 1), volgen uitgebreide
besprekingen van materiële en formele strafrecht (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt
ingegaan op de bijzondere problematiek van jurisdictie en grensoverschrijdende opsporing
(hoofdstuk 4). Deze derde druk van de monografie is ten opzichte van de tweede druk (2007)
volledig geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie,
inclusief de Wet computercriminaliteit III die in 2019 in werking treedt.
B.Koops,J.Oerlemans(red.)(S-9789012403153) 3e dr. januari 2019 254 pag. € 48,60
Strafrecht met Mate
KLASSIEKER
Behandelt de dogmatische leerstukken en de inrichting en werkwijze van strafrechtspleging en
koppelt deze aan de problematische kanten van het strafrecht. Het belang van de
rechtsbeschermende functie van het strafrecht krijgt de volle aandacht. Uiteraard zijn
belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen in jurisprudentie verwerkt. Blikt vooruit op de
moderniseringsoperatie die momenteel op het gebied van het strafprocesrecht gaande is.
N.Jörg,C.Kelk,A.Klip(K-9789013151268) 14e dr. juli 2019
488pag. € 46,00
Studieboek Materieel Strafrecht
Kennismaking met kernbegrippen rond de strafbaarheid van daad en dader, slachtoffer,
strafrechtstheorieën, verhouding van het strafrecht tot (punitief) administratief recht,
Nederlandse en Europese strafrechtelijke ontwikkelingen. Verschaft grondig inzicht in
legaliteitsbeginsel, interpretatiemethoden, wederrechtelijkheid, causaliteit, opzet en schuld,
strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding, deelneming, strafbare corporatie, sancties,
straftoemeting en straftenuitvoerlegging. Met de heldere opbouw en hoofdlijnen van de vorige
edities intact, is de inhoud grondig bijgewerkt betreffende rechtspraak en literatuur.
C.Kelk,F.de Jong (K-9789013153941) 7e dr. augustus 2019 748 pag. € 48,50
Tekst& Commentaar – INTERNATIONAAL STRAFRECHT
Wet- en regelgeving voorzien van compacte commentaren, bijgewerkt aan de hand van
nationale en internationale (EU) rechtspraak. Met betrekking tot de Nederlandse wet- en
regelgeving is becommentarieerd opgenomen: het 5e boek, Internationale en Europese
strafrechtelijke samenwerking, Wetboek Strafvordering, Uitleveringswet , Overleveringswet,
WOTS, Wetten wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende & voorwaardelijke
sancties en strafrechtelijke sancties, alsmede de Sanctiewet 1977 en de WIM.
J.Ouwerkerk e.a.(red.)(K-9789013152678)8e dr. 18 september 2018 3176 pag. geb. € 279,00
Tekst & Commentaar – STRAFVORDERING
Deze 13e druk bevat naast de tekst van - en commentaar op - de tekst van het Wetboek zelf,
ook een selectie van relevante bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen: niet
alleen de meest relevante bepalingen uit het EVRM en het IVBPR met commentaar, maar ook
(onderdelen van) de Wet op de RO, Gemeentewet en Politiewet 2012, alsmede de Algemene
wet op het binnentreden en de Wet DNA -onderzoek bij veroordeelden.
C.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013152654) 20 september 2019 3400 pag. geb. € 279,00
Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering - Tekst & Toelichting
Compleet en systematisch naslagwerk met helder overzicht van de bepalingen van het nieuwe
Boek 8 Sv, zoals die gelden na inwerkingtreding van de Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen. Per artikel ziet men in een oogopslag of dit wijzigt. Indien er
sprake is van een wijziging dan is het artikel voorzien van een toelichting.
M.Dubbeldam,K.de Jong (S-9789012403474) januari 2019 148 pag. € 35,95
Toepassing van het Conservatoir Beslag ten Behoeve van het Slechtoffer
Per 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer in werking getreden.
Doel dat de vergoeding van de door slachtoffer geleden schade door de veroordeelde(in de
vorm van schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Hoe vaak wordt
conservatoir beslag toegepast en bij welke typen zaken? Wat is het verloop van zaken waarin
conservatoir beslag is gelegd? Hoe vaak volgt het opleggen van schadevergoedingsmaatregel?
M.Goedvolk e.a.(WODC) december 2018 69 pag.incl. samenvat. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Uitingsdelicten (Monografieën Strafrecht nr. 36)
Behandelt op grondige wijze kwesties die zich begeven op het spanningsveld tussen
uitingsdelicten en vrijheid van meningsuiting. Onderwerpen zijn: strafbare belediging,

aanzetten tot haat en discriminatie, opruiing & bedreiging, pornografie, vraagstukken rond
wettelijke omstandigheden die vervolging ter zake van uitingsdelicten beletten.
Rode draad is de vrijheid van meningsuiting. Per delict wordt bekeken hoe deze zich verhoudt
tot die vrijheid. Aangezien de uitleg van de relevante strafbepalingen in de sleutel van het in
artikel 10 EVRM vastgelegde recht op vrijheid van expressie wordt geplaatst, gaat een
bespreking van die bepaling vooraf aan de behandeling van de afzonderlijke delicten.
Verschaft ook gedegen analyse van de toenemende invloed van de Straatsburgse rechtspraak
op de rechtspraak ter zake van uitingsdelicten. In deze nieuwe druk wordt veel aandacht
besteed aan recente wetswijzigingen en daarnaast zijn veel onderdelen geheel herzien.
A.Janssens,A.Nieuwenhuis (K-9789013154801) 4e dr. september 2019 476 pag. € 40,00
the United Nations Convention Against Corruption - a commentary
The UN Convention against Corruption includes 71 articles, and takes a comprehensive
approach to the problem of corruption, addressing prevention, criminalization, international
cooperation, and asset recovery. Since it came into force more than a decade ago, the
Convention has attracted nearly universal participation by states. As a global and
comprehensive convention, which establishes new rules in several areas of anti-corruption law
and helps shape domestic laws and policies around the world, this treaty calls for scholarly
study. Provides systematic coverage of the treaty, with each chapter discussing the
relevant travaux préparatoires, the text of the final article, comparisons with other anticorruption treaties, and available information about domestic implementing legislation and
enforcement. Designed to serve as a reference work in the anti-corruption field, and in the
fields of transnational criminal law and domestic criminal law. Contributors include anticorruption experts, scholars, and legal practitioners from around the globe.
C.Rose e.a.(ed.) (OUP-9780198803959) februari 2019 800 pag. geb. ca. € 210,00
Unreasoned Verdict - The Jury is Out
The jury in its contemporary form begins effectively with its democratising by the Criminal
Justice Act 1972. The first section of the book gives an historical analysis of jury trial from its
early days of emergence. The historical background merely endorses the English culture in the
criminal jurisdiction. There is little doubt that the jury system (English style) has the evident
support of public opinion, although decreasing, as to the acceptable solution for the model
form of administering criminal justice. However the unknown reception by the jury of the
direction in law and the summing-up on the relevant facts for decision-making is often
ineffective, if not actually ineffectual. Explains the essential features of the scope and nature of
jury trial, which, unlike its counterpart in the United States, demands a properly structured
summing-up of the evidence, with a direction to the jury to apply the relevant criminal law to
the offence(s). Kritische analyse van het Engelse juryproces door deze Engelse top-advocaat !
L.Blom-Cooper (HART-978 1509915224) mei 2019 152 pag. geb. ca. € 44,00
de Verdachte in de Ketens - informatiedelen in ketens en netwerken
Rechtshandhaving is vaak een kwestie van multidisciplinaire samenwerking, waarbij openbaar
bestuur, justitie en private partijen zijn betrokken. Zij werken samen in ketens en netwerken.
Drie disciplines zijn in vrijwel elk samenwerkingsverband aan de orde: straf- en sanctierecht
(omdat dit de harde kern is van handhaving), keteninformatisering (omdat informatie moet
worden uitgewisseld in en tussen ketens) en gegevensbescherming (privacy). Biedt een
kennismaking met deze drie perspectieven in hun onderlinge samenhang.
W.Borst (B-9789462368927) mei 2019 126 pag. € 26,50
Vergoeding van Schade na Strafvorderlijk Optreden - civielrechtelijke
(overheids)aansprakelijkheid jegens gewezen verdachten en onschuldige derden
gemoderniseerd
Het huidige recht kent weinig bepalingen waarin specifiek is geregeld of en in hoeverre de
overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor schade geleden door strafvorderlijk optreden.
In aanvulling op de enige wettelijke schadevergoedingsregeling van art. 89 e.v. Sv is sinds de
jaren ‘90 een jurisprudentiële lijn ingezet waardoor het mogelijk is de overheid hiervoor
civielrechtelijk aansprakelijk te houden. Voor gewezen verdachten is het (voorlopige) sluitstuk
van deze ontwikkelingen de Begaclaim-jurisprudentie, onschuldige derden kunnen een beroep
doen op de Staat/Lavrijsen-jurisprudentie. Bij de modernisering van Sv. wordt de huidige
(civiele) schadevergoedingsregelingen geheel vervangen door een uniforme regeling,
geconcentreerd in het strafvorderlijke domein. Nader wordt ingegaan op de gemoderniseerde
schadevergoedingsregeling voor strafvorderlijk optreden. Onderzoekt voor- en nadelen van de

huidige schadevergoedingsregelingen voor de gewezen verdachte en de onschuldige derde na
strafvorderlijk optreden. Bespreekt de gemoderniseerde schadevergoedingsregeling en
beantwoordt de vraag of, en hoe deze tegemoet komt aan kritiek op huidige regelingen.
Vragen zijn o.a.: hoe beoordeelt civiele rechter een schadevergoedingsverzoek dat door de
strafrechter niet-ontvankelijk is verklaard ? Op welke grondslag moet eventuele verbintenis tot
betaling van schadevergoeding worden gebaseerd ? Welke is hier dan de betekenis van het
billijkheidscriterium? Concludeert dat de gemoderniseerde regeling in potentie tegemoet kan
komen aan veel van de huidige kritieken, maar er blijven de nodige onduidelijkheden en hiaten
A.v.Wijk (C-9789088632525) begin september 2019 126 pag. € 27,50
Verhoging Strafmaximum Moord - is veertig het nieuwe dertig?
Voor moord kan nu een levenslange gevangenisstraf, of een tijdelijke gevangenisstraf van ten
hoogste 30 jaar worden opgelegd. Dat strafmaximum is in 2006 bepaald. Onderzocht is of het
verantwoord zou zijn om voor het delict moord een verdere verhoging door te voeren, naar
bijvoorbeeld 40 jaar. Zonder gedegen onderbouwing van het bestaan van een gebleken
noodzaak en zonder nadere wetssystematische beschouwing van de gevolgen, wordt het niet
verantwoord de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord te verhogen.
J.Nan e.a.(EUR/WODC) september 2019 202 pag.(+ samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Verkeersdelicten - strafbaarstelling
1e Kamer stemt in met aanscherping aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten. Er komt
bijzondere strafbaarstelling van roekeloos rijgedrag dat ernstige ongevallen zou kunnen
veroorzaken (maar niet heeft gedaan). Ook worden verkeersgedragingen die leiden tot zeer
ernstige ongevallen eerder door de rechter aangemerkt als roekeloos wat leidt tot zwaardere
bestraffing en de maximale strafmaat voor een aantal verkeersdelicten wordt verhoogd.
Min. Justitie infobrief , november 2019 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Verkeersmisdrijven (Serie Strafrecht)
Per soort misdrijf wordt in dezenieuwe serie regelgeving, wetsghistorie en jurisprudentie op
zeer praktische wijze uiteengezet (met bijna 800 behandelde arresten).
Het eerst deel van deze serie betreft Verkeersmisdrijven. Bevat uitzetting van de
verkeersmisdrijven zoals vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van
Strafrecht (zoals dood door schuld, doodslag). Bevat uitwerking van alle verkeersmisdrijven,
zoals rijden onder invloed, gevaarlijk rijden, verlaten van het plaats ongeluk e.d. Bevat een
ruime uiteenzetting van de jurisprudentie waarbij tal van onderwerpen aan de orde komen,
zoals ongelukken door ziekte, slecht zicht, niet goed kijken, rijden onder invloed, ongelukken
veroorzaakt door voorrangsvoertuigen e.d. Het boek is uitermate geschikt voor al degenen die
in de rechtspraktijk te maken krijgen met verkeersmisdrijven.
M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789462546707) april 2019 328 pag. € 24,50
Vermogensmisdrijven (Serie Strafrecht)
De misdrijven worden beschreven vanuit een vast stramien: algemene toelichting,
beschrijving van regelgeving en toelichting van bestanddelen aan de hand van wetgeving en
jurisprudentie. Het betreft met name: diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, oplichting,
muntmisdrijven, zegelmisdrijven, bankbreuk, valsheidsmisdrijven, schending geheimen,
omkoping, heling, witwassen met 1.800 voetnoten o.g.v. wetstoelichting en jurisprudentie.
M.Scharenborg (MijnManagementBoek-9789463425827) april 2019 479 pag. € 24,50
Versterking Strafrechtelijke Aanpak Terrorisme - Tekst & Toelichting
Helder overzicht van de gewijzigde bepalingen van onder andere Sr en Sv, zoals die gelden na
inwerkingtreding van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme. Ieder artikel is
voorzien van een toelichting,met inleidende toelichting. Ingegaan wordt op totstandkoming,
inhoud en doelstellingen van deze wet. Inwerkingtreding van deze wet brengt verstrekkende
gevolgen met zich mee. Zo mogen personen die verdacht worden van een ernstig terroristisch
misdrijf op basis van enkel een verdenking langer in voorlopige hechtenis worden gehouden.
Daarnaast wordt de mogelijkheid verruimd om celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek
af te nemen bij verdachten van terroristische misdrijven, wordt aangifteplicht uitgebreid tot
alle terroristische misdrijven, inclusief voorbereiding daarvan en krijgt de rechter mogelijkheid
om iemand die is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf uit het kiesrecht te ontzetten.
Dit zijn wel de soort wetten die dictatoriale regimes (in spé) gebruiken om tegenstanders (die
ze dan tot terroristen bestempelen) monddood te maken. Rechtsstaat Grapperhaus : LET OP!
K.de Jong,M.Dubbeldam(red.) (S-9789012403795) maart 2019 34 pag. € 25,66

de Verzetprocedure bij de OM-Strafbeschikking in het Licht van Artikel 6 EVRM
Onderzoekt hoe de verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking - mede gelet op de hiervan
afwijkende procedure van bezwaar en beroep bij de bestuurlijke boete - zich verhoudt tot het
recht op effectieve toegang tot de rechter, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM. In het bijzonder
gaat het om de vraag of de verzetprocedure de facto op gespannen voet staat met het recht
op effectieve toegang tot de rechter nu de wetgever de jure de weg naar de rechter open heeft
gehouden. Concludeert dat de verzet procedure niet zonder meer de artikel 6 EVRM-toets
doorstaat omdat zij niet over de gehele linie kundig wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgen
onderlinge verschillen tussen OM-strafbeschikking en bestuurlijke boete inzage de optuiging
van rechtsbescherming voor een onvoldoende duidelijk systeem.
I.Wilcke (S-9789012404372) juli 2019 68 pag.
€ 34,95
Victa vincit veritas? - Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele
Het buitengewone rechtsmiddel herziening ten voordele van een gewezen verdachte is
geregeld in artikelen 457 e.v. Sv, dat in 2012 in werking trad. Het aantal ingediende
herzieningsverzoeken is redelijk beperkt en het overgrote deel van de verzoeken wordt
afgewezen. Het uitzonderlijke karakter van de herzieningswetgeving is daarmee overeind
gebleven. Vooral advocaten vinden echter dat hierdoor aan gewezen verdachten onvoldoende
ruimte wordt geboden om veroordelingen effectief ter discussie te stellen.
J.Nan e.a.EUR (WODC) augustus 2018 260 pag. incl. samenvatt. GRATIS PDF OP AANVRAAG
het Voorwaardelijk Sepot - normering, praktijk, evaluatie
Empirisch en juridisch onderzoek naar de huidige praktijk van het voorwaardelijk sepot,
middels uitvoerig dossieronderzoek. Vervolgens is beoordeeld of de praktijk zich binnen de
juridische grenzen beweegt. Regelmatig worden bijzondere voorwaarden aan een sepot
verbonden die betrekking hebben op het psychisch welbevinden van de verdachte, zoals
ambulante behandeling of gedragsinterventie. De huidige regeling van het voorwaardelijk
sepot bevat onvoldoende waarborgen om te garanderen dat deze praktijk in overeenstemming
is met het recht. Op grond van deze vaststelling wordt een ingrijpende herziening van de
regeling van het voorwaardelijk sepot uitgewerkt. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan die
zien op het vervolgingsbeleid. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor het in dit boek als
bijlage opgenomen advies aan het College van Procureurs-Generaal van de daartoe ingestelde
commissie onder voorzitterschap van hoofdofficier van justitie Jan Eland.
J.Bijlsma (B-9789462906808) december 2019
238 pag. € 39,00
Wet Afgeschermde Getuigen – Eindrapport Tweede evaluatie
Bevat het 2e evaluatieve onderzoek naar de toepassing van de Wet afgeschermde getuigen.
Doel van de wet is om de mogelijkheden van toetsing van informatie van inlichtingendiensten
en veiligheidsdiensten in het strafproces te vergroten.
S.Brinkhoff,J.Mensink (WODC-EWB) 2018 februari 2019 98 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Wet Straffen en Beschermen - Wetsvoorstel wijziging detentiefasering en voorwaardelijke
invrijheidstelling
Het algemene en regimegebonden verlof wordt vervangen door een verlofsysteem waarbij per
gedetineerde wordt bekeken voor welke verlofsoorten hij in aanmerking komt en waarbij verlof
steeds uitdrukkelijk is verbonden aan een concreet re-integratiedoel. In de tweede plaats
zullen veroordeelden niet meer van rechtswege in aanmerking komen om voorwaardelijk in
vrijheid te worden gesteld. In plaats daarvan zal per individuele gedetineerde een beslissing
worden genomen—alsmede over de op te leggen voorwaarden.
Wetsvoorstel + MvT, 55 pag. + nader rapport, 14 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme -Tekst & Toelichting
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland in werking
getreden. Deze Implementatiewet heeft vooral tot aanpassingen geleid in de Wwft. Met de
gewijzigde Wwft zijn ook het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde
anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Biedt helder inzicht in de wijzigingen in de Wwft, het
daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en Uitvoeringsregeling Wwft, en naast
overzicht van gewijzigde regelingen, artikelsgewijze samenvatting parlementaire geschiedenis.
E.v.Liere e.a. (red.)(S-9789012403498) december 2019
232 pag. € 75,00
Wet ter Voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) - Leidraad

Deze leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en
regelgeving. Het doel is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn
door nadere toelichting geven bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen.
Algemene Leidraad Wwft (consultatieversie), 2019 58 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Witwassen van Bitcoins - de omgekeerde bewijslast bij het witwassen van bitcoins in het
licht van de onschuldpresumptie
Bitcoins zagen in 2009 het levenslicht. Uniek aan bitcoins is dat er geen centrale autoriteit is
die deze cryptocurrency uitgeeft, en vooral: beheert of controleert. Binnen enkele seconden
kunnen bitcoins volledig anoniem worden overgeboekt naar ieder andere bitcoinbezitter ter
wereld. Deze anonimiteit maakt echter dat dergelijke betalingen ook kunnen worden verricht
om de criminele herkomst van bitcoins te verhullen. Kortom: om criminele bitcoins wit te
wassen. Bitcoins worden dan ook veel gebruikt in het criminele circuit: naar schatting vond in
2015 meer dan 40 procent van het betalingsverkeer tussen criminelen plaats in bitcoins.
Om tot een veroordeling ter zake van witwassen te komen moet onder meer worden
tenlastegelegd en bewezen dat het betreffende voorwerp (bitcoins), middellijk of onmiddellijk
afkomstig is uit enig misdrijf. Voor het vaststellen van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig
misdrijf’ zijn twee routes: óf er is een aantoonbaar specifiek gronddelict, óf er is geen
aantoonbaar gronddelict. In dat laatste geval maakt de rechtspraak gebruik van het ‘zesstappenplan’. In dit toetsingskader is een belangrijke rol weggelegd voor (de verklaring van)
de verdachte en lijkt sprake te zijn van een omgekeerde bewijslast. Dit roept vanuit EVRMperspectief vragen op. Kan van een verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft
over de (legale) herkomst van deze bitcoins, of staat dat op gespannen voet met de
onschuldpresumptie ? Maakt deze omgekeerde bewijslast een inbreuk op het recht op een
eerlijk proces van de bitcoinbezitter ? Besteedt aandacht aan de werking van bitcoins, hoe
witwassen van bitcoins feitelijk plaatsvindt, rechterlijk toetsingskader (het zes-stappenplan),
daaruit voortvloeiende omgekeerde bewijslast en of deze verenigbaar is met de
(uitzonderingen op de) onschuldpresumptie.
W.Warnaars (C-9789088632457) maart 2019
68 pag. € 25,00
Witwassen van Fiscale Vermogensvoordelen –compatibiliteitsonderzoek BELGISCH RECHT
Toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is een bron van grote
controverse. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met
antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig
betwijfeld of de antiwitwaswetgeving daar wel voor geschikt is. In deze grondige
compatibiliteitsanalyse, wordt de juridische verenigbaarheid onderzocht van bestraffing van
fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd ‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het
witwassen van criminele vermogensvoordelen anderzijds. Centrale vraag:is toepassing van de
antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen juridisch noodzakelijk of onmogelijk .
T.Incalza (I-9789400010277) oktober 2019 455 pag. geb. € 155,00
Zakboek ProcesVerbaal & Bewijsrecht ed. 2019-2020
Geschreven voor hulpofficieren van justitie en andere (buitengewoon) opsporingsambtenaren
die processen-verbaal maken of corrigeren, en daarbij niet geconfronteerd willen worden met
onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal. Volledig
geactualiseerd met onder meer wetswijzigingen op het gebied van de consultatierecht en
jurisprudentie over alternatieve scenario’s en nieuwe praktijktips! belicht onder meer: doel van
het proces-verbaal, opsporingsbevoegdheden van diverse opsporingsambtenaren,
verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing, vormvereisten én inhoudseisen proces-verbaal,
bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht, slachtoffer/benadeelde, processenverbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie, (aanvragen van) bijzondere
opsporingsbevoegdheden en beslag, verbeterpunten uit de rechtspraak, checklists.
(K-9789013144659) begin maart 2019 368 pag. € 25,00
Alle delen staan gepland voor eerste week maart 2019
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2019 (K-9789013150674) mrt. 2019
€ 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2019 (K-9789013150636) mrt. 2019
€ 39,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2019
(K-9789013150650) mrt. 2019 568 pag. € 24,00
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2019 (9789013150612) mrt. 2019
€ 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2019 (9789013150599) mrt. 2019 € 32,50

de Zucht naar Vrijheid - een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van
bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie
Het schenden van bijzondere voorwaarden of elektronisch toezicht in het kader van een
voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidstelling is niet strafbaar. Hoe is dit in andere
landen (Frankrijk, België, Duitsland, Engeland & Wales en Canada) geregeld ?
S.Meijer e.a.VU (WODC) augustus 2019 276 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG

---------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018 :
Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht
Smidt – GESCHIEDENIS VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT (HERUITGAVE)
Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J. Smidt (uit 1891)
wordt dit standaardwerk weer beschikbaar. Dit inspireerde tevens om dit standaardwerk
relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt voormelde wetstoelichting,
maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht tot en met 2017.
deel I- 1e stuk(1881-1886) (9789463426718) dec. 2017
573 pag. € 29,00
deel II- 1e stuk (1881-1886) (9789463426749) 2018
606 pag. € 29,00
deel III- 1e stuk(1881-1886)(9789463426756) 2018
671 pag. € 29,00
deel IV (1881-1886)
(9789463426763) 2018
689 pag. € 29,00
deel V (1886-1901)
(9789463426770) 2018
732 pag. € 29,00
Scharenborg – GESCHIEDENIS VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT
Deze serie is een voortzetting. Kernachtig is de beschrijving van H.J. Smidt gebruikt ter
toelichtingen van de invoering van de wetsartikelen in 1886. Vervolgens zijn deze artikelen
afgezet tegen de strafwetgeving anno 2017. De verschillen zijn uitgewerkt, waarvan de
belangrijkste nader zijn toegelicht. Dit alles is onderbouwd met ca.6.000 voetnoten, zijnde de
verwijzingen naar de parlementaire stukken.
deel I– (1886-2017) (9789463426677) dec. 2017
729 pag. € 29,00
deel II- (1886-2017) (9789462546684) 2018
602 pag. € 29,00
deel III-(1886-2017)(9789463426691) dec. 2017
674 pag. € 29,00
Eigen uitgave van M.Scharenborg bij Mijnmanagementboek.
Aan de Slag - Liber Amicorum Gerard Hamer
Verschenen t.g.v. het 40-jarig jubileum van het advocatenkantoor Cleerdin & Hamer. Liber
Amicorum voor Gerard Hamer, die tien jaar geleden, op 29 december 2008, zo plotseling is
overleden. Hij was niet alleen de enige overgebleven naamgever, maar hij was vooral de
drijvende kracht achter het advocatenkantoor van Cleerdin & Hamer, degene die naam had
gemaakt en een grote hoeveelheid zaken aantrok, degene die onvermoeibaar wilde vechten
voor verdachten die hij zelfs in de meest heftige strafzaken bleef beschouwen als de
‘underdog’, degene die bleef hameren op kwaliteitsverbetering en verdieping bij zijn
advocaten. De toenemende mate waarin de overheid tegenwoordig de rechtsbescherming van
haar burgers onder druk heeft gezet terwijl diezelfde overheid door veranderingen in
wetgeving en de inzet van diens bijna onbeperkte middelen de samenleving in toenemende
mate heeft gejuridiseerd, raakt aan wat Gerard als de kern van de advocatuur zag: het
beschermen van die burger tegen die overheid en het beteugelen van de overheidsmacht die
kan en uiteindelijk ook altijd wordt ingezet.
P.v.d.Meij e.a.(red.) (S-9789012403221) oktober 2018
292 pag. € 35,00
Aanwijzing Toepassing Dwangmiddelen en Opsporingsbevoegdheden bij Journalisten
Beschrijft de normen die het OM in acht moet nemen bij het toepassen van dwangmiddelen en
opsporingsbevoegdheden bij journalisten of publicisten. In beginsel is het ongeoorloofd is om
tegen een journalist dwangmiddelen in te zetten om de identiteit van een bron te achterhalen.
Dat geldt ook als het dwangmiddel niet wordt ingezet met als doel om de identiteit van de bron
te achterhalen, maar wel voorzienbaar is dat bronbescherming in het geding komt.
Staatscourant 2018 nr. 52664 26 september 2018
5 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Acting Together In Crime - A Comparative Analysis Of Joint Perpetration Of And Assistance
To Criminal Offences Under French, German, Austrian And Italian Criminal Law In Light Of Five
Dutch Supreme Court Cases
How are the same criminal cases judged under different European criminal law systems? Five
challenging Dutch criminal cases and accompanying Supreme Court judgments form both the

starting point and the central steppingstone of a description and comparative analysis of the
law on criminal participation in five prominent European countries. These cases concern
disputable aspects of criminal regulations applicable to situations in which persons Act
Together in Crime. All cases focus on joint perpetration, criminal aiding, or both, and their
outcomes have provoked (strong) debates among legal scholars and practitioners in the
Netherlands. Starts with a presentation of the cases, followed by an extensive overview of the
Dutch law on criminal participation. Then, criminal law experts from France, Germany, Austria
and Italy each present their nation's law on joint perpetration and criminal assistance, and
their analyses of the five cases. Concludes with an overall comparative perspective of the
different outcomes to the cases and a reflection on the different systems of criminal
participation in the pre-mentioned countries.
L.Peters (B-9789462368538) april 2018
210 pag. € 70,70
Advies RSJ inzake Conceptwetsvoorstel Uitbreiding Slachtofferrechten
De Afdeling advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is gevraagd
te adviseren over het conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. De Afdeling vindt de
invoering van 2 maatregelen in het wetsvoorstel onwenselijk: verschijningsplicht bij de zitting
voor (voorlopig gehechte) verdachten van ernstig zeden- of geweldsmisdrijf en spreekrecht
voor het slachtoffer tijdens de tbs-verlengingszitting. Niet ieder slachtoffer vindt de verplichte
aanwezigheid van de verdachte bij het uitoefenen van het spreekrecht wenselijk en het
slachtoffer zal mogelijk zelf niet verschijnen om een ongewenste confrontatie te mijden.
Een belangrijk recht van verdachte is dat hij voor onschuldig wordt gehouden tot het tegendeel
wordt bewezen. Dat de verdachte verplicht wordt geconfronteerd met de (beschuldigende)
verklaring van het slachtoffer terwijl de schuld van de verdachte nog niet vaststaat is niet in
lijn met dit recht. De Afdeling acht het invoeren van spreekrecht bij de tbs-verlengingszitting
onwenselijk. Dit betreft inschatten van recidive-risico en formuleren van bijzondere
voorwaarden bij een voorwaardelijke beëindiging op grond van oordeel van deskundigen.
RSJ augustus 2018
4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Advies Uitvoering Gevangenisstraffen
Reactie op kabinetsvisie Recht doen, kansen bieden. De maatregelen die het kabinet voorstelt
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen zijn te weinig gericht op de
resocialisatie van de gedetineerde. Het voorstel om het stelsel van voorwaardelijke
invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leidt tot minder toezicht op en begeleiding van
gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dat verhoogt de kans dat ex-gedetineerden
opnieuw delicten plegen. De invulling van het verlof voor arbeid en praktische reintegratieactiviteiten is onvoldoende om stapsgewijs en veilig terug te keren naar de
maatschappij. De Afdeling advisering van de RSJ is bezorgd over deze in de kabinetsvisie
beschreven ontwikkelingen en roept het kabinet op niet overhaast te werk gaan en zich nader
te bezinnen op de noodzaak en de gevolgen van deze beleidsvoornemens.
RSJ augustus 2018
15 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Age of Culpability - Children and the Nature of Criminal Responsibility
Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such
leniency is the entry point into the development of a theory of the nature of criminal
responsibility and desert of punishment for crime. Argues that child criminals are owed lesser
punishments than adults thanks not to their psychological, behavioural, or neural immaturity
but, instead, because they are denied the vote. This conclusion is reached through accounts of
the nature of criminal culpability, desert for wrongdoing, strength of legal reasons, and what it
is to have a say over the law. To be criminally culpable is for one's criminal act to manifest a
failure to grant sufficient weight to the legal reasons to refrain. The stronger the legal reasons,
then, the greater the criminal culpability. Those who lack a say over the law have weaker legal
reasons to refrain from crime than those who have a say. They are therefore reduced in
criminal culpability and deserve lesser punishment for their crimes. Children are owed leniency
because of the political meaning of age rather than because of its psychological meaning. This
position has implications for criminal justice policy, with respect to, among other things, the
interrogation of children suspected of crimes and the enfranchisement of adult felons.
G.Yaffe (OUP-9780198803324) april 2018
256 pag. geb. ca. € 42,00
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2018

Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m
20168 met tevens de belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden integraal ,
als gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie
in de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en
voor beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker.
K.Vriend (red.) (K-9789013147865) augustus 2018
1591 pag. € 41,00
Ars Aequi Jurisprudentiebundel: Strafrecht -2018
Geactualiseerde selectie strafrechtelijke arresten van HR, EHRM en Hoven van 1916 - 2018.
R.Hoving (red.) (A-9789492766199) 4e dr. maart 2018
586 pag. € 34,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2018-2019
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2018. Uiterst handzame uitgave.
T.Bertens (red.) (A-9789492766236) 18e dr. mei 2018 1078 pag. € 34,50
de Arts Uitgesloten? - een onderzoek naar de toepassing van de medische exceptie in
verschillende situaties van normaal medisch handelen
Centraal staat de vraag op welke wijze er strafrechtelijk invulling wordt gegeven aan de
voorwaarden van de ‘medische exceptie’ in verschillende situaties van normaal medisch
handelen. De arts kan volgens vaste jurisprudentie strafrechtelijk vrijuit gaan indien de
handeling medisch is geïndiceerd, de handeling is verricht volgens de regelen der kunst en met
toestemming van de patiënt. Waar ligt echter de grens tussen behandelen en mishandelen? En
hoe dient deze te worden genormeerd? In een maatschappij met een toenemende
claimcultuur, mondige patiënten en een oprukkend strafrecht is bovenstaande kwestie in de
afgelopen twee decennia voor zorgprofessionals steeds belangrijker geworden. Er is immers
een zeer nauwe samenhang met de rechtszekerheid voor deze groep. Uit literatuur- en
jurisprudentieonderzoek blijkt dat er geen eenduidige benadering wordt aangehouden door
zowel de wetgever als de strafrechter. De medische exceptie wordt niet op consequente wijze
toegepast en de huidige jurisprudentiële doctrine leent zich niet voor adequate toepassing in
de verschillende zaken. Een gevolg hiervan is dat uitsluiting van strafrechtelijke
aansprakelijkheid nu veelal via (subjectieve) bestanddelen als opzet en schuld wordt bereikt.
De wijze waarop een medische handeling is uitgevoerd, al dan niet volgens de regelen der
kunst, lijkt leidend te zijn bij het oordeel omtrent strafbaarheid. Tegelijkertijd komt uit de
jurisprudentie naar voren dat volgens de regelen der kunst op diverse wijzen kan worden
ingevuld. Is het daarom nog langer gepast de medische exceptie als uitzonderlijke exceptie te
laten gelden? Gelet op de omvang van de medische beroepsgroep en de behoefte aan
rechtszekerheid luidt het antwoord op deze vraag ontkennend.
T.Middelburg (bekroonde scriptie EUR) juni 2018
56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht
BELGISCH RECHT
Bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en
multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is
gegeven aan initiatieven gericht op de aanpak van internationale of georganiseerde
criminaliteit en terrorisme. Het nationale deel bevat, naast essentiële uittreksels uit het
Strafwetboek, de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk
Wetboek, alle wetteksten die specifiek betrekking hebben op aspecten van internationale
samenwerking in strafzaken. Wat het multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt
naargelang het internationaal samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn
gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad van Europa of Verenigde
Naties. De uitgave is bijgewerkt tot 1 januari 2018.
G.Vermeulen (red.) (M-9789046609217) 10 dr. april 2018 1006 pag. € 65,00
Beklag over Niet Vervolgen - hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv. zaken?
Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt niet tot een strafvervolging.
De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar
wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel
12 Wetboek van Strafvorderingbeklagen bij het gerechtshof. Dit boek bevat een verslag van
een onderzoek naar de praktijk van deze beklagprocedure en de kwaliteit van het werk van
het Openbaar Ministerie. De centrale vraag in het onderzoek is of het werk van het Openbaar
Ministerie in de beklagprocedure beantwoordt aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen

worden gesteld. Relevante informatie is verkregen door een kwantitatieve analyse van
beklagzaken over de jaren 2010-2014, een uitvoerig dossieronderzoek en interviews met
functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van beklagzaken.
M.de Meijer e.a. (B-9789462904521) maart 2018
208 pag. € 37,00
Bewijs (Handboek Strafzaken nr. 34)
Wanneer is er sprake van ‘bewijs’ in strafzaken? Hoe wordt bewijs geleverd? En vooral: hoe
kan effectief tegenspel worden geboden? Stuk voor stuk fundamentele vragen, die als een
rode draad door het strafprocesrecht lopen. Deze uitgave biedt praktische antwoorden.
Deze serie is de voortzetting van de vroegere Studiepockets Strafrecht.
J.Reijntjes,C.Reijntjes (K-9789013151190) begin november 2018 160 pag. € 25,00
Boom Basics – Strafrecht
J.Cnosse,D.Jol (B-9789462904057) 9e dr. augustus 2018

ca. 330 pag.

€ 13,50

Cassatie in Strafzaken (serie: Handboek Strafzaken)
Schetst een helder beeld van de wijze waarop de Hoge Raad zijn taken uitvoert en tot een
beslissing komt. Welke procedurele aspecten spelen een rol in het cassatiegeding ? Het gehele
proces komt aan bod: vanaf het instellen van het cassatieberoep tot en met de vormgeving
van de beslissing van de Hoge Raad. Maar ook beperkingen waaraan het onderzoek en de
beoordeling van de zaak door de Hoge Raad zijn ontworpen krijgen voldoende aandacht.
Bovendien wordt aan de hand van een gewone strafzaak - waarin een verdachte voor het hof
heeft terechtgestaan - gedemonstreerd wat wel en niet mogelijk is in cassatie. Deze editie
verschijnt in de serie Handboek Strafzaken, vorige edities nog als Studiepocket Strafrecht.
L.v.Dorst (K-9789013149715) 9e dr. begin juli 2018
296 pag. € 45,00
Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada (WODC)
Rechtsvergelijkend onderzoek naar gebruik van kroongetuigen Het onderhavige rapport laat
zien hoe kroongetuigen in vier landen worden geworven en welke eisen aan hun inzet worden
gesteld. Vergeleken met andere landen zijn de barrières om tot inzet van kroongetuigen te
komen in Nederland hoog. Hoewel de regeling rondom kroongetuigen vooral was bedoeld om
kleinere ‘pionnen’ tot medewerking te bewegen, zijn het volgens het rapport juiste de
verdachten van zware delicten die van de kroongetuigenregeling profiteren. Verder blijkt het
aanbod van justitie niet altijd aantrekkelijk genoeg om mee te werken. Zo kan Nederland, in
tegenstelling tot de andere onderzochte landen, strafoplegging niet geheel achterwege laten.
Het huidige maximum ligt op de helft van de geëiste straf. Ook een financiële tegemoetkoming
is momenteel niet toegestaan. Daarnaast blijkt de bescherming van de getuige en zijn familie
en met name de controle daarop een heikel punt.
J.Crijns e.a.(B-9789462368675) juli 2018 442 pag. € 79,00
Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada:
Nederlandse hoofdstukken
Nederlandse vertaling van hoofdstuk 2, 3 en 8 van het rapport 'Collaboration with Justice in
the Netherlands, Germany, Italy and Canada'. Dit rapport bevat een vergelijkende studie naar
toezeggingen aan getuigen in strafzaken in Nederland, Duitsland, Italië en Canada.
J.Crijns e.a.(Leiden Univ.) december 2017 185 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Complete rapport in het Engels : (B-9789462368675) juli 2018 442 pag. € 79,00
Criminal Liability of Managers in Europe - Punishing Excessive Risk
Every managerial decision is risky, at least to some extent. Conducting business is impossible
without venturing into new territories and even the most ordinary daily choices could turn out
to be failures. Excessive risk, however, can be very detrimental as was starkly illustrated by
the most recent financial crisis. By criminalising managers' excessive risk-taking criminal law
enters a sphere which is at the core of the activity it affects. At the same time it provides for
criminal punishment for courses of conduct that, without doubt, can be extremely harmful. The
objective of this book is to examine existing criminalisation of excessive risk-taking as well as
to analyse whether such criminalisation is desirable and if yes, under which conditions.
S.Tosza (Hart-9781509914975) december 2018 344 pag. geb. ca. € 98,00
Critical Introduction to International Criminal Law

International criminal law has witnessed a rapid rise after the end of the Cold War. The UN
refers to the birth of a new 'age of accountability', but certain historical objections, such as
selectivity or victor's justice, have never fully gone away, and many of the justice dimensions
of international criminal law remain unexplored. Various critiques have emerged in socio-legal
scholarship or globalization discourse, revealing that there is a stark discrepancy between
reality and expectation. Linking discussion of legal theories, case-law and practice to
scholarship and opinion, Explores these critiques through five main themes at the heart of
contemporary dilemmas: • The shifting contours of criminality and international crimes • The
tension between individual and collective responsibility • The challenges of domestic,
international, hybrid and regional justice institutions • The foundations of justice procedures •
C.Stahn (CUP-9781108436397) december 2018
464 pag. pap. ca. € 32,00
Dealen met Ondermijningsdelicten - naar een efficiente strafprocedure voor
ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Strafbeschikkingen,
transacties en ontnemingsschikkingen zijn weinig transparant en zetten de strafrechter
buitenspel. In de meeste Europese landen worden ondermijningsdelicten afgedaan met procesen vonnisafspraken. Middels gereguleerde onderhandelingen maken OM en verdediging een
afspraak over proces en vonnis om zo de strafprocedure beter te stroomlijnen. Oftewel:
samenwerking in plaats van tegenwerking. Belicht hier een soortgelijke oplossing in voor het
Nederlandse strafprocesrecht. Buigt zich over de introductie van proces- en vonnisuitspraken,
een aanpak die in vele andere landen dagelijks wordt toegepast. De analyse in deze uitgave
brengt de voordelen en kanttekeningen voor een dergelijk systeem binnen Nederland in kaart.
L.Peters (K-9789013151770) december 2018
216 pag. € 37,50
Eendaadse Samenloop en Voortgezette Handeling
Centraal in deze bekroonde scriptie staan eendaadse samenloop (art. 55 Sr), voortgezette
handeling (art. 56 Sr) en overzichtsarresten van 20 juni 2017 die de Hoge Raad ten aanzien
van deze leerstukken heeft gewezen. Na een uiteenzetting van het wettelijk en jurisprudentieel
kader, wordt een rechtspraakanalyse uitgevoerd. Uitvoerig wordt onderbouwd dat de
eendaadse samenloop niet slechts strekt tot het voorkomen van onevenredige bestraffing –
waartoe de voortgezette handeling zich uiteraard wel beperkt – maar tevens beoogt
onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen. Enkelvoudige kwalificatie bij de eendaadse
samenloop zou derhalve onverkort als uitgangspunt moeten gelden. Uit de rechtspraakanalyse
volgt dat de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling om uiteenlopende redenen
onjuist worden toegepast. Zo worden beide leerstukken toegepast zonder dat wordt voldaan
aan de toepassingsvoorwaarden. De feitenrechter lijkt het onderscheid tussen beide
leerstukken niet duidelijk aan te kunnen brengen, alhoewel hij hier in sommige gevallen toe
wordt gedwongen door de tenlastelegging. Door een onjuiste en inconsistente toepassing van
deze rechtsfiguren wordt niet alleen tekortgedaan aan de essentie van de samenloopregeling,
ook kan hierdoor de verdachte de bescherming worden onthouden die hem rechtens toe komt
en wordt afbreuk gedaan aan de rechtseenheid. De Hoge Raad vormt het sluitstuk om het
volledige beschermingsbereik van de eendaadse samenloop te waarborgen, door enkelvoudige
kwalificatie bij dit rechtsfiguur te verplichten en – indien deze kwalificatiewijze niet is
toegepast – te casseren of de zaak ten principale af te doen.
A.v.Wijk (U.U.) juni 2018 72 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Elementair Formeel Strafrecht
Studieboek dat praktisch en overzichtelijk een compact inzicht geeft in het strafprocesrecht
zoals bewijsrecht, onderzoek ter zitting, strafvonnis, strafbeschikking en de algemene
rechtsbeginselen binnen dit rechtsgebied. Aan welke eisen moet een dagvaarding voldoen? Wat
is de rol van de verschillende ‘actoren’ in het strafproces? Wat mag de rechter als bewijs
gebruiken - en wat niet? Hoe ziet een vonnis eruit en op welke wijze kan het Openbaar
Ministerie zelf straffen opleggen? Hierbij wordt doorlopend gebruik gemaakt van handzame
casussen. Voor de praktijk een handig actueel naslagwerk om vergeten kennis op te halen.
R.ter Haar,G.Meijer (K-9789013149813) 2e dr. juli 2018
180 pag. € 27,50
Elementair Materieel Strafrecht
De materiële en inhoudelijk kant van het strafrecht wordt heldere en kernachtig besproken.
Maakt op gestructureerde wijze kennis met onderwerpen als legaliteitsbeginsel, causaliteit,

opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden en verschillende deelnemingsvormen. Elk leerstuk
wordt geduid verhelder door uitspraken van de Hoge Raad, voorzien van praktijkvoorbeelden.
R.ter Haar,G.Meijer (K-9789013149791) 3e dr.september 2018
300 pag. € 29,50
EU Criminal Law after Lisbon - Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe
Covers aspects of criminal justice ranging from criminalisation to judicial co-operation to
prosecution to the enforcement of sanctions. Contains a detailed analysis and evaluation of the
powers of the Union to harmonise substantive criminal law and the influence of European
Union law on national substantive criminal law; of the evolution of the Europeanisation of
prosecution from horizontal co-operation between national criminal justice to forms of vertical
integration in the field of prosecution as embodied in the evolution of Eurojust and the
establishment of a European Public Prosecutor's Office; of the operation of the principle of
mutual recognition (by focusing in particular on the European Arrest Warrant System) and its
impact on the relationship between mutual trust and fundamental rights; of EU legislation in
the field on criminal procedure, including legislation on the rights of the defendant and the
victim; of the relationship between EU criminal law and citizenship of the Union; and of the
evolution of an EU model of preventive justice, as exemplified by the proliferation of measures
on terrorist sanctions. Oorspronkelijk verschenen juni 2016 (vóór Brexit),nu in paperback.
V.Mitsilegas (Hart-9781509924769) oktober 2018 336 pag. ca. € 35,00
Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen
Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de invoering van artikel 22b Sr in samenhang met
de aanscherping van het vorderingsbeleid van het OM heeft geleid tot de beoogde aanpassing
van de toepassingspraktijk inzake het adviseren, vorderen en opleggen van taakstraffen.
J.de Ridder e.a.(Pro Facto RUG) dec. 2017 93 + 8 pag. (samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Executie na de Wet Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen (OM Reeks nr.3)
Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad
geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet
verschuift de formele verantwoordelijkheid over de tenuitvoerlegging van het openbaar
ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Dit nieuwe positiefrechtelijke kader wordt
beschreven en geanalyseerd. Daarnaast wordt zicht gegeven op de praktische uitwerking van
die wet. Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt de nieuwe verhouding tussen OM en
minister geschetst: toezicht op de naleving van voorwaarden en maatregelen, stellen van
voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, informeren van
slachtoffers, verstrekken van strafrechtelijke beslissingen, OM-advies en de executie-indicator
en dwangmiddelen en onderzoekshandelingen met het oog op de tenuitvoerlegging, met
aandacht voor het wetsvoorstel tot wijziging van detentiefasering en V.I.
R.Robroek (B-9789462905955) december 2018
234 pag. € 39,00
Fitness to Plead - International and Comparative Perspectives
The law relating to fitness to plead is an increasingly important area of the criminal law. While
criminalization may be justified whenever an offender commits a sufficiently serious moral
wrong requiring that he or she be called to account, the doctrine of fitness to plead calls this
principle into question in the case of a person who lacks the capacity or ability to participate
meaningfully in a criminal trial. Particularly troublesome is the question of what is to be done
with someone who has been found unfit to stand trial. Here the law is required to balance the
need to protect those defendants who are unable to participate effectively in their own trial,
whether permanently or for a defined period, and the need to protect the public from people
who may have caused serious social harm as a result of their antisocial behaviour. Compares
the application of fitness to stand trial across several common law jurisdictions, the civil law
regimes of Italy and the Netherlands, and under international law.
R.Mackay,W.Brookbanks (ed.) (OUP-97890198788478) juli 2018 368 pag.geb. ca. € 85,00
Gender Justice in Islamic Law - Homicide and Bodily Injuries
Seeks to interrogate the classical fiqh formulation on gender and homicide with a view to
exploring further the debate on whether the so-called gender injustice in Islamic law is a
human creation or attributable to the divine sources of the Qur'an and Sunnah. The study is in
response to the increasing criticism of the Islamic criminal law regime and the accusation that
it discriminates on the basis of gender. It argues that any attempt to critique a religious
question through the lens of traditional Western human rights ideals would be resisted by the

vast majority of Muslims. An examination of the question and any suggested solutions offered
would be much more effective if situated within the system they identify with; that is to
address the question of gender justice deficit from within the Islamic legal tradition. Focusing
on Nigeria and Pakistan, the book achieves this by drawing on classical fiqh literature,
contemporary literature, legislative sources and relevant case law.
M.Usman Abubakar (Hart- 9781509915095) juni 2018 256 pag. geb. ca. € 97,00
Herinneren en Vergeten bij in Politie (Cahiers Politiestudies)
Wie de evaluatierapporten leest die al meer dan dertig jaar met enige regelmaat over veelal
ontspoord politieoptreden worden uitgebracht, treft vaak dezelfde aanbevelingen aan. Vloeit
ervaring dan zo snel weg uit de politie? Heeft de organisatie dan zo weinig lerend vermogen?
Tegelijk bijten politiemanagers telkens weer hun tanden stuk op de taaie structuren in de
politie waarna zij oproepen tot een cultuuromslag. Onderzoekers rekenen ingesleten
gewoonten al gauw tot de cultuur van de werkvloer. Toch blijken zulke ondoorgrondelijke
verschijnselen vaak een redelijke ontstaansgrond te hebben die hun voortbestaan wellicht niet
rechtvaardigt maar wel begrijpelijk maakt. De achterliggende gedachte van dit Cahier is dat
kennis van het verleden de politie in staat stelt om beter in te spelen op nieuwe vraagstukken
en onderzoekers om meer van het functioneren van de huidige politie te begrijpen.
P.Ponsaers e.a.(red.) (M-9789046609088) januari 2018
250pag. € 36,00
Het Ergste Hanteerbaar - ruimte voor menselijk strafrecht
De strafrechtspleging is dagelijks in het nieuws. Met onverwachte vrijspraken. Straffen lijken
te laag. Slachtoffers voelen zich speelbal in procedures die jaren voortslepen. Politieagenten,
badmeesters of artsen worden publiekelijk beschuldigd van dood door schuld als het mis gaat
op hun werk. Ze komen in hetzelfde verdachtenbankje terecht als een beroepscrimineel. Net
als de politicus in moeizame proefprocessen om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting
te bepalen. Het HiiL (the Hague Institute for Innovation of Law) gooit een steen in de vijver
van de traditionele strfrechtspleging met de publicatie op 21 augustus van dit rapport.
Laat zien hoe een open strafrechtspleging, waarin ruimte is voor vernieuwing, eruit kan
zien. Voorbeelden waar de strafrechtspleging beter zou kunnen, hebben vaste patronen:
rijgedrag leidend tot noodlottige ongevallen, familiedrama’s, zedendelicten gepleegd door
daders met zware psychische problemen, buurtoverlast, jeugdcriminaliteit, radicalisering, tot
en met de ernstigste oorlogsmisdaden die in Den Haag worden berecht. Stelt vooral vragen:
hoe zou het strafrecht er uit zien als we andere mogelijkheden zouden benutten.
HiiL, augustus 2018
38 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Executie na de Wet Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke Beslissingen (OM Reeks nr.3)
Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad
geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet
verschuift de formele verantwoordelijkheid over de tenuitvoerlegging van het openbaar
ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Dit nieuwe positiefrechtelijke kader wordt
beschreven en geanalyseerd. Daarnaast wordt zicht gegeven op de praktische uitwerking van
die wet. Aan de hand van de volgende onderwerpen wordt de nieuwe verhouding tussen OM en
minister geschetst: toezicht op de naleving van voorwaarden en maatregelen, stellen van
voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, informeren van
slachtoffers, verstrekken van strafrechtelijke beslissingen, OM-advies en de executie-indicator
en dwangmiddelen en onderzoekshandelingen met het oog op de tenuitvoerlegging, met
aandacht voor het wetsvoorstel tot wijziging van detentiefasering en V.I.
R.Robroek (B-9789462905955) december 2018
234 pag. € 39,00
Hoeveel Recht heeft de Emotie ? - over straffen in de slachtoffercultuur
Met de verandering van de samenleving verandert het recht. De media geven steeds meer
aandacht aan emoties oproepende rechtszaken, of ze nu gaan over fatale verkeersongelukken,
lustmoorden of de vrijheid van meningsuiting. En via demonstraties of sociale media bemoeien
boze burgers zich steeds sterker met de manier waarop recht wordt gesproken. Keert de
schandpaal terug ? Rechters staan steeds vaker in een spagaat: hou ik mijn rug recht te
midden van alle opwinding, of beweeg ik mee met de veranderende tijden? Want waar ligt de
grens tussen verlangen naar veiligheid, oprechte woede en ongezonde wraakzucht?
Dit boeiende en zeer leesbare boek over de emotionalisering van het strafrecht is gebaseerd
op de succesvolle reeks artikelen van Henri Beunders in De Groene Amsterdammer,
genomineerd voor de prijs voor onderzoeksjournalistiek De Loep.

H.Beunders (AUP-9789462987258) medio mei 2018

188 pag.

€ 18,00

Inbeslagneming en Confiscatie van Crimineel Vermogen - rechtsvergelijkend onderzoek
naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië
Bevat de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tweeledige vraag a) welke
werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor
het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst
in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, en b) tegen welke belemmeringen de
Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van
grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen. Specifieke aandacht gaat in dit
onderzoek uit naar beslag en confiscatie van i) criminele opbrengsten onder zogenoemde
‘windhappers’ (personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, maar wel
veel geld te besteden hebben), ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de
opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) tegoeden die zijn
aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash geld die zijn
aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen.
Biedt daarmee inzicht in de wettelijke voorzieningen aangaande beslag en confiscatie in
Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, alsmede van de samenwerking inzake beslag en
confiscatie in deze vier landen en Nederland.
S.Buisman e.a.(B-9789462904552) januari 2018 368 pag. € 47,50
International Corruption
Comprehensive guide to UK and international anti-corruption legislation and caselaw
concerning the bribery of foreign officials. Of particular focus is the process of a corruption
investigation, powers regulators hold, and steps companies can take with regards to ensuring
compliance minimising liability. Key legislation covered includes the Bribery Act 2010, the
Crime and Security Act 2010, the US Foreign Corrupt Practices Act 1997, the OECD AntiBribery Convention, and anti-corruption regimes in other jurisdictions around the world. Key
features: Explains anti-corruption laws and investigative regimes in a variety of common and
civil law jurisdictions, sets out how the Serious Fraud Office and other regulators investigate
and prosecute international bribery, addresses practical aspects of anti-corruption
investigations, including forensic account issues, examines court decisions and their effect on
the law of corruption, demonstrates how to design effective an anti-corruption programmes.
P.Cohen,A.Papalaskaris (S&M-9780414052604) 2e dr. juli 2018 488 pag. geb. ca. € 238,00
International Criminal Investigations - Law and Practice
the first of its kind – a resource book on selected topics assessing more than twenty years of
international criminal investigations, while addressing the practicalities and challenges of such
investigations. Explores, from the perspective of expert practitioners, a thematic approach to
important issues such as investigative strategies, planning and interview techniques for
specific witnesses, financial investigations, while incorporating the personal experiences of
those who have served as pioneers in this field. A necessary addition to the literature on
international criminal law in practice, this volume meaningfully contributes to increased
knowledge of the science and art involved in international criminal investigations.
A.Babington-Ashaye e.a.(ed.)(B-9789462367791) maart 2018 392 pag. € 95,00
Jaarbericht 2017 Openbaar Ministerie
Enkele duizenden aangiften of meldingen van veel voorkomende criminaliteit worden niet door
het Openbaar Ministerie opgepakt, terwijl er bij die zaken wel degelijk sprake is van een
kansrijke opsporing en vervolging. Reden: te weinig capaciteit bij de opsporing.
O.M. ,mei 2018,
60 pag.
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een Kleine Biografie van het Straffen - Essays over herwaardering van schuld en boete
Bepleit nieuwe aandacht voor het klassiek en proportioneel straffen. Waar vroeger vooral werd
gestraft, wordt nu vaker gekozen voor behandeling en zorg. Maar is dat nu het beste voor de
verdachte en de samenleving? Of zitten daar ook nadelen aan? Straf en behandeling lijken niet
meer in evenwicht, daarom zoekt de auteur naar een nieuwe balans in de rechtshandhaving,
de vervolging en in het opleggen en uitvoeren van sancties. Voor gevaarlijke veroordeelden
kan alleen straf onvoldoende bescherming bieden. Stelt daarom een maatregel voor, waardoor
zij na afloop van de straf langer kunnen worden vastgehouden. Lijkt op” Schutzhaft” !!!
Rinus Otte (B-9789462905597) begin oktober 2018
244 pag. € 20,00

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 8
Met deze serie waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis worden
opgenomen wordt beoogd een praktisch handvat te geven door per boek artikelsgewijs aan te
geven welke wijzigingen de bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan en tevens
de relevante passages uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepalingen weer te
geven. De parlementaire geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0,
betreft de Contourennota en geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de
acht toekomstige boeken van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel
behandeld. Het onderhavige deel 8, betreft ‘Tenuitvoerlegging’.
P.Mevis e.a.(B-9789462904255) juli 2018 644 pag. € 70,00
Recht doen, Kansen Bieden. Naar Effectievere Gevangenisstraffen
Kabinet presenteert visie op gevangenisstraf . In het detentie- en re-integratieplan dat bij
binnenkomst in de gevangenis wordt gemaakt, komen voortaan gegevens van partijen zoals
reclassering en gemeenten. In het plan staan concrete gedragsdoelen en afspraken over onder
meer werk, huisvesting en schuldsanering. Het algemeen en regimegebonden verlof wordt
afgeschaft. Verlof zal dus in de toekomst niet meer vrijblijvend zijn. In plaats daarvan wordt
een nieuwe vorm van verlof geïntroduceerd: het re-integratieverlof.
Kabinet, juni 2018 23 pag.
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Kroniek van het Strafrecht 2017
JAARLIJKSE UITGAVE
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2017. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:wetgeving, rechtspraak en literatuur.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013149494) april 2018 216 pag. € 25,00
de Kunst van een Humaan Strafrecht (Pompe Reeks nr.90)
een MUST voor elke rechtgeaarde strafrechtjurist
Selectie van zijn belangrijkste en bekendste artikelen gedurende de afgelopen decennia, die
een breed scala beschouwingen bieden over humaniteit en het morele gehalte van het
strafrecht, zoals past in een hedendaagse samenleving die voldoet aan beschaafde en
rechtsstatelijke condities. Vele hier behandelde strafrechtelijke vraagstukken raken tevens
sociologische en psychologische denkwerelden. Stilgestaan wordt bij de vraag wat fatsoenlijk
strafrecht en wat een goede vorming van strafrechtsstudenten is, tot waar de strafbaarheid
mag gaan, waarom de strafrechter grote aandacht voor de persoon van de dader moet
hebben, welke positie het slachtoffer heeft en waarom gedurende de tenuitvoerlegging van de
vrijheidsstraf en van de ter beschikkingstelling (tbs) een rechtspositie voor de betrokkenen
onontbeerlijk is. De oorspronkelijke teksten zijn waar nodig geactualiseerd of ter verrijking van
de inhoud bewerkt. Ondanks alle gestage wijzigingen in strafrecht en strafrechtspleging zijn de
onderliggende intermenselijke verhoudingen en rechtsbehoeften van de burgers in essentie
niet veranderd. Juist hierop legt dit boek een zwaar accent. Nu wellicht actueler dan ooit !!!
C.Kelk(B-9789462904644) februari 2018 632 pag. geb. € 79,95
de Kwetsbare Psychisch Gestoorde Verdachte in het Strafproces – regelgeving, praktijk
en Europese standaarden
Op welke momenten en op welke wijze wordt er in het strafproces tegemoetgekomen aan de
kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte? Er wordt bekeken of regelgeving en de
praktische uitvoering daarvan consistent en adequaat zijn in het licht van Europese
standaarden. Daar zijn ook voldoende instrumenten voor. Alleen: ze worden niet gebruikt. Zo
biedt de wet het O.M. de mogelijkheid om verdachten die overduidelijk psychisch gestoord zijn
buiten de strafrechter meteen gedwongen te laten opnemen (via de Wet Bopz). Maar in de
praktijk koos het OM in de 257 onderzochte zaken altijd voor een strafzitting. Zelfs in zaken
waar de verdachte al bekend is bij een (zorg)instelling of daar verblijft, wordt er gekozen voor
vervolging middels het strafrecht en niet voor ‘afdoening’ via die wet. Proefschrift EUR.
E.Gremmen (W-9789462405134) mei 2018
458 pag. € 34,95
Leerstukken Strafrecht – editie 2018
Verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd
aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. Van noodweer tot
medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. Belicht per thema de actuele stand van zaken
en beroept zich op de laatste jurisprudentie. Indeling en structuur zijn geoptimaliseerd. Naast

algemeen formeel- en materieelrechtelijke leerstukken, vindt men ook veel voorkomende
delicten. Door de thematische opzet is de inhoud geschikt voor de praktijk ook als naslagwerk.
S.v.d.Brink,R.ter Haar (K-9789013134315) 4e dr.februari 2018 880 pag. € 65,00
Legality in Europe - on the Principle nullum crimen, nulla poena sine lege in EU Law and
under the ECHR
Through the establishment of EU criminal law, EU actors have come to influence the definition
and interpretation of domestic crimes and penalties. Both the EU legislature and the CJEU
define and interpret provisions of EU law with relevance for the determination of criminal
liability and the prescription of applicable penalties in the law of the Member States.
This influence on substantive criminal law raises questions about the limits to these legislative
and interpretive activities, both at the EU level and at the level of the Member States. Since
requirements for the definition, interpretation, and application of substantive criminal law are
traditionally provided by the principle nullum crimen, nulla poena sine lege(ie the legality
principle), the functioning of this principle in EU criminal law merits investigation. Examines
and compares the actual constructions of the supranational European legality principles; ie the
legality principles protected under the ECHR and by EU law. Ascertains that, while under the
ECHR, the legality principle only requires the protection of a rather minimal standard of legal
certainty, such a minimum standard might not be appropriate under EU law. Argues that,
instead of merely functioning as a prohibition on arbitrariness, the EU legality principle should
ensure a level of legal certainty, which is closer to the maximum predictability of the
consequences of certain acts. Furthermore, it should be construed more consistently and on
the basis of a clear conceptual framework, while its general conformity with the ECHR
minimum standard should be made more apparent.
M.Timmerman (I-9781780683041) juni 2018
350 pag. € 85,00
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services
into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum
Revised version of a legislative proposal, drafted by and at the initiative of citizens, to
introduce restorative justice provisions into the Dutch Code of Criminal Procedure. The
initiative to this Legislative Proposal and its Explanatory Memorandum was taken within the
framework of the impending introduction of the new Dutch Code of Criminal Procedure. It was
drafted by an Initiator Group consisting of persons working for Maastricht University and the
Dutch Restorative Justice Foundation in collaboration with a think tank made up of
professionals from the fields of criminal law and restorative justice.
J.Claessen e.a. (W-9789462404878) november 2018 ….. pag. € 9,95
the Limits of Criminal Law
Explores the normative and performative limits of criminal law at the borders of crime with
tort, non-criminal enforcement, medical law, business regulation, administrative sanctions,
terrorism and intelligence law. It carefully juxtaposes and compares English and German law
on each of these borders, drawing out underlying concepts and building a detailed picture of
what shapes criminal law, where its limits come from, and what might motivate legal systems
to strain, ignore or strengthen those limits.
M.Dyson,B.Vogel(ed.) (I-9781780686615) oktober 2018 460 pag.geb. € 99,00
Materieel Strafrecht
hét handboek voor een studieboekenprijs !
De zevende editie van dit toonaangevende handboek biedt een toegankelijke, diepgaande en
actuele beschrijving van het hedendaagse materiële strafrecht en verschaft een uitgebreide
verkenning en analyse van de algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid,met
de nadruk op actuele wetgeving, rechtspraak en literatuur en aandacht voor actuele
veranderingen in de strafrechtspleging, zoals veiligheidsdenken en terrorisme. Toenemende
internationale invloeden worden waar relevant aangestipt. Behandel achtereenvolgens de
volgende onderwerpen: een kader voor materieel strafrecht, het strafbare feit en de
strafwetgeving (legaliteit, overgangsrecht, verjaring, rechtsmacht), daderschap van natuurlijke
en rechtspersonen, causaliteit en wederrechtelijkheid, opzet, schuld en schuldbeginsel,
Strafuitsluitingsgronden, strafbare poging en voorbereiding, deelneming aan een strafbaar feit
(waaronder witwassen, art. 140 Sr en leidinggeven), waarborgen tegen meervoudige
aansprakelijkstelling (samenloop en ne bis in idem). Het enige actuele handboek strafrecht !
J.de Hullu (K-9789013149999) 7e dr. mei 2018
612 pag.
€ 40,00

Mediation in Strafzaken
Waar in 2017 nog 950 strafzaken werden aangedragen voor mediation, lag dat aantal in de
eerste vier maanden van 2018 al op 650, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.
Raad voor de Rechtspraak,infoblad 3, juni 2018 16 pag.
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Meervoudige Aansprakelijkstelling - analyse van rechtsfiguren die aansprakelijkstelling
voor meer dan één strafbaar feit normeren
Het komt regelmatig voor dat een verdachte in één of meer strafprocedures voor meerdere
strafbare feiten wordt veroordeeld. Hij is dan meervoudig aansprakelijk gesteld. Er zijn
verschillende rechtsfiguren die verband houden met dergelijke gevallen van meervoudige
aansprakelijkstelling. Voorbeelden zijn de regels over samenloop van strafbare feiten en
recidive als grond voor strafverhoging. Andere rechtsfiguren, zoals het ne bis in idem-beginsel
en bepaalde kwalificatie -uitsluitingsgronden, bieden juist bescherming tegen meervoudige
aansprakelijkstelling. Alle rechtsfiguren in verband met meervoudige aansprakelijkstelling
worden in kaart gebracht en verhoudingen tussen die rechtsfiguren onderzocht.
F.de Graaf (B-9789462904484) medio februari 2018
400 pag. € 52,50
Mensenhandel - moderne slavernij (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 5)
Staat uitgebreid stil bij de wet- en regelgeving tegen mensenhandel. Werpt een blik op het
langste artikel uit het Wetboek van Strafrecht, artikel 273 f. Wordt verhelderd met
jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Ook de programmatische aanpak en het barrièremodel,
beiden worden uiteengezet. Dit handboek is zeer praktisch ingestoken. Biedt concrete
aanknopingspunten om leerstukken over mensenhandel goed en snel te kunnen doorgronden.
W.ten Kate (K-9789013131222) 2e dr. april 2018 222 pag. € 40,00
Moderne Slavernij - Een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
schendingen van het verbod van slavernij en dienstbaarheid uit artikel 4 EVRM in het
Nederlandse strafrecht
Misdrijven zo ernstig als slavernij moeten effectief bestreden worden. Daarom bevatten veel
internationale verdragen bepalingen die slavernij (en dienstbaarheid) verbieden. Ook het EVRM
bevat in art. 4 het verbod van slavernij en dienstbaarheid. In 2005 besloot het EHRM dat het
verbod van slavernij en dienstbaarheid niet slechts negatieve verplichtingen bevat, maar ook
positieve verplichtingen. Eén daarvan is dat dat Verdragsstaten de gedragingen die onder art.
4 EVRM vallen effectief strafbaar moeten stellen. In Nederland zijn de praktijken uit art. 4
EVRM strafbaar gesteld in art. 273f Sr. In de literatuur wordt echter betwijfeld of art 273f Sr
de gedragingen die onder art. 4 EVRM vallen effectief strafbaar stelt. Dat zou betekenen dat de
Nederlandse strafbepaling niet aan de eisen van art. 4 EVRM voldoet. Onderzoekt hier aan de
hand van (internationale) literatuur en jurisprudentie of de Nederlandse strafbepaling voldoet
aan art. 4 EVRM en geen situaties van slavernij en dienstbaarheid straffeloos laat. Allereerst
wordt onderzocht wanneer sprake is van slavernij en dienstbaarheid. Vervolgens staat de
vraag centraal aan welke eisen een effectieve strafbepaling moet voldoen en uiteindelijk wordt
art. 273f Sr aan dit kader getoetst. Het onderzoek bevat een genuanceerde conclusie waarin
de kritiek op de Nederlandse strafbepaling wordt weerlegd.
D.de Jong (bekroonde scriptie RUG) juli 2018 49 pag.
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Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU Transfer of Judgments of Conviction in the European Union and the Respect for Individual’s
Fundamental Rights
Addresses the question of how, in the post-trial context, respect for fundamental rights affects
mutual recognition and mutual trust in EU criminal law. Analyses to what extent not only the
right guaranteed by Article 3 ECHR is protected, but also whether the principle of mutual trust
and mutual recognition can be affected by the rights to family life and the right to a fair trial.
Concerning the latter right, special attention is paid to Directive 2012/13/EU on the right to
information in criminal proceedings, Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer in
criminal proceedings and Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation.
T.Marguery e.a. (W-9789462404991) april 2018
462 pag. € 59,95
het Nederlandse Strafprocesrecht
HET HANDBOEK !!!
Tal van actuele ontwikkelingen maken deze 9e druk meer welkom. In het oog springen vooral
de zg Salduzwetgeving (raadsman bij het politieverhoor), wetgeving aangaande uitbreiding
van de rechten van slachtoffers en nabestaanden, Wet digitale processtukken Strafvordering,

wet tot uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis en wetgeving betreffende het
recht op informatie in strafprocedures. Blikt niet alleen terug op actuele wijzigingen, maar
werpt ook een bescheiden blik vooruit op een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering.
Bij rechtspraak is er aandacht voor ondervragingsrecht bij getuigen, rechtmatigheid van inzet
van bepaalde opsporingsmethoden en ontvankelijkheid van het O.M. in de vervolging.
G.Corstens,M.Borgers (K-9789013150049) 9e dr. 1 augustus 2018 1092 pag. € 55,00
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
De Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft een
kritisch advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Boeken 3 t/m 6 van
het Wetboek van Strafvordering. In dit advies uit de WeCo haar zorgen over de vraag of
invoering van veel van de “vernieuwingen”, zoals die worden voorgesteld, tot een beter
werkbaar strafproces(recht) zal leiden. Daarbij plaatst de WeCo onder andere kanttekeningen
bij de voorgestelde grotere regierol voor de voorzitter van de meervoudige kamer en de
mogelijke beperkingen van de verplichte procesinleiding. In het advies doet de WeCo ook
een suggestie voor een vernieuwing binnen de rechtspraak: een speciale schadekamer voor de
beoordeling van schadevorderingen bij strafvorderlijk optreden.
NVvR, 20 augustus 2018
50 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
No Prisoner Deserves to be Treated like Forgotten Human Waste - een onderzoek naar
de tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf, zoals die is voorgesteld door
staatssecretaris Dijkhoff, in het licht van artikel 3 EVRM
Op 5 juli 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse tenuitvoerleggingspraktijk
op het terrein van de levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 EVRM. Teneinde te
voorkomen dat de levenslange gevangenisstraf niet meer wordt opgelegd in Nederland, heeft
Staatssecretaris Dijkhoff een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan die ertoe moet leiden dat de
strijdigheid met het EVRM wordt opgeheven. Deze scriptie bevat een onderzoek naar de eisen
die het EHRM aan de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf stelt; het EHRM
leidt deze eisen af uit artikel 3 EVRM. Daarnaast wordt onderzocht wat de wijzigingen van
Dijkhoff inhouden en hoe de nieuwe tenuitvoerleggingspraktijk eruit zal komen te zien.
Geconcludeerd wordt dat de nieuwe wijze van tenuitvoerlegging op meerdere onderdelen
tekortschiet in het licht van de jurisprudentie van het EHRM en strijdig zijn met art 3 EHRM.
L.Bähr (VU, augustus 2017) 47 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Aanvullend artikel ”Het ongelijk van de Hoge Raad”
ook GRATIS OPPDF OP AANVRAAG
de Ontnemingsmaatregel Toegepast
Misdaad mag niet lonen. Om die reden is de ‘maatregel ter ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel’, kortweg de ‘ontnemingsmaatregel’, in het Nederlandse strafrecht
ingevoerd. Deze strafrechtelijke sanctie ontneemt misdadigers het vermogen dat zij uit
misdaad hebben verkregen. Vanaf de invoering in het Wetboek van Strafrecht in 1983 en de
grondige verruiming in 1993 is er veel te doen geweest over deze strafrechtelijke maatregel.
De wetgever wilde een bewijsrecht in het leven roepen dat afwijkt van het reguliere
strafprocesrecht. Mede daarom wordt de ontnemingsmaatregel, als enige strafrechtelijke
sanctie, opgelegd in een eigen, gescheiden procedure. In deze procedure wordt van de burger
een actieve verdediging verwacht. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag naar de
rechtspositie van de verdachte of veroordeelde burger in de procedure tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel. Het begrip ‘rechtspositie’ heeft hierbij een nadere invulling
gekregen, waarbij enerzijds wordt gekeken naar wat er van de burger wordt verwacht in de
bewijsvoering en anderzijds naar de belangen die met de voordeelsontneming moeten worden
gediend. Die sanctie dient namelijk om de financiële situatie te herstellen die zou hebben
bestaan als geen strafbare feiten zouden zijn begaan. Daarnaast dient oplegging en
tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel de terugkeer van de burger in de samenleving
niet te veel te belemmeren. Tot slot geldt op grond van de onschuldpresumptie de regel dat
van de burger niet mag worden verlangd dat hij zijn eigen onschuld bewijst. Toepassing van
de ontnemingsmaatregel staat op diverse punten op gespannen voet met deze belangen.
W.de Zanger (B-9789462905252) juni 2018 488 pag. € 69,50
Over Grenzen bij Bewijsvergaring - Grondslagen voor geïntegreerde normering van
strafrechtelijke bewijsvergaring
Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht.
Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden,

sancties en maatregelen met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door
intensivering van de internationale samenwerking. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van
terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring
is een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden. Bewijsvergaring gaat over
grenzen heen: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir.
In deze rede wordt betoogd dat dit gepaard moet gaan met normatieve integratie van de
bewijsvergaring. Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in
strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren. Normatieve integratie
van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat er
een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering.
M.Hirsch Ballin (B-9789462905504) oktober 2018 88 pag. € 20,00
de Praktijk van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling in Relatie tot Speciale Preventie
en Re-integratie
Bevat de bevindingen van het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.) dat is uitgevoerd door onderzoekers van de EUR, in opdracht van het
Min.v.J & V. Aanleiding was een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De centrale
onderzoeksvraag is of de wettelijke regeling en de uitvoeringspraktijk van de v.i. adequaat zijn
ingericht met het oog op de doelen van re-integratie en speciale preventie. Ter beantwoording
van die vraag zijn bestaande wettelijke kader en achtergrond daarvan uiteengezet, evenals
taken en verantwoordelijkheden van de bij het v.i.-proces betrokken partijen. Daarop
aansluitend wordt op basis van beschikbare cijfers, interviews met bij de v.i. betrokken
organisaties en jurisprudentie inzicht verschaft in de wijze waarop de verschillende v.i.instrumenten als uitstel, achterwege blijven, herroeping en verlenging van de proeftijd van de
v.i. worden ingezet om de veroordeelde gedetineerden terug de samenleving in te geleiden.
J.uit Beijerse e.a. (B-9789462905436) juli 2018
180 pag. € 42,00
Praktijkboek - Wet ter Voorkoming van Witwassen & Financieren van Terrorisme
(WWFT)
Compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie
vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Bevat daarnaast voor
de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende
toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde opgenomen
Tienstappenplan vormt praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan verplichtingen
met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
A.Tilleman e.a. (S-9789012402194) maart 2018
760 pag. geb. € 68,90
Procesreglement digitaal procederen bij de Hoge Raad in strafzaken
Omdat het vanaf 17-12- 2018 mogelijk is om in reguliere strafzaken en ontnemingszaken
digitaal te procederen bij de Hoge Raad, is een aangepast procesreglement gepubliceerd.
Staatscourant 2018 nr.68562 d.d. 05-12-2018 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Protocol inzake de Behandeling van Aangiften bij een Ministerie, het OM, of de PG bij
de Hoge Raad tegen Leden van de Staten Generaal, Ministers en Staatssecretarissen
Een praktische handleiding over de afwikkeling van aangiften bij een ministerie, het openbaar
ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad tegen (voormalige) Kamerleden,
ministers en staatssecretarissen. Dateert nog van het vorige (niet christelijke) kabinet.
Min.van V & J, oktober 2017
8 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
PS: Dit is Vertrouwelijk - Een briefwisseling
Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn twee iconen in hun vak.
Al zo'n dertig jaar kruisen ze elkaars wegen. Allebei hebben ze hun kenmerkende, eigen stijl.
Welbespraakt en uitgesproken, soms een tikkeltje provocerend, maar altijd op basis van
feiten, kennis en ervaring. Er is sprake van wederzijds respect, zelfs van een zekere
genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen. Want Spong verdedigt en De Vries klaagt aan.
In 'PS: dit is vertrouwelijk...' geven beiden zich bloot. Ze schrijven openhartig over hun werk,
hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels. Over wat hen drijft en over hun privéleven. De
misdaadverslaggever en de topadvocaat blijken veel gemeen te hebben, maar zij botsen ook
regelmatig. Hun correspondentie vormt een fascinerende kijk achter de schermen.
G.Spong,P.de Vries (Balans-9789460038006) februari 2018 364 pag. € 22,50

Raadsman bij Verhoor (Lange Termijn Monitor)
In deze eerste editie van de langetermijnmonitor staan de organisatie en toepassing van het
nieuwe recht op verhoorbijstand centraal, over het eerste jaar na invoering.
C.KleinHaarhuis e.a.(WODC) november 2018 195 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Samenvatting 6 pag., aanbieding aan 2e Kamer 5 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Regulering van Opsporingsbevoegdheden in een Digitale Omgeving
Rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek. Deze Commissie heeft zich
gebogen over een aantal vraagstukken die spelen in het voorgestelde Boek 2 van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering (dat ziet op het opsporingsonderzoek). Onder meer adviseert de
commissie een gedifferentieerde normering (driedeling) bij de bevoegdheid tot het doen van
onderzoek in smartphones en computers, afhankelijk van de mate van inbreuk op de privacy
van betrokkenen. Minder ingrijpend onderzoek zou kunnen worden gedaan onder toezicht van
een officier van Justitie; ingrijpender onderzoek via een rechter-commissaris.
Cie.Mod.Opsporingsbevoegdheden juni 2018
212 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Richtlijn en Kader voor Strafvordering Jeugd en Adolescenten
Deze aanwijzing bevat de uitgangspunten voor de behandeling van strafzaken jeugd en de
toepassing van het adolescentenstrafrecht. Tevens bevat deze beleidsregel de strafmaten voor
Halt-afdoeningen en richtlijnen voor strafvordering voor de afdoening van jeugdzaken.
Staatscourant 2018-29497 mei 2018
22 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Richtlijn voor Strafvordering Cybercrime
Deze eerste richtlijn cybercrime ziet op de verschillende verschijningsvormen van cybercrime
(o.a. computervredebreuk, de DDoS aanval, ransomware, malware, defacing) en bevat criteria
aan de hand waarvan in individuele zaken een strafeis geformuleerd kan worden. De richtlijn
biedt handvaten voor de op zitting te eisen straffen.
Staatscourant 2018-nr.3271 (31-01-18) 3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings
Examines the right to a fair trial in international criminal proceedings from a human right
perspective drawing mainly from General Comments, Individual Communications to the Human
Right Committee and the jurisprudence of international criminal tribunals and courts. Shows
the extent to which international and hybrid criminal courts specifically ICTY and ICTR uphold
human rights standards as lay down in the ICCPR. Even though these ad hoc tribunals have
been criticized for lengthy trials, they have generously granted accused individuals enormous
privileges such as the right to self-representation which is not possible in the ECtHR. To
reconcile this situation, the author proposed that the ad hoc tribunals could adopt the
approach of the ECtHR with regards to length of proceedings while the ECtHR can learn from
the ad hoc tribunals with regards to self-representation.
C.Mbuayang (B-9789462368576) juli 2018
400 pag. € 135,00
the Right to Be Present at Trial in International Criminal Law
Analyses what it means for the accused to be present during international criminal trials and
how that meaning has changed. Also examines the impact that absence from trial can have on
the fair trial rights of the accused and whether those rights can be upheld outside of the
accused’s presence. Has identified four different categories of absence and how each affects
the right to be present. This permits a more nuanced understanding of how the right to be
present is understood in international criminal law and how it may develop in the future.
C.Wheeler (Brill-9789004376854) november 2018
350 pag. geb.
ca. € 148,50
Straf en Schadevergoeding - drie historische hoofdstukken
De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er een van vele eeuwen
geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze evolutie worden hier geschetst. Daarbij zal
tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het
terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het
schadevergoedingsrecht verder gestalte heeft gekregen.
E.Broers (M-9789046609453) 2e dr. augustus 2018
70 pag. € 14,95

de Straf na de Straf - de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling afgezet tegen de
verander(en)de strafdoelen
Elk jaar keren ongeveer 40.000 personen uit de Nederlandse gevangenissen terug in de
maatschappij. Velen van hen lijken er niet in te slagen om hun leven na de tenuitvoerlegging
van de straf op orde te krijgen: ongeveer de helft wordt binnen twee jaar opnieuw veroordeeld
en een derde belandt binnen twee jaar weer achter de tralies. Dit is mogelijk deels een gevolg
van het toenemende aantal de jure consequenties waarmee ex-gedetineerden worden
geconfronteerd. Daarbij kan worden gedacht aan zware betrouwbaarheidstoetsingen (zo is
voor steeds meer beroepen een Verklaring Omtrent Gedrag vereist) en aan de beëindiging van
het verblijfsrecht van vreemdelingen, die zo mogelijk worden ‘verbannen’ uit de samenleving.
Naast deze bestuursrechtelijke gevolgen kan ook de strafrechter gedragsbeïnvloedende
maatregelen opleggen die een vrije terugkeer in de samenleving beperken. Onderzocht wordt
in hoeverre de strafrechter rekening dient te houden met de gevolgen van een strafrechtelijke
veroordeling (en dus in hoeverre verweren dienaangaande dienen te worden gehonoreerd).
Beschrijft hiertoe de ontwikkeling van de strafdoelen en de principes van strafoplegging in de
loop der jaren. Daarnaast worden enkele gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling
besproken evenals de wijze waarop deze zich verhouden tot de strafdoelen en de principes van
strafoplegging. Behandelt tot slot behandelt – aan de hand van diepte-interviews – de ideeën
die thans onder strafrechters leven over de gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling.
A.Meijer (C-9789088632266) augustus 2018
126 pag.
€ 25,00
de Strafbaarstelling van Arbeidsuitbuiting in Nederland
Strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting grijpt direct terug op artikel 273f Sr. Een artikel met
een lange historie, waarin mensenhandel ‒ waaronder arbeidsuitbuiting ‒ in Nederland
strafbaar is gesteld. Zowel de handel in de voorfase als de exploitatie in de vervolgfase worden
bij een delict in deze sfeer betrokken. Het gaat dan zowel om arbeidsuitbuiting binnen de
seksindustrie als binnen geheel andere economische sectoren. Wanneer en op welke gronden
moet een delict worden aangemerkt als mensenhandel ‒ vooral wanneer het arbeidsuitbuiting
betreft? Inhoud en reikwijdte van de strafbaarstelling van mensenhandel staan centraal, dit
tegen het licht van grondslagen van het strafrecht, internationale en Europese mensenrechten
en anti-mensenhandelregelgeving: ontrafelt de strafbaarstelling van mensenhandel en
arbeidsuitbuiting; behandelt internationale verdragsverplichtingen om mensenhandel en
uitbuiting tegen te gaan; toetst nationale strafbaarstelling aan onze strafrechtbeginselen.
Door een breder inzicht in grenzen, mogelijkheden en bezwaren rond de delictsomschrijving.
kan beter worden beoordeeld of: de juiste strafmaat is aangelegd bij een delict; en
of acceptabele praktijken niet ten onrechte het predicaat ‘crimineel’ hebben gekregen.
S.Lestrade (K-9789013148503) maart 2018
388 pag. € 62,50
Straffen: een Penologisch Perspectief
Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter vele gezichten, en straffen als
de doodstraf en de gevangenisstraf spreken nog altijd heel sterk tot de verbeelding. Waarom
straft een samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie worden de straffen
uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf voor de gedetineerde? Wat betekent
het om in de gevangenis te werken? Hoe en door wie wordt er beslist wanneer iemand kan vrij
komen? En hoe zit het nu weer met dat elektronisch toezicht? Deze en andere vragen komen
hier aan bod. Bundelt recente en klassieke wetenschappelijke inzichten over gevangenisstraf,
internering, doodstraf, straffen in de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en analyseert
de belangrijkste beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt op België, maar er is ook
veel aandacht voor het internationale perspectief. De visies van beleidsactoren, penale
beslissers en uitvoerders van de straf en van de justitiabelen die onderworpen worden aan
straf komen aan bod. Organisatorische en culturele aspecten van de strafuitvoeringsinstituten,
zoals de gevangenis en de justitiehuizen, worden vanuit juridische, sociologische en
psychologische hoek behandeld.
K.Beyens,S.Snacken (red.) (M-9789046609002) december 2018 738 pag. € 55,00
Strafprocesreglement Gerechten en OM 2019
Per 1 januari 2019 geldt een nieuw Landelijk Strafprocesreglement voor de afdelingen
strafrecht van de gerechten en het OM, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
Staatscourant 2018-64607, 19 november 2018 19 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafrecht en Strafprocesrecht in Hoofdlijnen

BELGISCH RECHT

Dit handboek werd voor de tiende editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 2017. In deze editie is,
gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder
overzichtelijk wordt. Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van
recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de niet-aflatende stroom van ‘punctuele
wijzigingen’ in de wetgeving ( met name de ‘Potpourriwetten’ van 2016).
C.VandenWyngaert e.a.(M-9789046608982) 10e dr. december 2018 1462 pag. geb. € 249,00
de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Ondernemingen voor Moderne Slavernij een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om (internationaal opererende)
ondernemingen op basis van artikel 273f Sr strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor
moderne slavernij
Via een onderzoek naar de bepalingen van rechtsmacht wordt de toepasselijkheid van deze
strafbaarstelling onderzocht voor drie categorieën van gevallen: i) moderne slavernij door
Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland, ii) moderne slavernij door
Nederlandse ondernemingen in het buitenland, en iii) moderne slavernij door buitenlandse
ondernemingen in het buitenland. Ook worden de Nederlandse mogelijkheden vergeleken met
de mogelijkheden die de Engelse Modern Slavery Act 2015 biedt.
A.-J.Schaap (W-9789462404458) februari 2018 165 pag. € 14,95
Tekst & Commentaar – STRAFRECHT
Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en bevat bovendien aanhangige wetsvoorstellen
besproken via een aantekening ‘Komend recht’, zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de
nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb.
2017, 82). Daarnaast is uiteraard belangrijke gewezen jurisprudentie verwerkt. Een greep uit
de verwerkte wetswijzingen: Wet in verband met aanvulling bepalingen verdachte, raadsman,
dwangmiddelen (Stb. 2016, 476), Wet inzake langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en
vrijheidsbeperking (Stb. 2015, 460), Wet versterking van het stelsel ter beheersing van het
legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242), Wet definitieve invoering begeleid rijden (Stb. 2017, 424)
T.Cleiren e.a. (red.) (K-9789013147056) 12e dr.eind augustus 2018 3388 pag. geb. € 275,00
TBS: Betere TBS zorgt voor minder TBS-weigeraars (Manifest TBS Advocaten)
De Vereniging van TBS-advocaten heeft een manifest opgesteld waarin verbeterpunten in het
tbs-systeem worden voorgesteld. Dit manifest richt zich op de Richtlijn uit 2012.
Manifest Ver.v. TBS-Advocaten januari 2018 4 pag. + Richtlijn Psychiatrisch Onderzoeken
Rapportage in Strafzaken (2012) 112 pag.
BEIDEN GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering - Tekst & Toelichting
Helder overzicht van de bepalingen van het nieuwe Boek 7 Wetboek van Strafvordering, zoals
die gelden na inwerkingtreding van de herziening regeling internationale samenwerking in
strafzaken. Per artikel ziet men in een oogopslag of dit wijzigt. Indien er sprake is van een
wijziging dan is het artikel voorzien van een toelichting. In de inleiding wordt ingegaan op de
achtergrond van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, totstandkoming,
inhoud en doelstellingen van de herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken.
K.de Jong,M.Dubbeldam (S-9789012403467) november 2018
100 pag. € 34,95
de Toepassing van het Jeugdstrafrecht bij Jongvolwassenen in de Praktijk –een
procesevaluatie van het adolescentenstrafrecht (WODC Cahier 2018-14)
Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever sancties uit het jeugdstrafrecht en het
volwassenenstrafrecht flexibeler in te kunnen zetten bij jongvolwassen daders. De nadruk
binnen het adolescentenstrafrecht ligt op de verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht
voor daders van 18 tot 23 jaar (artikel 77c Sr). Hoe wordt de bejegening van jongvolwassenen
na implementatie van het adolescentenstrafrecht in 2014 in de praktijk uitgevoerd ?
WODC , oktober 2018 120 pag. (incl. samenvatting)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Totdat het Tegendeel is Bewezen
Behandelt de uitwerking van onschuldpresumptie in het Nederlandse strafrecht in de volledige
breedte. Naast een verkenning van de grondbeginselen erachter, besteedt de auteur volop
aandacht aan de dagelijkse toepassing ervan. Behandelt uiteraard ook de steeds verder
uitdijende jurisprudentie van het EHRM en het VN-mensenrechtencomité. Verkent de
onschuldpresumptie vanuit een viertal perspectieven: historisch, inhoudelijk, internationaal en
Nederlands perspectief. Analyseert de klassieke pijlers van het strafrecht. Hieronder vallen de

verdeling van bewijslast, stelsel van dwangmiddelen en onpartijdigheid van de strafrechter.
Ook recentere ontwikkelingen blijven niet onbelicht, zoals analyse van de rol van de voorlopige
en dadelijke uitvoerbaarheid van sancties, invoering van nieuwe gronden voor voorlopige
hechtenis, ontnemingswetgeving en opkomst van nieuwe media. Niet eerder is zo uitvoerig en
volledig onderzoek gedaan naar dit breed toepasselijke en fundamentele rechtsbeginsel.
J.Bemelmans (K-9789013147803) januari 2018 648 pag. € 55,00
Tijdschrift Modernisering Strafvordering
NIEUW TIJDSCHRIFT
Dit geheelnieuwe tijdschrift is een geactualiseerde bundeling van bijdragen die eerder dit jaar
op het Open Access-platform www.moderniseringstrafvordering.nl zijn verschenen.Het
platform en het tijdschrift leveren een actuele bijdrage aan de discussie over de modernisering
van het Wetboek van Strafvordering. Informatie over het omvangrijke project tot
modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt toegankelijk. Bij een abonnement
ontvangt u automatisch het geactualiseerde papieren tijdschrift zodra het is verschenen én u
kunt nieuwe artikelen doorzoeken en het online archief raadplegen.
J.Crijnse.a.(red.) (Boom) verschijnt 2x per jaar
jaarabonnement € 49,00 (ex. btw)
Van Autonome tot Gemuilkorfde Rechter ? - een onderzoek naar de verhouding tussen het
taakstrafverbod en de rechterlijke straftoemetingsvrijheid in het licht van de gezagsverhouding
tussen wetgever en rechter'
Onderzocht wordt de invloed van het taakstrafverbod op de straftoemetingsvrijheid en er is
gekeken of de wijze waarop de rechter artikel 22b Sr toepast in overeenstemming is met de
constitutionele verhouding tussen wetgever en rechter. De wetgever is zich meer directief gaan
opstellen op het terrein van de straftoemeting met het taakstrafverbod. Doordat de rechter
niet alle relevante factoren kan afwegen om tot de meest passende sanctie te komen, wordt
met de Wbt een inbreuk op de rechterlijke straftoemetingsvrijheid gemaakt. Deze inbreuk is
ongerechtvaardigd, omdat voor het ingrijpen in de straftoemetingsvrijheid geen zwaarwegende
gronden bestonden. De meest bekende manier om het taakstrafverbod naar de letter der wet
te volgen is het combineren van de taakstraf met één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft gewild dat
de taakstraf de onvoorwaardelijke gevangenisstraf overschaduwd en een gevangenisstraf van
substantiële duur voor ogen heeft gehad. Bovendien dient het opleggen van één dag
gevangenisstraf geen redelijk doel. Het buiten toepassing laten van art. 22b Sr doorkruist de
belangenafweging van de wetgever en staat door artikel 11 Wet AB op gespannen voet met de
traditionele plaats van de rechterlijke macht in het Nederlandse staatsbestel.
T.Troost (top-scriptie EUR) juni 2017
98 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Vastzitten zonder Straf - Over inverzekeringstellingen en schadevergoedingen op basis van
artikel 89 Sv
Sinds een aantal jaren neemt het aantal gehonoreerde verzoeken tot schadevergoeding voor
zaken waarin sprake is van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis (voorarrest) toe,
zonder dat er sprake is geweest van een opgelegde straf of maatregel. De onderzoekstijd die
de politie nodig heeft na aanhouding van een verdachte blijkt een belangrijk aspect te zijn van
het in verzekering stellen van verdachten. De ophoudtermijn van zes uur die voorheen gold,
bleek steeds vaker te kort. Dit wordt mede veroorzaakt door regelgeving over een advocaat bij
het eerste verhoor. Ook de toenemende beschikbaarheid van digitale sporen en
camerabeelden maakt dat er vaak extra tijd nodig is voor onderzoek. De afname van het
aantal inverzekeringstellingen in 2017 kan mede verklaard worden door de verruiming van de
ophoudtermijn naar negen uur per 1 maart 2017. Daarnaast laat de ZSM-werkwijze weinig
ruimte om eenvoudige zaken ook op een eenvoudige manier af te doen, eveneens met
tijdverlies tot gevolg. D e auteurs doen een aantal aanbevelingen ter verbetering.
P.Kruize,P.Gruter (S-978912403306) oktober 2018
120 pag. € 41,50
Victa Vincit Veritas? - evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (WODC RAPPORT)
Met de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet hervorming herziening ten voordele, werd
de regeling van herziening in strafzaken ten voordele van de gewezen verdachte ten dele
opnieuw vormgegeven en van enkele uitbreidingen en aanpassingen voorzien. De wet bevatte
de bepaling dat zij vijf jaar na de inwerkingtreding zou worden geëvalueerd op haar
doeltreffendheid en op de effecten van de wet in de praktijk. Verslag van evaluatieonderzoek.
J.Nan e.a.(B-9789462905771) december 2018
254 pag. € 49,00

Verdachte Artsen - de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht
Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische
tuchtzaak als een strafzaak volgen. Onderzoekt hier de verhouding tussen het medisch
tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden
gevoerd. Indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet is een arts
verplicht om medewerking te verlenen, terwijl in het strafrecht een arts het recht heeft om te
zwijgen. Mag hij dat ook doen gedurende het onderzoek van de Inspectie en tijdens de
tuchtrechtelijke procedure indien er (mogelijk) nog een strafzaak volgt? Welke (belastende)
gegevens mag de Inspectie overdragen aan het OM? Hoe verhoudt die gegevensoverdracht
zich tot de (Europese) jurisprudentie? Wat is de waarde van straf(proces)rechtelijke
leerstukken in het tuchtrecht? En heeft een eerdere tuchtrechtelijke veroordeling enige
betekenis in het strafrecht en andersom? Beschrijft o.a. de rol van de Inspectie en de
medewerkingsplicht, vervolgingsbeleid van het OM in het kader van medische zaken,
betekenis en reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, knelpunten in de samenwerking
tussen het OM en de IGJ, betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht
(nemo tenetur, ne bis in idem en una via) en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht.
L.Bergsma (C09789088632358) november 2018 120 pag. € 27,50
Verkeersmisdrijven (Serie- Strafrecht)
Het eerste deel in een nieuwe serie. Bevat uitzetting van de verkeersmisdrijven zoals
vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht (als dood door
schuld, doodslag). Bevat een uitwerking van alle verkeersmisdrijven, als rijden onder invloed,
gevaarlijk rijden, verlaten van het plaats ongeluk e.d. Bevat ruime uiteenzetting van de
jurisprudentie over tal van, als ongelukken door ziekte, slecht zicht, niet goed kijken, rijden
onder invloed, ongelukken veroorzaakt door voorrangsvoertuigen e.d. PRAKTIJKBOEK !!!
M.Scharenborg (MMB-9789462546707) januari 2018 309 pag.
€ 24,50
Verlofstelsels in Strafzaken
Het Nederlandse strafprocesrecht maakt het mogelijk hoger beroep of cassatie in te stellen
wanneer een veroordeelde het niet eens is met de uitspraak van de strafrechter. Echter kan
deze mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie sinds enkele jaren door een hogere rechter
worden geweigerd op basis van zogenoemde verlofstelsels. Start hier met het verhelderen van
de verschillende soorten verlofstelsels die (ook) in Nederland bestaan. Zo wordt bij een
inhoudelijk verlofstelsel de toegang tot beroep bepaald op basis van een inschatting van de
slagingskans. Bij een vrij verlofstelsel hangt de toegang tot beroep af van een zeer open of
vaag criterium. Behandelt vervolgens uiteenlopende vraagstukken die zich voordoen ten
aanzien van deze verlofstelsels. Hoe verhouden verlofstelsels zich tot het mensenrecht op
review van een veroordeling door een hogere rechter? En is de afwijzing van verlof misschien
in strijd met het recht op een eerlijk proces? Concludeert dat vrije verlofstelsels in hoger
beroep ontoelaatbaar zijn. Inhoudelijke verlofstelsels in kunnen aanvaardbaar zijn, mits met
voldoende waarborgen omkleed. Tenslotte zijn verlofstelsels in cassatie vrijwel altijd
toelaatbaar. Dit is de eerste titel die het mensenrecht op (hoger) beroep grondig analyseert.
G.Pesselse (K-9789013147605) februari 2018 452 pag. € 70,00
Verstoord Evenwicht - Naar een Rechtvaardiger Strafrecht
Leden van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten focussen op de
onderdelen van de strafrechtspleging waar, naar hun mening, sprake is van een verstoord
evenwicht. Enkele vragen centraal staan, zijn: wordt er niet te makkelijk op de enkele
verklaring van een verbalisant gevaren ? Worden zeer ingrijpende maatregelen als de ISD wel
ingezet voor het juiste doel ? En; als rechters niet onpartijdig of vooringenomen blijken te zijn,
biedt de huidige wrakingsregeling de verdachte dan een voldoende onafhankelijke toetsing ?
Per bijdrage worden voorzetten gegeven van hoe het evenwicht hersteld zou kunnen - of
moeten - worden. Verschenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NVJSA.
J.Baare.a.(red.)(S-9789012401692) februari 2018 160 pag. € 29,95
Voorlopige Hechtenis in het Nederlandse Jeugdstrafrecht (E.M.Meijers Reeks) - Wet
en praktijk in het licht van internationale en Europese kinder- en mensenrechten
Onderzoekt en analyseert functie, juridische inbedding en toepassingspraktijk van de
voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinderen mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Hoe gaat
dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in

ogenschouw genomen? Onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe vragen.
Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, interviews met rechters,
officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming,
jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een goed beeld
geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht.
Y v.d.Brink (K-9789013146837) januari 2018
800 pag. € 60,00
Vooropgestelde Arresten 2017 - ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie
Geeft een jaarlijks (nu over 2017)beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke
jurisprudentie . Net als in de voorafgaande bundels gaat het in deze selectie primair om de
gegeven gezaghebbende oordelen, van korte annotaties voorzien. De uitspraken zijn
thematisch gerangschikt en voorzien van trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie.
Elk hoofdstuk heeft een inleiding over welke onderwerpen binnen dit thema aan bod komen.
C.v.Oort (red.) (S-9789012402521) oktober 2018 288 pag.
€ 55,00
een Vreedzame Revolutie - de ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking
in de Europese Unie
Afgezet tegen de onsamenhangende en grotendeels geheime manier waarop vóór 1993 door
politie en justitie in Europa werd samengewerkt, kan de georganiseerde en transparante
manier waarop dit tegenwoordig in het kader van de Europese Unie gebeurt, revolutionair
worden genoemd. Hier wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de
actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma
en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele
verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: Verdrag van Maastricht, Verdrag van
Amsterdam, Verdrag van Nice, Verdrag van Rome en Verdrag van Lissabon. Deze
programmatische aanpak maakt het mogelijk om duidelijk te maken wat voor een imposant
stelsel van politiële en justitiële organisaties, voorzieningen en netwerken (Europol, Schengen
Informatie Systeem, Eurojust, Europees aanhoudingsbevel en zo meer) langs democratische
weg werd opgebouwd om binnenlandse buitenlandse veiligheid van burgers van de EU te
kunnen verzekeren. In het bijzonder de problemen bij de bewaking van de binnen- en
buitengrenzen en bij bestrijding van het terrorisme tonen aan dat dit stelsel in de nabije
toekomst verder moet worden uitgebouwd. Ironisch genoeg bewijzen ook de onderhandelingen
over Brexit het grote belang van politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie: het
Verenigd Koninkrijk wil koste wat het kost blijven deelnemen aan cruciale onderdelen ervan.
C.Fijnaut (I-9789400010000) begin december 2018 1064 pag.
€ 85,00
Ways of Case-Making - Zaken Maken
In veel onderzoek van het strafrecht blijft de alledaagse juridische praktijk onderbelicht, terwijl
juist daar belangrijke lessen te leren zijn. Dat stelt sociologe Irene van Oorschot in haar
dissertatie aan de EUR. Zij onderzocht de manier waarop de politierechter 'zaken maakt' en
vindt dat de praktijken van politierechters, met name de rol van de verdachte en het dossier,
serieuzer genomen moeten worden.
I.v.Oorschot (EUR) februari 2018 317 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek - prevalentie, informatiebehoefte
officieren van justitie en rechters, en afdoeningen door de rechter
Het onderhavige rapport gaat over weigerende verdachten (observandi) in het Pro Justitiaonderzoek. PJ-onderzoek is gedragskundig onderzoek door een psycholoog en/of psychiater, in
opdracht van de officier van Justitie, de rechter-commissaris of de rechtbank.
WODC Cahier 2018 nr.15 september 2018 147 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum zijn gewijzigde
WWFT, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en Uitvoeringsregeling Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling) van kracht
geworden ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849 van
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015, L 141/73). De Vierde antiwitwasrichtlijn wordt in Nederland voorts geïmplementeerd in de Handelsregisterwet. In de
loop van 2019 zal naar verwachting deze wet gewijzigd in werking treden. Hier zijn een aantal
voorbeelddocumenten opgesteld primair voor gebruik op de grote kantoren. Er is zoveel
mogelijk concreet invulling gegeven aan de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten

per kantoor worden aangepast. Ook geschikt voor middelgrote en kleine advocaten- en
notariskantoren. Waar in de documenten verwezen wordt naar Compliance Officer WWFT, kan
een andere functionaris worden aangewezen die de compliancefunctie vervult. Benoeming van
een Auditor WWFT is niet vereist. Verwijzingen naar deze functionaris kunnen vervallen. De
regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing.
B.Snijders-Kuipers e.a.(B-9789462909500) 2e dr. december 2018 190 pag. € 29,00
Wet OM-Afdoening – Evaluatie (Bonger Reeks nr.4)
Wet OM-afdoening voldoet slechts beperkt aan verwachtingen . Dat het aantal verzetszaken
naar aanleiding van een OM-afdoening gering zou zijn, blijkt niet te kloppen. Ook van de
verwachting dat de inning van niet-betaalde geldboetes minder problematisch zou worden, is
niet gebleken. Verder is de veronderstelling dat driekwart van de strafbeschikkingen zou
worden voldaan, niet uitgekomen. UvA rapport in opdracht WODC.
D.Abels e.a. (9789036105125) 278 pag. (incl.samenvatt.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Where I was and How I will prove it - on the believability of alibis
Slechts twee procent van alle onschuldige verdachten blijkt in staat een geloofwaardig alibi te
leveren. Dat blijkt uit onderzoek van rechtspsycholoog Ricardo Nieuwkamp, die hierop 7 maart
aan de Universiteit Maastricht promoveerde. Onschuldigen hebben vaak zwakker bewijs voor
hun alibi, bijvoorbeeld een familielid als getuige. Daarnaast kunnen mensen zich ook
simpelweg vergissen in data of locaties, of in eerste instantie hebben gelogen, bijvoorbeeld om
iets te verdoezelen. Dit is één van de eerste onderzoeken waarbij politierechercheurs bij
onderzoek naar de geloofwaardigheid van alibi’s zijn betrokken. Hij concludeert dat
rechercheurs bij het beoordelen van een alibi rekening zouden moeten houden met de inhoud
van het alibi, de haalbaarheid van (sterk) bewijs en de feilbaarheid van het geheugen.
R.Nieuwkamp (proefschrift U.M.) maart 2018 266 pag.(+ abstract) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Zedelijkheidswetgeving (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 6)
Bespreekt titel XIV van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de zeden): behandelt
alle wetsartikelen, rijkelijk aangevuld met jurisprudentie, wetsgeschiedenis,literatuur en
praktische handwijzingen. Per hoofdstuk zijn alle relevante bestanddelen van één wetsartikel
bij elkaar gebracht. Betrekt hier ook andere ‘aanverwante’ wetsartikelen bij, zoals hoorplicht
ex artikel 167a Sv en mensenhandel. Het sluitstuk is een overzicht van de artikelen 239 t/m
254a Wetboek van Strafrecht waarbij bij elk wetsartikel vermeld hoe de delictsvermelding
luidde in de betreffende periode en wanneer wetswijzigingen hun intrede deden.
S.v.d.Brink(K-9789013146462) februari 2018
256 pag. € 34,00

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017 :
Aanwijzing Opsporingsberichtgeving (per 01-12-2017)
Het OM heeft de Aanwijzing opsporingsberichtgeving herzien. Nieuw in de aanwijzing is dat
een opsporingsbericht voortaan ook kan worden ingezet om ernstige strafbare feiten te
voorkomen, zoals in het geval van een acute dreiging. Ook kunnen de politie en het OM
opsporingsberichtgeving gebruiken ten behoeve van de waarheidsvinding.
O.M.-Staatscourant 66539 (22-11-2017) 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Abuse of Process
ENGELS RECHT
Examines, from a practitioner's point of view, the concept of abuse of process and how it
operates within criminal and extradition proceedings. Deals with the different procedural and
factual situations that give rise to an abuse of process, covering the whole of criminal
litigation, from pre-charge advisory stage to appellant level. A number of different topics are
examined from a case law perspective; covering disclosure, entrapment, delay, loss of
evidence, abuse of executive power, adverse publicity, ability to participate. Skeleton
arguments are included for practical assistance.
C.Wells (OUP-9780198786047) 3e dr. februari 2017 360 pag. ca. € 82,00
Afschaffing Voorwaardelijke Invrijheidstelling

In dit concept-wetsvoorstel wordt geregeld dat de straf die wordt opgelegd, ook echt wordt
uitgezeten. De automatische voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgeschaft. Bij korte
straffen wordt de mogelijkheid van een voorwaardelijk deel verkort van twee naar een jaar.
Concept Wetsvoorstel+ Mem.v.Toelichting november 2017 30 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG
Als de Waarheid Eraan Moet Geloven - alledaagse bedreigingen voor waarheidsvinding in
het strafproces
Uitgewerkte inaugurele rede Leiden november 2016. Bij rechterlijke dwalingen wordt achteraf
vaak gewezen op grote fouten in het proces van waarheidsvinding. Maar er is nog een
categorie bedreigingen voor waarheidsvinding: alledaagse bedreigingen. Het gaat dan om
aspecten van het strafproces die, op het eerste gezicht, probleemloos en vaak zelfs
nastrevenswaardig gevonden worden. De beslissing van de rechter over schuld in strafzaken
dient zo goed mogelijk overeen te komen met wat werkelijk gebeurd is: de ware toedracht. Dit
streven ligt voortdurend onder vuur in een spanningsveld met andere, alledaagse en legitieme
belangen. Het is de vraag waar op enig moment de balans ligt. Gesteld wordt dat vooral de
optelsom van die alledaagse bedreigingen de waarheidsvinding in ons strafproces onder druk
zet. Bespreekt hoe efficiëntiestreven en productiedruk in het strafproces ervoor zorgen dat
rechters formeel weliswaar beslissen volgens de regels, maar minder tijd en moeite kunnen
steken in het achterhalen van de waarheid. Bespreekt tegen die achtergrond bespreekt tevens
de rolopvatting van beslissers over bewijs, de rolopvatting en het werk van deskundigen, de
publieke opinie over bewijs, en de rol van risicotaxatie in het strafproces.
J.de Keijser (B-9789462903357) januari 2017
52 pag. € 12,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2017-2018
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2017. Uiterst handzame uitgave.
T.Bertens (red.) (A-9789069169101) 17e dr. juni 2017 1042 pag. € 29,50
Ars Aequi Wetseditie : Internationaal Strafrecht – editie 2017-2018
Selectie nationale en internationale wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 november 2017
op het gebied van:juridische en strafrechtelijke immuniteit, wederzijdse rechtshulp, uitlevering
en overlevering, overdracht van strafvervolging, overdracht en tenuitvoerlegging, multilaterale
verdragen, internationale misdrijven en internationale tribunalen.
(A-9789492766113) december 2017 1104 pag. € 69,50
Beginselen van Strafrecht
Biedt al sinds de eerste uitgave uit 1969 een goed inzicht in de wijze waarop ons strafrecht
functioneert. In deze nieuwe druk is alle nieuwe wetgeving opgenomen, zoals de herziene
positie van de raadsman bij politieverhoor en nieuwe jurisprudentie. Ook wordt aandacht
besteed aan de invloed van het internationale recht en voor ‘nieuwe’ rechten van de verdachte
op basis van Europese jurisprudentie en regelgeving. Denk daarbij aan het consultatierecht
voorafgaand aan het eerste politieverhoor en aan het aanwezigheidsrecht van de raadsman
tijdens het politieverhoor. Achtereenvolgens worden behandeld: het strafrechtelijke systeem,
organen van strafrechtspleging, materiële strafrecht, formele strafrecht, relevante websites.
In 1968 heb ik mijn kandidaatsexamen gedaan met de gestencilde voorloper van de 1 e druk.
Ch.Enschedé,T.Blom (K-9789013128338) 14e dr. april 2017 292 pag. € 35,00
Beperkt in de Keten - mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen
Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de
strafrechtsketen. Beschrijft achtergronden, oorzaken en gevolgen van de interactie tussen
intelligentie en criminaliteit en risico’s en kansen in de omgang met deze doelgroep in de
strafrechtsketen. Ook deze 2e druk is geschreven door auteurs afkomstig uit alle delen van de
strafrechtsketen. Bestaande hoofdstukken zijn geactualiseerd. Nieuw in deze 2 e druk zijn de
hoofdstukken over advocatuur, taakstraffen en slachtoffers. Het strafprocesrecht wordt
beschreven in een hoofdstuk over jeugd en een hoofdstuk over volwassenen.
H.Kaal e.a.(B-9789462366770) 2e dr.maart 2017 ca. 280 pag. € 38,50
Bestraffende Sancties in het Strafrecht en het Bestuursrecht
Bestuursrecht en strafrecht spelen beide bij de handhaving van rechtsregels een belangrijke
rol. De verhouding tussen beide rechtsgebieden blijft daarbij onverminderd de aandacht
vragen. Tegen deze achtergrond heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het onderhavige
fundamentele onderzoek gevraagd.'Het betreft een onderzoek naar de punitieve handhaving in

het algemeen. Het onderzoek dient de handhavingsopgave van de overheid centraal te stellen
en te onderzoeken (A) welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de handhaving in het
algemeen en (B) op basis van welke principes/criteria de handhaving kan worden ingericht.'
Het onderzoek diende (onder meer) rekening te houden met '(h)et advies dat de Raad van
State naar verwachting op korte termijn uitbrengt over de bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhaving.' Tegen deze achtergrond is het onderhavige onderzoek
uitgevoerd. Elke auteur heeft een afzonderlijk stuk geschreven, met een eigen invalshoek, dat
een bijdrage vormt aan een discussie waar velen eerder een bijdrage aan leverden. Een
discussie die met het inmiddels verschenen ongevraagd advies van de Afdeling advisering van
de Raad van State een nieuwe impuls heeft gekregen.
H.Bröring.B.Keulen (P-9789462511248) februari 2017 160 pag. € 29,50
Bringing International Fugitives to Justice – extradition and its alternatives
Provides an in-depth and very nuanced discussion of the policies and practical issues
concerning extradition and the alternatives. Addresses how States, working alone, in
cooperation, or with third-party intervention, strive to secure the custody of fugitives in order
to bring them to justice - for prosecution or punishment purposes - while evaluating the
lawfulness of those pursuit efforts. Introduces redefined terms and new concepts to add
precision to the discourse; sets forth comprehensive typologies, including of extradition
arrangements and impediments; and provides a mapping to account for the full range of
means and methods - extradition, collateral and remedial approaches to extradition, and fullscale and fallback alternatives to extradition -by which international fugitives can be retrieved.
Considers the judicial, diplomatic, and policy consequences of reliance on the more aggressive
or controversial alternatives, proffering recommendations that, if adopted, could facilitate the
recovery of fugitives while minimizing associated risks. Introduces a fresh vocabulary to the
field through new or redefined terms, allowing for a more precise, objective, and nuanced
discourse while increasing comprehensibility. Presents a truly global perspective considering
the full panoply of crimes. Offers a comprehensive listing and description of all types of
extradition or extradition-like arrangements, and a typology of all impediments to extradition.
D.Sadoff (CUP-9781107129283) januari 2017 722 pag.geb.
ca. € 108,00
Comparative Criminal Law
Deals with the development, objectives and methods of comparative criminal law. The widereaching study explores questions of positioning and of methodology. It also asks what the
objectives and functions of comparative criminal law should be: whether they be theoretical,
judicial, or legislative. Finally it assesses the future outlook for the discipline.
A.Eser (Beck-9783406702778) juli 2017 224 pag. geb. € 150,00
N.B.Co-productie met HART Publ. maar in U.K. veel duurder
Concept-Besluit + Nota van Toelichting Wetsvoorstel Computercriminaliteit III
Uitwerking nieuwe opsporingsbevoegdheid: heimelijk onderzoek in geautomatiseerd werk.
Met dit concept-besluit wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel computercriminaliteit
III. Dit wetsvoorstel introduceerde een nieuwe opsporingsbevoegdheid: het heimelijk en op
afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en hierin onderzoek doen.
Consultatieversie Min.v.Justitie etc. mei 2017 22 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Concept Wetsvoorstel Strafuitsluitingsgrond Opsporingsambtenaren
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke
strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de
rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de
geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik
door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar). Politieagenten zijn
niet meer automatisch verdachte bij een onderzoek naar geweldgebruik. Bovendien wordt het
geweldgebruik voortaan getoetst aan een nieuwe, op de politieagent toegesneden
delictsomschrijving. Tekst van dit uiterst omstreden wetsvoorstel. (zie ook o.a. “Het
wapengebruik van de politie” dissertatie Jack v.d. Meulen 1966).
Voorstel van wet en mem. van toelichting –dec. 2016 31 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Conservatoir Beslag in Straf- en Civiel recht

Het doel van het leggen van conservatoir beslag in het strafrecht is dat in een vroeg stadium
van het onderzoek het vermogen van een verdachte wordt veiliggesteld om in een latere fase
in te kunnen zetten ten behoeve van ontnemingvordering, geldboete of vergoeding van schade
van het slachtoffer. De regeling van het conservatoir beslagin het civiel recht is ontworpen in
de vorm van een aanvulling op die van het executoriale beslag. Het doel is te voorkomen dat
de schuldenaar, in de fase voordat het veroordelend vonnis er is, zijn goederen verkoopt,
weggeeft, verhuurt of verpacht, verstopt of bezwaart met pand of hypotheek. In beide
rechtsgebieden dient het leggen van conservatoir beslag dat een goed of vordering wordt
veiliggesteld voor verhaal. Er bestaan echter grote verschillen, onder meer rond de toetsing
van de aanvraag door de rechter en de mogelijkheden om beslag te leggen binnen de EU.
E.Elbers (S-9789012400404) augustus 2017 60 pag. € 19,95
Conservatoir Ontnemingsbeslag
Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om de luxegoederen en contant geld –
verkregen uit de misdaad – conservatoir in beslag te nemen. De opeenstapeling van
schakelbepalingen, de mengeling van algemene en bijzondere regels en het door elkaar lopen
van twee rechtsgebieden (straf en civiel) maakt de regeling van het strafrechtelijke
conservatoir ontnemingsbeslag ontoegankelijk en complex. Hier wordt het conservatoir
ontnemingsbeslag inzichtelijk gemaakt voor de rechtspraktijk. Behandelt eerst de geschiedenis
van de ontnemingsmaatregel, conservatoir ontnemingsbeslag, het daarmee samenhangende
conservatoir ‘anderbeslag’, de wettelijke regeling van de ontneming van het wederrechtelijk
verkregen voordeel en de begrippen ‘inbeslagneming’ en ‘voorwerpen’. Vervolgens wordt
ingegaan op de algemene beslagformaliteiten en de gevolgen bij niet-naleving. Beschrijft de
gronden voor en bevoegdheid tot conservatoir inbeslagneming van voorwerpen, machtiging tot
conservatoire inbeslagneming en tot handhaving van het conservatoir ontnemingsbeslag van
de rechter-commissaris en het moment van inbeslagneming. Bespreekt de bijzondere regels
die van toepassing zijn op het conservatoir ontnemingsbeslag, en het conservatoir
ontnemingsbeslag onder de verdachte c.q. de veroordeelde en onder de derde. Behandelt het
conservatoir ontnemingsbeslag op het vermogen van een ander, waarbij wordt ingegaan op de
voorwaarden voor de toepassing van het ‘anderbeslag’, voorwerpen die vatbaar zijn voor dit –
civielrechtelijk opmerkelijke – beslag, de omvang ervan en de beslagformaliteiten.Tot slot
komen aan de orde ‘blokkerende’ werking en strafbare onttrekking aan het conservatoir
ontnemingsbeslag, rechtsbescherming van de beslagene en overige belanghebbenden,
strafvorderlijke beklag en de (on)mogelijkheid om zich tot de voorzieningenrechter te wenden.
S.Lim (C-9789088632150) oktober 2017 170 pag. € 32,50
Cross-border evidence gathering - Equality of arms within the EU ? (Pompe Serie)
In order to develop an Area of Freedom, Security and Justice, the European Union is adopting
measures to enhance international cooperation in criminal matters among the police and
judicial authorities of its Member States. The adopted instruments concerning evidentiary
matters, such as the gathering of evidence in another EU Member State, seem to serve the
main purpose of assisting the authorities in investigating and prosecuting (cross-border) crime.
This raises the question to what extent the defence is also given the possibility to gather
information and materials in another EU Member State with the aim of preparing and
presenting its case at trial and, in particular, whether the current (EU) legal framework on
cross-border evidence gathering meets the requirements of the principle of equality of arms.
Addresses these questions by discussing the application of the principle of equality of arms, as
enshrined in both Article 6 ECHR and Article 47 CFR, in cross-border criminal cases. Provides
an overview of the European treaties and legislation on cross-border evidence gathering to
explain to what extent they give opportunities to the defence to request the assistance of
foreign authorities in obtaining specific information and materials in another EU Member State,
and also to participate in the execution of these requests. In order to understand how the
European treaties and legislation on cross-border evidence gathering are applied by the EU
Member States, it includes a comparative study of 3 national jurisdictions: the Netherlands,
England and Wales, and Italy. Furthermore, it analyses the criminal justice system of the
International Criminal Court, as a potential source of inspiration for new EU legislation to
strengthen the ability of the defence to obtain evidence in another EU Member State.
M.v.Wijk (B-9789462367746) augustus 2017 344 pag. € 59,00
Death in State Custody - Obligations to prevent premature death of detainees and to
investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on human Rights

What is expected of State authorities with regard to the obligation to safeguard the life of
detainees? What obligations do State authorities have in relation to the investigation into
deaths that occur during deprivation of liberty by the State? Addresses these questions
regarding death in State custody in view of the European Convention on Human Rights, in
particular the right to life, the prohibition of torture and the right to respect for private life
(including the right to self-determination). Also provides an analysis of whether the Dutch legal
framework contains safeguards to meet the requirements that follow from the European
Convention on Human Rights. Matters that are discussed in detail are the obligation to provide
healthcare to detainees and to take protective measures to safeguard the life of detainees. The
ethical issues regarding end of life decisions of detainees, like refusal of medical treatment,
hunger and/or thirst strike, suicide and euthanasia, and the conflicts that may arise in this
regard considering the obligations of State authorities are addressed.
E.Thoonen (M-9789046609040) december 2017
464 pag. € 69,40
Defense Perspectives on International Criminal Justice
This examination of the role of the defense in international criminal proceedings highlights its
contribution to the development of international criminal law and the fair administration of
international criminal justice. Written by leading international practitioners and scholars, it
combines the practice and theory of international criminal law in order to provide a first-hand
perspective on the significant challenges involved in the administration of international criminal
justice. The authors examine, among other issues, the role of the defense during the different
stages of international criminal proceedings, the key aspects of defense work which seek to
ensure the accused's right to a fair trial, professional ethics, the United Nations Residual
Mechanism for International Tribunals, and post-conviction remedies and issues relating to
those serving prison sentences. Contributors include leading international practitioners and
scholars. Combines the practice and theory of international criminal law in order to explore
carefully selected topical issues . Takes into account recent substantive and procedural
changes, such as the Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT)
C.Rohan,G.Zyberi (ed.) (CUP-9781107086678) juli 2017 626 pag. geb. ca. € 157,00
Deskundigenbewijs in het Strafproces
De inzet van deskundigen in strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Gerechtelijke
dwalingen, bijvoorbeeld in de Schiedammer Parkmoordzaak, roepen de vraag op of in het
strafproces op de juiste manier met deskundigen wordt omgegaan. De informatie van
deskundigen behoort er immers aan bij te dragen dat in het straf¬proces de juiste beslissingen
worden genomen. Met de Wet deskundige in strafzaken heeft de wetgever gereageerd op de
discussie over de omgang met deskundigenbewijs. Is de wetgever er in geslaagd het
strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren
aan de kwaliteit van de be-slissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de
omgang met deskundigen-bewijs nog worden verbeterd? In dit onderzoek worden knelpunten
geconstateerd bij de omgang met deskundigenbewijs in het Nederlandse strafproces. Daarom
worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan, gebaseerd op de omgang met
deskundigenbewijs in het Engelse strafproces en door het E.H.R.M. en op inzichten over de
omgang met deskundigenbewijs uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer.
R.Hoving (W-9789462403895) juli 2017 ca. 320 pag. € 34,95
Effectiviteit van het Verdachtenverhoor - een veldstudie naar de relatie tussen
verhoortechnieken, de verklaring van verdachten en de aanwezigheid van de advocaat in
zware zaken
Op 27-02-2017 is de Wet raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. Hierdoor zullen
advocaten vaker dan voorheen bij het verhoor aanwezig zijn. Dit heeft mogelijk consequenties
voor de verhooruitkomst. Aangenomen wordt dat advocaten hun aanwezigheid tijdens het
verhoor zullen gebruiken om zich met het gesprek tussen opsporingsambtenaren en de
verdachte te bemoeien. De aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor zou dan ook
verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de opsporing. Verdachtenverhoor vormt van
oudsher een belangrijk onderdeel van het opsporingsonderzoek dat in het teken staat van het
verkrijgen van informatie waarmee de toedracht van het misdrijf kan worden opgehelderd. De
aanwezigheid van de advocaat zou ervoor kunnen zorgen dat deze informatie niet of niet meer
op de tot nu toe gebruikelijke manier kan worden verkregen. Er is echter relatief weinig
bekend over de technieken, tactieken en strategieën die zowel opsporingsambtenaren als
verdachten tijdens een verhoor gebruiken. Daarnaast is weinig bekend over de mate waarin de

manier van verhoren bijdraagt aan het al dan niet afleggen van een verklaring door de
verdachte. De beperkte kennis over de uitvoering van het verdachtenverhoor en de relatie
ervan met de verhooruitkomst vormde de aanleiding voor deze studie.
W.J.Verhoeven,E.Duinhof (S-9789463500425) september 2017 264 pag. € 51,50
Eigenrichting (Cahiers Politiestudies nr. 43)
Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt
overheidsbescherming aan burgers in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving.
Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen
handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng
gereglementeerd. Sinds enkele decennia wordt er in het kader van zelfredzaamheid echter een
gedeelte terug gelegd bij de burger, en is het omgaan met eigenrichting aan herijking toe is.
Een tweede evolutie betreft de culturele eigenrichting. Het gaat om migrantengroepen die er
concurrerende waarden- en normensystemen op na houden en wensen dat rechtshandhaving
plaatsvindt volgens geheel andere normen dan deze in het gastland. In welke mate kan
afwijkende rechtshandhaving een plaats vinden in de democratische samenleving?
P.Ponsaers e.a.(red.) (M-9789046608753) mei 2017 154 pag. € 36,00
Ernstige Verkeersdelicten
Straffen die bij ernstige verkeersdelicten worden opgelegd staan in samenleving, politiek en
strafrechtswetenschap sterk in de belangstelling. In dit onderzoek, dat tussen de zomer van
2016 en de zomer van 2017 in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van V
& J is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de
Rijksuniversiteit Groningen, wordt de straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten en
het wettelijk kader waarin deze plaatsvindt onder de loep genomen.
H.Wolswijk e.a.(P-9789462511439) september 2017 476 pag. € 44,50
Ernstige Verkeersdelicten (WODC Rapport)
Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te
verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Het gaat om rijden onder invloed,
doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder
ernstige gevolgen. Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden
aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin
roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. De minister baseert zich bij deze wijzigingen
op de resultaten van een onderzoek van de universiteit van Groningen. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van het WODC.
H.Wolswijk e.a.(RUG) juli 2017 452 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
EU Criminal Law after Lisbon - Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe
Assesses the extent to which the entry into force of the Lisbon Treaty has transformed
European criminal justice, and evaluates the impact on national criminal justice systems.
Examines the constitutionalisation of EU criminal law, by focusing on the impact of institutional
and constitutional developments in the field including the influence of the EU Charter of
Fundamental Rights on EU criminal law. Covers aspects of criminal justice ranging from
criminalisation to judicial co-operation to prosecution to the enforcement of sanctions.
Contains a detailed analysis and evaluation of the powers of the Union to harmonise
substantive criminal law and the influence of EU law on national substantive criminal law; of
the evolution of the Europeanisation of prosecution from horizontal co-operation between
national criminal justice to forms of vertical integration in the field of prosecution as embodied
in the evolution of Eurojust and the establishment of a European Public Prosecutor's Office; of
the operation of the principle of mutual recognition (by focusing in particular on the European
Arrest Warrant system) and its impact on the relationship between mutual trust and
fundamental rights; of EU legislation in the field on criminal procedure, including legislation on
the rights of the defendant and the victim; of the relationship between EU criminal law and
citizenship of the Union; and of the evolution of an EU model of preventive justice, as
exemplified by the proliferation of measures on terrorist sanctions.
V.Mitsilegas (Hart-978184946486) augustus 2017
336 pag.geb. ca. € 69,00
Europees Strafrechtelijk Onderzoekbevel
Het Europees onderzoeksbevel is sinds maandag 22 mei 2017 van kracht. Het maakt het voor
de justitiële autoriteiten gemakkelijker om in een ander EU-land bewijsmateriaal op te vragen.

Elke EU-lidstaat is voortaan verplicht een verzoek van een andere lidstaat te erkennen en op
dezelfde wijze uit te voeren als een besluit van de eigen autoriteiten. De lidstaten moeten het
Europees onderzoeksbevel uiterlijk vandaag (22 mei 2017) in hun nationale wetgeving hebben
geïmplementeerd. De richtlijn is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning van
rechterlijke beslissingen waar het gaat om het verkrijgen van bewijsmateriaal dat in een
strafrechtelijke procedure moet worden gebruikt. De richtlijn is van toepassing op alle
lidstaten, behalve Denemarken en Ierland die ervoor hebben gekozen niet deel te nemen. Het
Verenigd Koninkrijk heeft besloten wel aan de voorgestelde richtlijn deel te nemen. Het
Europees onderzoeksbevel komt in de plaats van de EU-regelingen voor wederzijdse rechtshulp
inzake bewijsgaring, met name het Europees Rechtshulpverdrag van 2000 en Kaderbesluit
2003/577/JBZ inzake de bevriezing van bewijsstukken.
RICHTLIJN 2014/41/EU (03-04-2014) 36 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Europese Idealen
De ontwikkeling van strafrecht in het kader van de Europese Unie kan niet of nauwelijks op
enthousiasme rekenen. Het ontbreekt aan ‘Europese idealen’ die het EU-strafrecht (meer)
overtuigingskracht zouden kunnen geven. In zijn oratie gaat prof. mr. P.A.M. Verrest op zoek
naar die Europese idealen. Een aanknopingspunt vindt hij in de strafrechtwetenschap in de
negentiende eeuw, die vreemd genoeg veel Europeser was dan nu. Waar waren de Europese
idealen van toen op gebaseerd? Het strafrecht werd gezien als dialectisch proces, en
rechtsvergelijking als belangrijkste middel om tot verbetering van het eigen recht te komen.
Verder volgt een inspirerend verhaal over de theorie en de praktijk van de totstandkoming van
het EU-strafrecht, afgezet tegen deze ‘oude’ Europese idealen. Dat leidt tot concrete
aanbevelingen voor de ontwikkeling van het strafrecht in de Europese Unie. Daarin staat het
belang van rechtsvergelijkend onderzoek centraal. Tot besluit volgen nog rechtsvergelijkende
aandachtspunten voor de op handen zijnde modernisering van Wetboek van Strafvordering.
P.Verrest (B-9789462903234) januari 2017 36 pag. € 12,50
Experts in Disaster - the capability, fallibility and liability of experts
Major accidents are usually the result of several errors made at different moments by different
people that coincide in an extraordinary way. Accidents that involve complex technologies like
(petro)chemistry, nuclear physics, aviation, trains, ships, and medicine can cause severe
damage. Those whose error caused an accident can be held criminally liable if their error can
be considered to be gross negligence or culpa lata. The judgement on blameworthiness can be
more harsh due to Garantenstellung; a higher responsibility or standard of care, that can rest
upon a person in a specific capacity. Such a higher standard of care also rests upon experts.
Experts are people who have acquired extraordinary knowledge and skill in a particular field
through extensive experience. With experience the ability to perform on an unconscious,
automatic or skill-based level. Expert performance tends to be superior and very reliable, but it
is not flawless. Paradoxically, experts can sometimes err due to their expertise. This study
makes the case to limit liability to those experts who cause catastrophes despite their
expertise, not due to it.
L.Vink (Communicatiereeks-9789082549928) juni 2017 322 pag. € 19,95
Extended Confiscation in Criminal Law
Comprehensive analysis of the measure of extended confiscation as an instrument of criminal
policy. National and international regimes on confiscation are viewed from a multi-faceted
perspective, and the main focus is the framework of the European Union. Begins by examining
extended confiscation from the national perspective, presenting the substantive criteria for this
power of confiscation. Focuses on three main jurisdictions – England & Wales, Germany and
Sweden – and explores how domestic legislation is drafted and applied in their differing
models. A key point of the analysis focuses on Directive 2014/42/EU on the Freezing and
Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union, which aims at
harmonising the national powers of confiscation. Explores whether such measures really lead
to more efficiency, or if other reforms may be more effective. An overriding issue is whether
increased powers of extended confiscation strike the right balance between the interest of law
enforcement and the protection of human rights. The second part of the book deals with the
international perspective. The notion of extended confiscation is set in the broader context of
transnational cooperation regarding the confiscation of assets. Examines the requirements and
the handling of such cases on the basis of the many instruments on judicial assistance or
mutual recognition of judicial decisions from the United Nations, the Council of Europe and the
EU. Also explores how the current legal framework for international cooperation in confiscation

matters functions. The practice of cross-border tracing and seizure of illegal assets and
cooperation regarding the recognition and execution on final confiscation orders is looked at.
M.Thunberg Schunke (I-9781780684789) juli 2017 354 pag. € 90,00
Factsheet Uitlevering
Het Ministerie van V & J heeft een factsheet opgesteld over wat een uitleveringsverzoek is en
hoe een daadwerkelijke uitlevering tot stand komt.
Min.V & J juli 2017 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Forgiveness in Criminal Law through Incorporating Restorative Mediation
Argues for the integration of the concept of forgiveness into criminal law through incorporating
restorative justice practices such as victim-offender mediation. Although forgiveness is not a
purpose in itself nor can it be enforced, criminal law should provide room for forgiveness.
Contrary to retribution, in the sense of channelled revenge, forgiveness has, after all, proven
its practical usefulness in conflict resolution and in paving the way for reconciliation. Contends
that it is about time that criminal law is aimed at peace-making. This will inevitably entail
significant changes to substantive and procedural criminal law. Ultimately, morality, law and
politics should focus on achieving a harmonious, peaceful and, wherever possible, non-violent
society. Civilisation is about more than merely substituting unbridled revenge by channelled
revenge (retribution). The ideals glimmering on the horizon are repaying evil with goodness,
restoration and forgiveness. Discusses the views of several ethicists, philosophers, theologians,
psychologists and legal scholars and seeks to provide answers to the following questions: what
is forgiveness? How is it brought about? Are retribution and forgiveness each other’s
opposites? Why is forgiveness important? Which view of mankind does it reflect? Does
forgiveness belong to the public domain? How can it be shaped to fit into the criminal justice
system? And what role does restorative justice play in this regard?
J.Claessen(W-9789462404502) november 2017 116 pag. € 24,95
de Fraudeaangifte
Binnen de bestaande juridische kaders kan veel effectiever gebruik worden gemaakt van
talloze strafrechtelijke mogelijkheden. Niet alleen door opsporingsdiensten en justitie, ook door
degene die daar zelf een direct belang bij heeft: de benadeelde van het strafbare feit, zoals
financiële instellingen. Belangrijk is dat een aantal beginselen zorgvuldig wordt toegepast. De
juiste positie binnen het strafproces moet procedureel worden ingenomen. Na een correcte
aangifte hebben benadeelden van fraude adequate mogelijkheden om de eigen
informatiepositie substantieel te verbeteren en om de schade vergoed te krijgen. Dit kan soms
zelfs 'buiten de strafrechter om'. Beschrijft wat men moet doen om een strafrechtelijke
afdoening van fraude te laten voldoen aan de belangen van de gedupeerde. De vele
mogelijkheden worden in klare taal en met veel praktijkvoorbeelden uitgelegd en flowcharts
helpen bij het stapsgewijs doorlopen van specifieke procedures.
G.Blonk e.a. (V-9789035249486) april 2017
ca. 220 pag. € 29,50
het Gebruik van Inlichtingen in het Strafproces - inlichtingendiensten en de opsporing en
vervolging van strafbare feiten
BELGISCH RECHT
Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk
proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? Gaat in dit boek in op
deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een
inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs. Doet dit aan de hand van een
diepgaande rechtsvergelijkende studie m.b.t. organisatie, werking en bevoegdheden van de
inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland en hun samenwerkingsmogelijkheden
met de gerechtelijke instanties. Toetst vervolgens de verschillende regelingen aan het recht op
een eerlijk proces en formuleert een aantal noodzakelijke voorwaarden die als leidraad kunnen
dienen voor het ontwikkelen van een doordacht inlichtingenbeleid. Het centrale uitgangspunt
hierbij is dat de beste garantie voor het recht op een eerlijk proces ligt in het versterken van
de positie van de inlichtingendiensten ten aanzien van de politiediensten.
B.Vangeebergen (I-9789400008120) maart 2017
714 pag. geb. € 145,00
Gedeelde Informatie – Rapport PG bij de HR – over de naleving van de wet door het OM
bij het toevoegen van strafvorderlijke, justitiële en politiële gegevens aan het Bopz -dossier
De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van artikel 122 Wet RO een
toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan de minister in kennis stellen
van het feit dat het OM wettelijke voorschriften naar zijn oordeel niet naar behoren handhaaft

of uitvoert. In dit kader verschenen reeds meerdere rapporten. Dit (vierde) rapport behandelt
informatieverstrekking van het OM in een procedure rond dwangopname in een psychiatrisch
ziekenhuis. Sinds 2016 is het OM begonnen met het structureel toevoegen van strafrechtelijke
gegevens bij verzoeken tot een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis. De PG heeft
gekeken of er vanuit het oogpunt van bescherming van persoonsgegevens een wettelijke
grondslag bestaat voor het toevoegen van voormelde gegevens aan dossiers in het kader van
een dwangopname. Het gaat hier om het gebruik van bijzonder privacygevoelige informatie.
J.Silvis,T.Spronken,P.Koopmans , november 2017 120 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Geëiste en Opgelegde Straffen - bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde
criminaliteit
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.
De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op een aantal onderzoeken en strafzaken uit de
periode 1997-2015 en op interviews met in totaal twintig officieren van justitie en rechters.
Dit rapport komt nu voor het eerst met data. Hoofdconclusie: in driekwart van de gevallen legt
de rechter een lagere gevangenisstraf op dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). In
eerste aanleg wordt bij een gemiddelde eis van vier jaar en vier maanden een gevangenisstraf
van drie jaar en één maand opgelegd. In hoger beroep is het verschil nog iets groter: bij een
gemiddelde strafeis van vier jaar en tien maanden luidt het vonnis drie jaar en vier maanden.
Vrijspraak kwam niet vaak voor: in 94% van de zaken in eerste aanleg en in 89% van de
zaken in hoger beroep werden de verdachten veroordeeld tot een gevangenisstraf.Bevindingen
staan haaks op onderzoek naar de straffen voor kleinere, minder ernstige misdrijven. Bij zulke
minder complexe zaken is het verschil tussen eis en vonnis vaak juist heel klein.
C.v.Wingerde,H.v.d.Bunt(9789492596024) oktober 2017 120 pag GRATIS PDF OP AANVRAAG
Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht
Deze serie bestaat uit drie delen en beslaat de gehele wetsgeschiedenis van het WvSr over de
periode 1881-2017. Door het heruitgeven van "Geschiedenis van het strafrecht" van mr. H.J.
Smidt (uit 1891) komt dit standaardwerk voor juristen weer beschikbaar. Dit inspireerde om
dit standaardwerk relevant te maken voor de 21ste eeuw. Hiertoe is als basis gebruikt
voormelde wetstoelichting, maar aangevuld met alle wijzigingen in het wetboek van strafrecht
tot en met 2017. Dit heeft geresulteerd in een driedelig boekwerk, waarin de verschillen tussen
de oude en de nieuwe wetteksten per artikel worden toegelicht, alsmede de bestanddelen in de
artikelen worden toegelicht. Zowel actuele als vervallen artikelen worden in de serie nader
toegelicht. De 6.000 voetnoten zorgen ervoor dat het raadplegen van relevante delen van de
parlementaire geschiedenis een stuk eenvoudiger wordt. Deel I bevat uitwerking van het
Eerste Boek (artikel 1-91 Sr); Deel II bevat een uitwerking van een deel van het Tweede Boek
(artikel 92 -254); Deel III bevat de rest van het Tweede Boek, alsmede het Derde Boek
(artikel 255 - 479 Sr).Een eigen uitgave van M.Scharenborg bij Mijnmanagementboek.
Deel I (1881-1886) (9789463426718) december 2017 573 pag. € 29,00
Deel II (1886-2017) (9789462546677) december 2017 729 pag. € 29,00
Deel III (1886-2017) (9789462546691) december 2017 674 pag. € 29,00
Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht nr. 4)
De meest belangrijke aspecten van gratiëring en recente wijzigingen komen uitvoerig aan bod.
Zo wordt onder meer aandacht besteed aan de gronden voor gratie, de gratieprocedure,
voorwaardelijke gratie en de voorwaarden voor opschorting van de tenuitvoerlegging ten
gevolge van een gratieverzoek. Dit praktijkcahier beoogt hen die te maken krijgen met gratie
te voorzien van het meest essentiële materiaal in een eenvoudig te consumeren vorm.
L.Hendriks (S-9789012400299) december 2017 142 pag. € 42,50
Herijking van Uniestrafrecht –over grondslagen voor strafrechtelijke regelgeving in de
Europese Unie
Ook op strafrechtelijk terrein zijn aan de Europese Unie bevoegdheden toegekend, waaronder
de bevoegdheid om gelijkluidende (minimum)normen van straf(proces)recht te creëren en de
bevoegdheid om afspraken vast te stellen voor samenwerking tussen EU-lidstaten bij de
opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en bij de tenuitvoerlegging van
sancties. In deze inaugurele rede wordtaangetoond dat de strafrechtelijke bevoegdheden van
de Europese Unie hun grondslag vinden in de doelstelling van economische integratie.
Verdragsrechtelijk gezien behoort strafrechtelijke EU-regelgeving steeds ten dienste te staan
van de verwezenlijking van een interne markt waarin het vrij verkeer van goederen, diensten,
personen en kapitaal is gewaarborgd. Betoogt dat deze economische grondslag niet langer

houdbaar is en pleit voor normatieve grondslagen voor Uniestrafrecht. Stelt dat een normatief
gefundeerd Uniestrafrecht beter aansluit bij een gemeenschap van waarden en beginselen.
J.Ouwerkerk (B-9789462903791) april 2017 50 pag. €12,50
Inbeslagneming en Confiscatie van Crimineel Vermogen
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in
Duitsland, Engeland, Ierland en Italië.
WODC augustus 2017 339 pag (samenvatting 12 pag) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Invisible Bars - The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour
market
The emergence of a culture of control has led to rapid growth in the use of criminal-record
screening in many Western-European societies over the last two decades. In the Netherlands,
the number of screenings performed each year skyrocketed to almost one million. It is,
therefore, salient that qualitative empirical evidence on the effects of criminal record-based
employment restrictions is still absent. Invisible bars aims to fill this gap: it is designed to
provide a subjective perspective of how having a criminal record impacts the process of reentry into society, particularly into the labour market, for young adults. This study is based on
the lived experiences of 31 young adults having a criminal record, aged between 16 and 30,
who were followed during their process of reintegration into the labour market for average
periods of six to eighteen months. In addition, interviews with professionals and parents
involved in their re-entry process offer in-depth insight in this process. These actual
experiences provide a thorough understanding of how crime, employment and reintegration
are related. By offering real-life stories of young adults' strategies of dealing with the stigma of
a criminal record, and the influences on their position in the labour market, is it impossible to
ignore the counterproductive effects of increasingly widespread criminal-record screening.
E.Kurtovic (B-9789462367722) december 2017
270 pag. € 59,00
de Invloed van de Europese Unie op het Strafrecht
Lezingen en andere bijdragen aan de Landelijke Strafrechtsdag 27 mei 2016. Welke
vraagstukken spelen in de EU? Waarover wordt in Brussel onderhandeld? Welke gevolgen
hebben nieuwe EU-instrumenten voor ons recht? Voor welke onderwerpen zou Nederland zelf
in Brussel aandacht moeten vragen? Op o.a.deze actuele vragen is een antwoord gezocht aan
de hand van lezingen en workshops verzorgd door leden van de sectie strafrecht van de EUR.
P.Verrest,S.Struijk (red.) (B-9789462903579) februari 2017 ca.150 pag. € 29,90
Jeugdstrafrecht - beginselen, wetgeving en praktijk
Jeugdigen tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk feit ze worden verdacht, recht op een
behandeling volgens aparte procedures waarbij speciaal daarvoor aangestelde autoriteiten zijn
betrokken en, na veroordeling, op aparte op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze
jeugdsancties kunnen ook worden toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. Het
jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem van de wet, maar vanuit de gang van
zaken in de rechtspraktijk met bijvoorbeeld een ruime behandeling terug van de
buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie omdat het gros van
de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook
zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau c.q. het verblijf in de
politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, vooruitlopend op de straf
met vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie van toelichting ter
illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen.
J. uit Beijerse (M-9789046609095) 3e uitg. november 2017 307 pag. € 34,00
Jeugdstrafrecht - in internationaal perspectief
Dit is het tweede deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke
reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel 3 over justitiële interventies voor
jeugdigen. Jeugdstrafrecht biedt een degelijke inleiding in de centrale leerstukken van het
jeugdstrafrecht, maar kijkt daarbij ook naar de toepassing en blikt over de grenzen. Het biedt
een combinatie van typisch juridische kennis en een sociaalwetenschappelijke invalshoek.
I.Weijers (B-9789462367487) 4e dr.oktober 2017 ca. 400pag. € 44,50
Justitie 2020. Straffen: waarom? hoe?

BELGISCH RECHT

Na de reflectiedag van 24 september 2015 rond Justitie 2020 heeft de federale overheidsdienst
Justitie op 3 maart 2016 een tweede dag georganiseerd, ditmaal rond de zin, het doel, de
diversifi ëring en de uitvoering van stra en. Dit werk verzamelt de bijdragen aan die dag.
Vooraanstaande wetenschappers gaan dieper in op een aantal van de cruciale vragen die de
straf stelt voor justitie en de rechtzoekende. Plaats voor de straf in de hedendaagse
samenleving? Zingevingen van de straf? Doelstellingen? Functies? Bijzondere vaststellingen,
specifi eke moeilijkheden en benaderingen in bepaalde domeinen zoals de jeugdbescherming
of de witteboordcriminaliteit? Mogelijke toekomstscenario’s voor het strafbeleid?
F.Cova e.a.(red.) (M-9789046608975) december 2017 222 pag. € 34,40
Klassiek en Digitaal Speuren naar Strafrechtelijk Bewijs
BELGISCH RECHT
De procedureregels die de zoekingen naar strafrechtelijk relevante informatie vorm moeten
geven, zijn erg versnipperd en complex: de huiszoeking, netwerkzoeking, fouillering, telefoonen informaticatap, bijzondere opsporingsmethoden... Elke zoeking kent een eigen regime met
specifieke voorwaarden. Dat is geen typisch Belgisch probleem, de meeste Europese staten
kampen er mee. De versnipperde Europese aanpak vloeit immers gedeeltelijk voort uit de
strengheid waarmee het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het legaliteitsbeginsel uit
art. 8, 2 EVRM heeft ingevuld. Op grond van dat beginsel moet het voor rechtsonderhorigen
duidelijk zijn wanneer en hoe de overheid zich kan inmengen in het privéleven van burgers.
Dat leidde uiteindelijk tot een kluwen van regels. De complexe regelgeving met betrekking
tot de zoeking maakt bewijsvergaring moeilijk en inefficiënt. De digitalisering van bewijs doet
ons des te meer inzien dat de bestaande regels complex, onduidelijk, achterhaald en
inconsistent zijn. Nu de wetgever nog een nieuwe set regels toevoegt aan het bestaande
juridische kader om het digitale speurwerk verder vorm te geven, wordt het probleem nog
prangender. Met de grote hervorming van het strafprocesrecht in het verschiet, is het erg
nuttig het volledige wetgevende regime over zoekingen naar strafrechtelijk bewijs onder de
loep te nemen. De maatschappelijke en technologische veranderingen maakt dat we met
nieuwe criteria moeten werken die strafrechtelijke zoekingen van elkaar onderscheiden.
Aangezien digitalisering plaats en locatie bijvoorbeeld steeds minder relevant maakt, heeft het
weinig zin om te blijven werken met plaatsgebonden criteria: de mate waarin de smartphone
wordt beschermd tegen onverantwoorde overheidsinmeningen hangt vandaag af van de plaats
waar die smartphone wordt aangetroffen, ook al is de privacy-inmenging gelijk. Het blijkt dan
ook nuttiger te werken met omgevingen en sferen, die zich laten kenmerken door een meer of
mindere mate van privacy. Zij verwijzen niet zozeer naar fysieke plaatsen, maar wel naar de
persoon en zijn private (fysieke, maar ook digitale) levenssfeer. De digitalisering en de
loskoppeling van plaats en locatie zorgt bijkomend voor een probleem van rechtsmacht. Het is
niet langer vanzelfsprekend waar de overheid een zoeking naar bewijs uitvoert. De focus ligt
vandaag op de locatie van het bewijs. Een zoeking naar data vindt volgens dit klassieke
standpunt dus plaats in de staat waar de data zich bevinden. Wanneer de data staan
opgeslagen in het buitenland, is volgens de klassieke leer bijgevolg internationale
samenwerking nodig. Een verschuiving van focus van data naar persoon op wie de zoeking
betrekking heeft, kan het systeem sluitend maken, door ook in een internationale context te
zorgen voor werkbaarheid, voorzienbaarheid en passende mensenrechtenbescherming.
C.Conings (I-9789400008144) juli 2017 650 pag.geb. € 130,00
Kroniek van het Strafrecht 2016
JAARLIJKSE UITGAVE
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2016. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:1. Wetgeving, 2. Rechtspraak, 3.Literatuur
Met behulp van deze vraagbaak zijn ontwikkelingen in het strafrecht op een duidelijke en
eenvoudige manier te traceren.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013144055) april 2017 ca. 235 pag. € 25,00
Legitieme Verdediging - Gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging
in strafzaken
BELGISCH RECHT
Sinds enige tijd heerst er in de publieke opinie onbehagen over het vermeende ‘misbruik’ dat
de verdediging zou maken van haar procedurele rechten. Dat onbehagen heeft bovendien
reeds geleid tot een inperking van de procedurele rechten van de verdediging. Deze tendens is
echter zeer betreurenswaardig, daar uitgebreide procedurele rechten van de verdediging de
kwaliteit van de strafprocedure kunnen bevorderen en zelfs kunnen bijdragen tot de
waarheidsvinding. Gaat na in hoeverre een theorie van ‘procesmisbruik’ in de Belgische
strafprocedure van toepassing kan zijn om ‘hinderlijk’ procesgedrag van de verdediging tegen

te gaan. Een dergelijk concept zou immers de maatschappelijke druk verminderen om de
procedurele echten van de verdediging in te perken. Biedt de advocaat en magistraat die in de
dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop
van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij
telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een
procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke
risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd. Daarbij gaat het ook de minder bekende
procedures en rechtsfiguren niet uit de weg, zoals de verwijzing naar een andere rechtbank
wegens wettige verdenking, de wraking in strafzaken, de taalwetgeving of de delicate
verhouding tussen de verdachte en zijn raadsman. Besteedt hierbij bovendien de nodige
aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM en van het EU-recht.
J.Huysmans (I-9789400007802) maart 2017 958 pag. € 145,00
Leidse Gedachten voor een Modern Straf(proces)recht
Met het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond
van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit project stond in 2014 centraal op de Landelijke
Strafrechtsdag in Leiden. Doel van die dag was een blik te werpen op de toekomst en te kijken
met welke uitdagingen het straf(proces)recht wordt, en zal worden, geconfronteerd in een
veranderende samenleving. De bijdragen in deze bundel zijn gebaseerd op een deel van de
presentaties die op deze dag zijn gegeven, waar nodig aangevuld met ontwikkelingen sinds die
tijd. Tezamen beogen deze bijdragen de gedachten te presenteren van medewerkers van het
Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden over de uitdagingen
waarmee het straf(proces)recht nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Dit teneinde
tot enkele gedachten te komen over hoe het straf(proces)recht zou moeten worden ingericht
om in de moderne tijd te kunnen functioneren.
B.Leeuw e.a.(red.)(B-9789462903920) mei 2017 148 pag. €31,00
Materials on International Criminal Law
Over the years the European Union has expanded its legislation in the area of criminal law,
criminal procedure and co-operation in criminal matters. This process led to an endless number
of framework decisions, directives and other legal instruments. The third edition of Materials
on European Criminal Law is a collection of legal instruments including all legal materials
relevant for the practice of the Member States of the European Union in one concise volume. It
incorporates the most recent directives in criminal law, yet to be implemented, such as
Directive 2016/343 on Presumption of Innocence and of the Right to be Present and Directive
2016/1919 on Legal Aid for Suspects and Accused.
A.Klip (ed.) (I-9781780685045) 3e dr. november 2017 1362 pag. € 75,00
Mediation in Strafzaken
Driekwart zaken mediation in strafrecht succesvol afgesloten. 75 procent van de strafzaken
waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan, wordt succesvol afgerond. Bij nog
eens 5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt.
Mediation in Strafzaken –INFO Blad2 november 2017 27 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Mensenrechten en Opsporing, Terrorisme en Migratie
Het thema mensenrechten wordt gelinkt aan drie domeinen in volle evolutie: opsporing,
terreurbestrijding en migratie. Inzake opsporing worden de nieuwe wet inzake internet- en
informaticarecherche en de herziening van de private opsporing aan een grondrechtelijke
analyse onderworpen. Legitimiteits- en legaliteitsvragen in de sfeer van terreurbestrijding
focussen op aanzetten tot terrorisme respectievelijk reizen met terroristisch oogmerk. Inzake
migratie volgen een mensenrechtelijke toets van het Europese asieldetentiebeleid en kritische
reflecties inzake slachtofferschap en het EU-beleid inzake mensensmokkel en -handel.
A.Verhage,G.Vermeulen (M-9789046608791) juni 2017
176 pag.
€ 35,20
Minkenhof’s Nederlandse Strafvordering
Een van de meest praktijkgerichte handboeken Strafvordering. Al sinds de eerste editie in
1936, wordt dit handzame naslagwerk geprezen om zijn helderheid en toegankelijkheid. Richt
zich vooral op het geldend recht, zonder het historische perspectief en toekomstige
ontwikkelingen buiten beschouwing te laten. Bij de behandeling van de stof wordt de structuur
van het Wetboek van Strafvordering gevolgd. Daarnaast worden actuele thema’s besproken,
zoals de karakteristieken van de huidige strafvordering. De uitgave is geheel bijgewerkt met

wetgeving en jurisprudentie tot 1 februari 2017. Ook de structuur van de uitgave is aangepast,
bijvoorbeeld met een uitbreiding van het algemene deel. Een ideaal naslagwerk voor iedereen
die in de praktijk van de strafrechtspleging werkt of wil werken.Tot het verschijnen van
Corstens het enige beknopte handboek Sv.op niveau. Mijn studieboek in de 60/70er jaren,
behoorlijk pittig. De 3e druk staat nog geannoteerd in de kast. Nu eindelijk weer herzien.
J.Reijntjes (K-9789013144017) 12e dr. juli 2017 792 pag.
€ 55,00
Officieren van Justitie in de 21e Eeuw - verslag van participerend observatieonderzoek
naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie
Voor dit onderzoek zijn gedurende een jaar officieren van justitie gevolgd die gewone,
veelvoorkomende strafzaken doen. Officieren van justitie vertegenwoordigen het openbaar
ministerie (OM) in strafzaken. Zij geven leiding aan de opsporing en beslissen over de verdere
vervolging of afdoening van een strafzaak. In Nederland verwachten we dat zij daarbij
een magistratelijke houding aannemen: zorgen voor een eerlijk proces, het achterhalen van de
gehele waarheid en het afwegen van het algemene belang tegen andere belangen van
bijvoorbeeld de verdachte of het slachtoffer. Uit dit onderzoek blijkt dat het werken voor een
grote, ambtelijke organisatie als het OM en de grote hoeveelheid zaken die officieren moeten
behandelen een gespannen verhouding opleveren tot de magistratelijke rol. Het toepassen van
strafvorderingsrichtlijnen en het mandateren van bevoegdheden kan bijvoorbeeld leiden tot
kwaliteitsverlies van de vervolgingsbeslissingen. Omdat de verwachtingen van het OM bij het
publiek steeds groter worden en de leiding van het OM daarom steeds nieuwe manieren
introduceert om snel, zichtbaar en betekenisvol gebruik te maken van het strafrecht, dreigt de
individuele, magistratelijke rol van de officier in de knel te raken. Dit terwijl steeds meer zaken
buiten de rechter worden afgedaan en de officier nog de enige magistraat is die de zaak
beoordeelt. Het OM en zijn officieren moeten samen waken voor de uitholling van de voor onze
rechtsstaat zo belangrijke magistratelijkheid.
J.Lindeman (B-9789462903746) april 2017
344 pag. € 59,00
O.M.Strafbeschikking
De OM-strafbeschikking is niet meer weg te denken in de strafrechtstoepassing. Toepassing
van het instrument is echter niet vanzelfsprekend en ontmoet veel kritiek. De ontbrekende
vanzelfsprekendheid rechtvaardigt een onderzoek naar de wettelijke opdracht die de wetgever
met de Wet OM-afdoening aan het openbaar ministerie heeft willen meegeven. Naast deze blik
op het verleden, wordt de hedendaagse kritiek op de strafbeschikking en de onderbouwing
daarvan diepgravend geanalyseerd. Bespreking van wetsgeschiedenis en hedendaagse kritiek
wordt voorafgegaan door een bondige beschrijving van het positieve recht zoals dat volgt uit
het WvS, het Besluit OM-afdoening en de Aanwijzing OM-strafbeschikking.
R.Robroek (B-9789462904309) oktober 2017 152 pag. € 37,50
O.M.Strafbeschikking – Verzet tegen
De doorlooptijden van zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie waarin verzet is
ingesteld tegen een OM-strafbeschikking zijn ‘ronduit dramatisch’. In meer dan 75 procent van
de zaken wordt de redelijke termijn van 2 jaar overschreden. Dat staat in het
onderzoeksrapport ‘Beproefd verzet’ van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de
afhandeling van verzet tegen een OM-strafbeschikking. Door de lange doorlooptijden worden
veel zaken geseponeerd. Ook legt de rechter lagere straffen op omdat zaken zo lang lopen.
De belangrijkste conclusie van het tweede onderzoek ‘Wordt vervolgd: Beschikt en
Gewogen’ luidt dat het Openbaar Ministerie met grote inzet en voortvarendheid gevolg heeft
gegeven aan het onderzoek Beschikt en Gewogen uit 2014. De grootste tekortkomingen die in
dit onderzoek werden vastgesteld in de manier waarop OM-strafbeschikkingen werden
uitgevaardigd, heeft het OM direct aangepakt.
BEPROEFD VERZET 2017 146 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
WORDT VERVOLGD. BESCHIKT EN GEWOGEN 2017 41 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Onderneming en Strafbaar Feit (Praktijkcahiers Strafrecht nr.10)
De laatste jaren zijn steeds vaker bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Soms
voor moedwillig strafbaar handelen, soms doordat individuele medewerkers hun werkgever in
problemen brachten. Soms ook doordat voorbij werd gezien aan een bepaling, verscholen in
een woud van regels waaraan het bedrijfsleven niet alleen onderworpen is, maar dat ook nog
goeddeels strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. De impact van een strafrechtelijk onderzoek is
doorgaans groot. Het kan leiden tot reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde
bedrijfsvoering en veel interne onrust. Het gemiddelde bedrijf beleeft een strafzaak dan ook

als een existentiële crisis. De praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin
ondernemingen betrokken zijn, wijkt aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging.
Specialisatie op dit terrein - ondernemingsstrafrecht - is inmiddels een feit en gerechtvaardigd.
Het is echter geen afgebakend gebied binnen de rechtsgeleerdheid; het is veeleer een
patchwork van juridica die liggen op het terrein van het strafrecht en daarbuiten.
A.Verbruggen (S-9789012397414) maart 2017 152 pag. € 42,50
Onduidelijkheid Geduid - over de verhouding tussen de formulering van de Nederlandse
strafbaarstelling van mensenhandel en het lex certa-beginsel
Na alle aanpassingen door de tijd heen is de strafbepaling van mensenhandel het meest
omvangrijke artikel van het Wetboek van Strafrecht. Onder meer is de formulering van de
strafbaarstelling in materieelstrafrechtelijke zin verruimd. Ook vallen er steeds meer
verschillende vormen van mensenhandel onder het bereik van de strafbaarstelling. Daarnaast
blijkt uit de zeer uiteenlopende opvattingen die bestaan binnen de rechtspraak dat het
fenomeen mensenhandel vatbaar is voor veranderingen. In dit onderzoek wordt de formulering
van de Nederlandse strafbaarstelling van mensenhandel – zoals vastgelegd in artikel 273f Sr.
– getoetst aan het ideaalbeeld dat besloten ligt in het lex certa-beginsel. Dit ideaalbeeld
betreft de betekenis die het lex certa-beginsel zou moeten hebben. Onduidelijkheden binnen
de formulering van strafbepalingen moeten op grond van dit ideaalbeeld worden voorkomen.
Dat geldt voor zowel semantische als wetssystematische onduidelijkheden.
A.Wierdsma (topscriptie Leiden) juni 2017 63 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Onterechte Vrijspraken ? - over hoe de rechter redeneert met een alternatief scenario van
de verdachte
Spreken rechters verdachten vrij omdat ze te gemakkelijk meegaan met een alternatief
scenario van de verdachte? In deze oratie wordt de argumentatie van rechters in zaken waarin
wordt vrijgesproken onderzocht. Constateert dat enerzijds sprake is van veelbelovende
theorievorming over goede argumentatie en goed bewijzen in de niet-juridische disciplines.
Anderzijds is het nog niet gelukt die theorie te vertalen naar voor de strafrechtspraktijk
werkbare argumentatieregels. Met behulp van een toetsingskader dat is gebaseerd op zowel
rechtspraak van de Hoge Raad als de bayesiaanse logica, worden verschillende vrijspraken
geanalyseerd. Deze analyse laat zien dat rechters moeite hebben met redeneren met
waarschijnlijkheden, en te weinig dan wel niet de goede vragen stellen over de door
verdachten naar voren gebrachte alternatieve scenario’s. Doet voorstellen gericht op het
verbeteren van onderzoek en argumentatie door de rechter.
L.Stevens (B-9789462903999) mei 2017
40 pag. € 15,00
Openbaar Ministerie-Jaarbericht 2016
Het OM heeft in 2016 254.000 misdrijfzaken behandeld, waarvan er 95.000 door het OM zelf
zijn afgedaan. Daarnaast werden 52.000 dossiers van de politie in de opsporingsfase
beoordeeld en 103.000 slachtoffers begeleid bij het strafproces. Er werd een recordbedrag aan
crimineel vermogen afgepakt. Het aantal aangeleverde verdachten van cybercrime blijft
daarentegen achter.
O.M., mei 2017 80 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Opzet, kans en keuzes - Een analyse van doodslag in het verkeer
Het fenomeen (poging tot) doodslag in het verkeer wordt vanuit verschillende perspectieven
geanalyseerd. Bevat om te beginnen een traditionele juridische analyse van de rechtspraak ten
aanzien van (poging tot) doodslag in het verkeer en een aantal voor dit thema relevante
leerstukken. Bevat daarnaast een psychologische component. Introduceert een rationele
keuzetheorie, waarin cognities, volities en kansen psychisch geïntegreerd worden om de actor
in de gelegenheid te stellen te kiezen voor de optie die de wenselijkheid maximaliseert. Ten
slotte is een deel gewijd aan een kritische evaluatie van de feitenrechtspraak. Benadert de
rechtspraak met minder distantie dan gebruikelijk is in de rechtswetenschap en neemt in
wezen plaats op de stoel van de rechter. COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
A.v.Dijk (P-9789462511422) september 2017 574 pag. € 49,50
Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-afspraken -2017
Oriëntatiepunten geven de straf weer die rechters voor het modale feit (de meest
voorkomende verschijningsvorm van het strafbare feit) plegen op te leggen. Zij komen tot
stand na een inventarisatie van de praktijk van de straftoemeting en na consultatie van alle
gerechten. Oriëntatiepunten vormen een vertrekpunt van denken over de op te leggen straf.

Zij bieden de rechter een handvat en de mogelijkheid om bij de straftoemeting te wijzen op
een landelijke praktijk. De oriëntatiepunten binden de rechter niet. Hij is in individuele gevallen
verantwoordelijk om een passende straf te bepalen en op te leggen. De oriëntatiepunten voor
berechting op grond van het jeugdstrafrecht worden voorafgegaan door een aantal
opmerkingen waarmee de (kinder)rechter bij de straftoemeting rekening kan houden.
LOVS december 2016
43 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Over de Grenzen van de Discipline (Meijers Reeks)– interactions between and within
criminal law and criminology
Bundel ter gelegenheid van de Landelijke Promovendidag van promovendi actief op het terrein
van het strafrecht en de criminologie (19 mei 2017 Universiteit Leiden). Bevat een verzameling
van bijdragen over lopend promotieonderzoek van de hand van in Nederland werkzame
promovendi. De hoofdstukken bieden hiermee een overzicht van de diverse thema's waar deze
jonge onderzoekers op het terrein van strafrecht en criminologie zich momenteel mee
bezighouden. De bijdragen hebben gemeen dat zij telkens, op verschillende vlakken, de
grenzen van de discipline verkennen en problematiseren. Dit gebeurt zowel uit strafrechtelijk
perspectief als criminologisch perspectief – of vanuit de combinatie van beide.
P.v.Berlo e.a. (red.) (B-9789462903906) mei 2017
236 pag. € 29,50
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - Boek 0
Met deze serie waarin de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis worden
opgenomen wordt beoogd professionals uit de strafrechtelijke praktijk een praktisch handvat
te geven. Dat wordt gedaan door per boek artikelsgewijs aan te geven welke wijzigingen de
bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan en tevens de relevante passages uit
de wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepalingen weer te geven. De parlementaire
geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0, betreft de Contourennota en
geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de acht toekomstige boeken
van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel behandeld.
P.Mevis e.a.(B-9789462904132) september 2017 130 pag. € 35,00
Penitentiair Tuchtrecht en Internationale Detentie-Standaarden. Naleving in België
en Frankrijk (IRCP-reeks nr. 54)
Tienduizenden personen werden reeds overgeleverd tussen EU-lidstaten op basis van
instrumenten zoals het Europees arrestatiebevel. Telkens wordt een persoon geconfronteerd
met detentiecondities in een andere lidstaat en een andere detentiecultuur. Dit hoeft, volgens
de EU-lidstaten, geen probleem te zijn: aangenomen wordt dat de detentiecondities in alle
lidstaten gelijkwaardig zijn. In toenemende mate blijkt echter dat de overlevering kan leiden
tot schendingen van fundamentele rechten en de opsluiting in veilige, humane noch
resocialiseringsgerichte omstandigheden. In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op
detentiecondities in EU-lidstaten. Één aspect van de detentie wordt er specifiek uitgelicht – het
tuchtrecht – gezien de impact die het tuchtrecht kan hebben op de leefomstandigheden in de
gevangenis (denk bv. aan de opsluiting in een strafcel, het verlengen van de detentieduur of
het beperken van het familiebezoek). Er wordt bestudeerd of het tuchtregime verloopt conform
de internationale detentiestandaarden. Elke internationale detentiestandaard m.b.t. het
tuchtrecht wordt tegen het licht gehouden en wordt onderzocht of in de wetgeving en in de
praktijk deze standaarden worden nageleefd. Bekeken wordt welke juridische gevolgen de
niet-naleving van deze internationale standaarden heeft op de samenwerking tussen lidstaten.
V.Eechaudt (M-9789046608319) mei 2017
360 pag. € 64,50
Politieverhoor – Besluit Inrichting en Orde Politieverhoor
Dit besluit, dat onder meer ziet op de bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor,
komt volgens de NOvA ook na aanpassing niet tegemoet aan bedoeling van de Europese
richtlijn. De laatste jaren heeft de NOvA, samen met NVSA en NVJSA, veelvuldig aandacht
gevraagd voor belangrijke knelpunten bij de implementatie van het recht op verhoorbijstand.
Naast de gebrekkige financiering van deze nieuwe vorm van rechtsbijstand ging het daarbij om
de rol van de advocaat tijdens het verhoor. Door de advocatuur is gesteld dat de wijze waarop
die rol door de nationale wetgever leek te worden vormgegeven te beperkt was en
onvoldoende recht deed aan de te implementeren EU-richtlijn Access to a lawyer.
Staatblad 2017 nr.29 (26-01-2017) 18 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Praktijkboek - Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme
(WWFT)

B evat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen
afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Compacte verzameling van
Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk,
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarnaast voor de praktijk zeer (gedateerde)
nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders of
beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft
opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan
de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
A.Tilleman e.a.(S-9789012400879) december 2017 76-pag. € 68,90
Rabauwen,Vagebonden en Lediggangers - Criminele voorouders berecht en bestraft
De geschiedenis van het strafrecht behoort tot de meest tot de verbeelding sprekende
onderdelen van de rechtshistorie. Hoe dieper in de geschiedenis wordt afgedaald, des te
vreemder en wreder komt de berechting van misdrijven op de moderne mens over. Een meer
genuanceerd beeld van het oude strafrecht wordt in dit boek geschetst. Beschreven wordt hoe
er in vroeger tijd werd omgegaan met mannen en vrouwen die het criminele pad waren
opgegaan, hoe zij werden berecht, hoe zij werden gestraft. Aan de hand van concrete
strafprocessen wordt stilgestaan bij uiteenlopende strafbare feiten, zoals moord, verkrachting,
incest, brandstichting en landloperij, en wordt uiteengezet hoe het met de plegers daarvan
afliep. Daarbij wordt ook ingegaan op meer algemene onderwerpen uit de geschiedenis van
het strafrecht. Hoe werd bijvoorbeeld vroeger een werkzaamheden van de beul?
E.Broers (M-9789046608913) november 2017 174 pag. € 20,00
Rapportage Evaluatie Politiewet – Deelonderzoek Bedrijfsvoering (Rapport Kuijken)
De commissie heeft van alle facetten van haar onderzoek het meeste moeite gehad om greep
te krijgen op de vraag naar het effect van de nieuwe verhoudingen op de prestaties van de
politie en de maatschappelijke doorwerking daarvan. De uitvoerende onderzoekers betraden
een moeilijk doordringbaar woud van impressies, opinies, indicatoren, data, monitoren, pars
pro toto claims en oorzaak-gevolgredeneringen. Eens te meer werd duidelijk dat er over de
effectiviteit van het politieoptreden in Nederland op dit moment geen valide en betrouwbare
algemene uitspraken zijn te doen.
W.Kuijken e.a. november 2017 96 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Recidive tijdens en na de GBM – vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van de
gedragsbeïnvloedende maatregel over de periode 2008-2013
De gedragsbeïnvloedende maatregel, bedoeld om jeugdige delinquenten in het gareel te
krijgen, leidt niet tot een vermindering van de recidive en is nauwelijks effectiever dan
voorwaardelijke jeugddetentie. Dat blijkt uit een studie van het WODC. Sinds 2008 kan de
rechter de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) opleggen aan jeugdige delinquenten die
een ernstig delict hebben gepleegd of aan jeugdige veelplegers, en die psychische
problematiek hebben waarvoor ambulante behandeling nodig is. Wel heeft de duur van het
GBM-traject een positieve invloed op de recidive. Deelnemers die langer deelnemen aan een
GBM-traject hebben significant minder kans op recidive én ze recidiveren minder vaak.
S.Verwey e.a. (WODC Cahier 2017-11) oktober 2017 79 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Richtlijn en Kader voor Strafvordering Jeugd en Adolescenten
Deze aanwijzing bevat de uitgangspunten voor de behandeling van strafzaken jeugd en de
toepassing van het adolescentenstrafrecht. Tevens bevat deze beleidsregel de strafmaten voor
Halt-afdoeningen en richtlijnen voor strafvordering voor de afdoening van jeugdzaken.
Staatscourant 2017, 68077 (29-11-2017) 20 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Routes van het Recht - Over de rechtspsychologie
Rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij
worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij
misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven
plegen. Hier wordt die psychologie van het recht, en nog veel meer, uiteengezet aan de hand
van de kennis die in het vakgebied in de afgelopen honderd jaar is verzameld. Zonder onnodig
juridisch en psychologisch jargon worden vragen over herkenningen, leugendetectie,
forensisch-psychologische tests, rechterlijke dwalingen en verhoren van kinderen, volwassenen
en verdachten beantwoord. Ik ga er van uit dat dit de vervanger wordt van “Gezichten van het
Recht” dat bij Kluwer zou verschijnen maar waarvan de publicatie is ingetrokken.

P.v.Koppen e.a. (B-9789462903593) augustus 2017 ca. 400 pag.geb.

€ 65,00

Sanctierecht (Ons Strafrecht nr. 3)
De serie Ons Strafrecht is een herziene voortzetting van de klassieke van Bemmelen serie.
Verschaft inzicht in de regelgeving en rechtspraak inzake de oplegging en tenuitvoerlegging
van strafrechtelijke sancties. Die regelgeving is sterk aan verandering onderhevig en wordt in
toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Het eerste deel van het boek
is gewijd aan de historische en theoretische achtergronden, de hoofdlijnen en systematiek van
het sanctiestelsel en aan de verdeling van verantwoordelijkheden. Vervolgens wordt uitvoerig
stilgestaan bij de ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de verschillende specifieke
sancties. Hoewel de invalshoek primair een juridische is, komen ook feitelijke en
gedragskundige aspecten van de sanctionering ter sprake.
F.Bleichrodt,P.Vegter (K-9789013136135) 2e dr. januari 2017
ca. 300 pag. € 42,50
Sdu Commentaar Strafrecht–ed. 2017/2018 CONCURRENT VAN TEKST & COMMENTAAR
Handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar (in twee delen) op de belangrijkste
straf(proces)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in
tussen de bestaande naslagwerken zoals in de serie Tekst & Commentaar. Naast een analyse
en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen
naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing
naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van
andere commentaren. Alle opgenomen wetgeving is integraal in de twee bundels opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012399821) augustus 2017 2428 pag.(2 bnd.) geb. € 181,25
Sdu Commentaar Strafvordering–ed. 2017/2018 CONCURRENT TEKST & COMMENTAAR
Bestaat uit twee delen met praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen uit
onder andere het Wetboek van Strafvordering, Wet Economische Delicten, Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en andere bijzondere wetten. Zeer complete multimediale
publicatie: een combinatie van een online en boek met praktisch en diepgaand commentaar op
artikelen uit Wetboek van Strafvordering, WED delicten en een selectie uit andere aanverwante
regelingen. Alle artikelen uit het Wetboek van Strafvordering zijn in deze 2 delen opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012399845) augustus 2017 3500 pag.(2 bnd.) geb. € 181,25
de Staat van het Hoger Beroep in het Strafrecht
Beknopt verslag van onderzoek naar de staat van het hoger beroep in het strafrecht. Het doel
is basale, beleidsrelevante informatie te leveren die van dienst zou kunnen zijn bij de vorming
van de gedachten over het efficiënter inrichten van het hoger beroep c.q. het beperken ervan.
M.Croes, WODC Factsheet 2016-5
14 pag
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafrecht te-recht?! Een oriënterende studie naar de inzet van het jeugdstrafrecht voor de
handhaving van de leerplicht
De Leerplichtwet bepaalt dat leerplichtige jeugdigen van twaalf tot achttien jaar strafbaar zijn
als zij te vaak van school verzuimen. Wanneer het optreden van de leerplichtambtenaar en
aangeboden jeugdhulpverlening geen zoden aan de dijk zetten, wordt een strafrechtelijk
traject in gang gezet. Een Halt-straf en een OM-afdoening behoren tot de mogelijkheden.
Uiteindelijk kunnen schoolverzuimers zich ook voor de rechter moeten verantwoorden voor
hun spijbelgedrag. In deze masterscriptie is vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd
op deze strafrechtelijke handhaving van de leerplicht, met in het bijzonder aandacht voor de
rechtspraktijk. Onderzocht is in hoeverre de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving
van de leerplicht te rechtvaardigen is. Daarnaast is bekeken of het in lijn is met en voldoende
uitvoering geeft aan de rechten die jeugdigen aan het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind ontlenen. Aan de hand van interviews met leerplichtambtenaren,
parketsecretarissen, een officier van justitie en kinderrechters is een beeld geschetst van de
percepties en ervaringen van professionals. Geconcludeerd wordt dat dit strafrechtelijke
handhavingsuitgangspunt heroverweging verdient, omdat het discutabel is of jeugdstrafrecht
de meest rechtvaardige, passende en doeltreffende reactie biedt op schoolverzuim.
D.v.Weerden (Univ.Leiden) september 2017 85 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafrechtelijk Bewijsrecht
Nieuwe geacualiseerde editie van deze klassieker van wijlen Hans Nijboer. Systematische
behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht

wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van
ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande. Bijzondere aandacht
wordt geschonken aan spanningen die de rechtsontwikkeling te zien geeft, bijvoorbeeld ten
aanzien van enerzijds de vooronderstellingen waar vanuit de ontwerpers van het Wetboek van
Strafvordering (1926) de wettelijke bewijsregeling hebben vormgegeven en anderzijds de
praktijk van de rechtspraak, met name zoals deze reilt en zeilt binnen de door de Hoge Raad
der Nederlanden en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgezette kaders.
H.Nijboer, P.Mevis e.a. (A-9789069168470) 7e dr. september 2017 310 pag. € 39,50
Strafrechtelijke Reactie op Verkeersdelicten
De huidige strafmaat bij verkeersmisdrijven doet onvoldoende recht aan het leed en de
behoeften van slachtoffers en nabestaanden, aldus een onderzoek van Tilburg University. Uit
het onderzoek (i.o.Fonds Slachtofferhulp) blijkt ook dat de hoogste schuldgradatie
'roekeloosheid' door rechters te weinig wordt toegepast. Er wordt onder meer aanbevolen de
wet aan te passen waardoor verkeersdelicten kunnen worden veroordeeld als gevaarzetting.
M.Groenhuijsen e.a. januari 2017 160 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Strafrechtspleging in een Digitale Samenleving
Met de opkomst van computertechnologie zijn ook nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan:
cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit: computercriminaliteit. Maar bespreekt ook de
maatschappelijke context, sociale mechanismen en de wet- en regelgeving betreffende die
nieuwe vormen van criminaliteit om te gaan. Het onderwerp wordt aldus afwisselend belicht
vanuit een klassiek juridisch, rechtssociologisch, criminologisch en rechtsfilosofisch perspectief.
W.Stol,L.Strikwerda (B-9789462904217) november 2017 ca. 300 pag. € 32,50
de Systematiek van de Vermogensdelicten
Delicten als diefstal, verduistering, afpersing en oplichting kennen in de wet een
gedifferentieerde vormgeving. Wat zijn de consequenties? Hoe ligt dat in bijvoorbeeld Engels
en Duits recht? Is een andere systematiek wenselijk? Tot nu toe is hier in de literatuur
nauwelijks aandacht besteed. De huidige, gedifferentieerde, vormgeving van
vermogensdelicten lijkt vanzelfsprekend. Toch kan dit tot allerlei problemen leiden, zo blijkt uit
de uitgebreide bespreking van jurisprudentie. De vraag is daarmee welk wezenlijk belang de
huidige systematiek dient. Besproken wordt de ontwikkeling van het oorspronkelijke stelsel en
welke daarvan nu de gevolgen zijn. Ook de processuele consequenties komen daarbij aan bod.
Biedt daarnaast een overzicht van de Engelse law of theft en law of fraud en het Duitse recht
met betrekking tot alternatieve bewezenverklaringen.
V.Sinnige (K-9789013142921) april 2017 305 pag. € 55,00
Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT
ELK ONEVEN JAAR IN SEPTEMBER VERSCHIJNT DE NIEUWE DRUK
Bevat alle relevante bronnen van het internationale (waaronder het Europese) straf- en
strafprocesrecht: relevante verdragen over grensoverschrijdende politiële en technische
samenwerking, rechtshulp, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van
tenuitvoerlegging, witwassen en internationale misdrijven. Ook zijn verdragen en EUrichtlijnen opgenomen gericht op aanpak van witwassen, corruptie, cybercrime, mensenhandel
en –smokkel. Volledig bijgewerkt tot en met 1 juli 2017. Met o.a.: nieuwe titel 4 Europees
onderzoeksbevel van het 5e boek van Sv n.a.v. implementatiewet richtlijn Europees
onderzoeksbevel (Stb. 2017, 231), Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees
onderzoeksbevel in strafzaken (PbEU 2014, L 130), Verordening (EU) 2016/794 betreffende
het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
(Europol) (PbEU 2016, L 135), Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek (Trb. 2016, 145),
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Cuba (Trb. 2013, 144), overeenkomst tussen de EU en IJsland
en Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de
Europese Unie en IJsland en Noorwegen (PbEU 2006, L 292).
D.Paridaens(red.) e.a.(K-9789013143164) 7e dr. september 2017 3176 pag. geb. € 270,00
Tekst & Commentaar STRAFVORDERING
ELK ONEVEN JAAR IN SEPTEMBER VERSCHIJNT DE NIEUWE DRUK

Bevat naast de tekst van en commentaar op de tekst van het Wetboek zelf, ook een selectie
van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen, zoals
meest relevante bepalingen uit het EVRM en het IVBPR voorzien van commentaar, (onderdelen
van) Wet op de Rechterlijke Organisatie, Gemeentewet en Politiewet 2012, alsmede Algemene
wet op het binnentreden en Wet DNA -onderzoek bij veroordeelden. Commentaar is volledig
bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017 met o/a. verwerking van Implementatiewet richtlijn
Europees onderzoeksbevel (Stb. 2017, 231), Implementatiewet richtlijn recht op toegang tot
een advocaat (Stb. 2016, 475), Wet aanvulling bepalingen verdachte, raadsman,
dwangmiddelen (Stb. 2016, 476), Implementatiewet richtlijn minimumnormen rechten,
ondersteuning en bescherming slachtoffers (Stb. 2017, 90). Via een kopje ‘Komend recht’
worden - waar nodig – aanhangige wetsvoorstellen besproken. In het commentaar bij de
bepalingen van Boek VI wordt aandacht besteed aan de wijzigingen en aanpassingen middels
de nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
T.Cleiren(red.) e.a. (K-9789013143188) 12e dr. september 2017 3360 pag. geb. € 270,00
Tekst en Uitleg –onderzoek naar de motivering van voorlopige hechtenis
Als een rechter besluit dat een verdachte in afwachting van zijn proces vast moet zitten,
ontbreekt de onderbouwing van deze beslissing vaak op papier. Hetzelfde geldt bij het
opheffen of verlengen van de voorlopige hechtenis. De Rechtspraak zet stappen die moeten
leiden tot verbetering. Beslissingen om een verdachte in voorlopige hechtenis te plaatsen
worden niet altijd kritisch overwogen en de redenen voor hechtenis zijn vaak onduidelijk. Dit
blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens dat hiervoor dossiers bij vier
rechtbanken en twee gerechtshoven doorspitte. Vrijheidsbeneming nog voordat een definitieve
veroordeling wordt uitgesproken, kan grote maatschappelijke gevolgen hebben voor de
verdachte en zijn familie. Het College pleit daarom voor rechterlijke motivering waaruit blijkt
waarom de rechter die vergaande maatregel neemt.
CvdRM maart 2017 68 pag. (+samenvatting 16 pag)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Tenlastelegging als Grondslag voor de Rechterlijke Beslissing - rechtsvergelijkend
onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de gebondenheid eraan bij het bewijs,
de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland
Dit in opdracht van het WODC uitgebrachte rapport heeft betrekking op de vragen of een
wijziging van de inrichting van de tenlastelegging en een versoepeling van de huidige invulling
van de grondslagleer mogelijk en wenselijk zijn. Daarbij is in het bijzonder onderzocht op
welke manier de nadelen van de strikte interpretatie van de grondslagleer in Nederland
kunnen worden weggenomen, zonder afbreuk te doen aan de informatie- en
afbakeningsfunctie van de tenlastelegging en zonder het strafproces aanzienlijk te vertragen.
Deze vragen zijn mede beantwoord aan de hand van de resultaten van een rechtsvergelijkend
onderzoek. Het onderzoek laat zien dat rechters in België, Frankrijk, Italië en Duitsland
weliswaar eveneens aan de grondslag van de tenlastelegging gebonden zijn, maar dat deze
binding minder strikt is dan in Nederland. Onderzocht is op welke manier de rechter in de
genoemde landen aan de tenlastelegging is gebonden en welke voor- en nadelen daarvan
worden ervaren.
L.Stevens e.a.(B-9789462903326) februari 2017 212 pag. € 42,50
Toezicht op Strafvordelijk Overheidsoptreden (WODC Rapport)
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Welke vormen van toezicht bestaan thans op het
strafvorderlijk overheidsoptreden en welke mogelijke lacunes kunnen hierin worden
geconstateerd in de wettelijke en praktische context?'. Het onderzoek beperkt zich tot
toezichtverhoudingen over de kwaliteit van strafvorderlijk overheidsoptreden. Rechters zijn
terughoudend geworden bij het opleggen van ingrijpende sancties bij vormverzuimen, zoals
niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting en strafvermindering. Daardoor worden vaak geen
sancties opgelegd bij vormverzuimen. De toetsing op de strafbeschikking valt volledig binnen
de politie en het Openbaar Ministerie zelf, concluderen de onderzoekers. Alleen de betrokkene
heeft, via verzet, nog een mogelijkheid om de strafbeschikking te laten toetsen. Zowel de
strafbeschikking als de werkwijze ZSM zijn weinig openbaar en transparant. Extern toezicht op
de strafbeschikkingen en ZSM-afdoeningen zijn daarom weinig effectief. Dat is zorgelijk, vooral
omdat het aantal zaken dat via ZSM, dus buiten de rechter om, wordt afgedaan, toeneemt.
E.Devroe e.a. (WODC) september 2017
155 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Samenvatting 5 pag. en Summary in English 8 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Transnationale Rechtshandhaving - over fundamentele rechten in de Europese
strafrechtelijke samenwerking (Pompe Reeks nr. 86)
In deze inaugurele rede (Utrecht) wordt ingegaan op de meerwaarde van de Europese
strafrechtelijke samenwerking. Betoogt dat nieuwe Europese vormen van samenwerking de
procedures voor samenwerking aanmerkelijk hebben versneld en de kans op straffeloosheid
verkleinen. Daardoor dragen ze bij aan terugdringen van een handhavingstekort. Signaleert
ook dat die nieuwe vormen van samenwerking buiten de EU niet goed denkbaar zijn. Breekt
een lans voor een bredere aanpak. Juist vanwege de wens tot bescherming van hun
soevereiniteit, doen de lidstaten de belangen van burgers, maar ook die van de politie- en
justitiediensten, nog vaak te kort. De samenwerking heeft te lijden onder het feit dat
rechtssystemen van lidstaten niet op elkaar aansluiten. Dat kan ervoor zorgen dat verdachten
of veroordeelden ten onrechte de dans ontspringen. Zo komt het voor dat verdachten in het
ene land een deal sluiten om onder een veel strengere straf in een ander land uit te komen.
Het omgekeerde gebeurt nog vaker: de rechtspositie van verdachte of veroordeelde burgers
komt in de samenwerking snel in het nauw. Zo worden personen overgeleverd naar andere
landen voor bagateldelicten, zonder dat daar veel aan te doen is. Die procedures hebben een
enorme impact op iemands leven en dat van zijn of haar familie. Bepleit dan ook meer
aandacht voor fundamentele rechten in de samenwerking.
M.Luchtman (B-9789462904187) juli 2017 60 pag. € 19,00
Verhoorbijstand 2.0
De consultatie- en verhoorbijstand voor aangehouden verdachten van zwaardere strafbare
feiten wordt verleend door advocaten. Verschillende commissies, waaronder de Commissie
Wolfsen, hebben nu voorstellen gedaan voor de inzet van paralegals bij deze vormen van
bijstand. Deze voorstellen worden op dit moment deels in wetgeving omgezet, bijvoorbeeld via
het voorstel voor de Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand. Maar is verhoor- en
consultatiebijstand die wordt verleend door anderen dan advocaten wel verenigbaar met het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het recht van de Europese Unie?
Dit is de eerste publicatie waarin de juridische (on)mogelijkheden voor de inzet van paralegals
in het strafrecht wordt besproken en is vooral interessant voor wetenschappers, advocaten,
wetgevingsjuristen en beleidsmakers die kennis moeten hebben van dit onderwerp.
D.Brouwer (K-9789013144079) april 2017 40 pag. € 25,00
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – onderzoeken naar effectiviteit
Twee recente onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het WODC, over de Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) geven inzicht in de effectiviteit van de VOG en de regeling ‘gratis
VOG voor vrijwilligers’. De VOG blijkt niet alleen bij te dragen aan een veilige werkomgeving,
maar ook aan de re-integratie van ex-criminelen. Werkgevers en organisaties kunnen een VOG
vragen aan personen waarmee zij een dienstverband willen aangaan of wanneer zij
vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG worden personen met een belastend strafblad
geweerd uit kwetsbare sectoren. Ieder jaar worden er meer VOG’s aangevraagd bij
screeningsautoriteit Justis. In 2005 werden er nog zo’n 250 000 VOG-aanvragen gedaan, in
2016 waren het er bijna een miljoen.
“Eens een dief, altijd een dief”, P.Kruize,P.Gruter januari 2017 134 pag.
GRATIS OP PDF
“Evaluatie Regeling gratis VOG”,B.de Jong e.a. november 2016 120 pag. GRATIS OP PDF
het Verschoningsrecht bij Gevaar voor een StrafrechtelijkeVeroordeling (TPWS)
Door de rechter opgeroepen getuigen zijn verplicht te verschijnen en vragen te beantwoorden.
Hier tegenover staat het strafvorderlijke rechtsbeginsel dat niemand hoeft mee te werken zijn
aan eigen veroordeling. Daar waar de getuige verplicht wordt een antwoord te geven waarmee
hij zichzelf belast, biedt het verschoningsrecht uitkomst. Overzicht van de stand van zaken.
T.Felix,F.Visser(Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht) maart 2017 7 pag. PDF OP AANVRAAG
Victim Participation in International Criminal Justice – practioner’s guide
Guide to the law and practice of victims’ roles before the International Criminal Court, the
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and the Special Tribunal for Lebanon. The
various chapters focus on the provisions relevant to victim participation at these courts and the
case law interpreting and applying those provisions. Informs on the principal ways in which the
relevant practice is developing, the distinct avenues taken in the application of similar
provisions as well as the ensuing advantages and challenges.

K.Tibori,M.Hirst (TMC.ASSER Press-9789462651760) augustus 2017 496 pag. geb.

€ 166,00

Voorarrest : Verdachten in de Cel – een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en
voorlopige hechtenis
Een steeds groter deel van de verdachten van een misdrijf wordt voor maximaal zes dagen in
een politiecel opgesloten en daarna op vrije voeten gesteld. Deze verdachten krijgen steeds
vaker een schadevergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de
praktijk van voorarrest in Nederland. Het gevolg is een sterke groei van schadevergoedingen.
Alg. Rekenkamer november 2017 44 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Vooropgestelde Arresten 2016 - ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie
Geeft een jaarlijks (nu over 2016)beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke
jurisprudentie . Net als in de voorafgaande bundels gaat het in deze selectie primair om de
gegeven gezaghebbende oordelen, van korte annotaties voorzien. De uitspraken zijn
thematisch gerangschikt en voorzien van trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie.
Elk hoofdstuk heeft een inleiding over welke onderwerpen binnen dit thema aan bod komen.
C.de Bruijn (red.) (S-9789012397612) mei 2016 250 pag.
€ 49,50
Wat Straf Ons Zeggen Wil - een onderzoek naar de communicatieve functie van straf in een
generaal preventieve context
Onderzoekt de communicatieve functie van straf in relatie tot generale preventie. Op grond
van een historische schets en theoretische, filosofische en praktische analyses wordt een
kritische blik geworpen op de veronderstellingen rondom de generaal preventieve werking van
straf. Om de verschillende aannames te achterhalen wordt gebruik gemaakt van de semiotiek,
een methode uit de taal- en kunstwetenschappen om communicatieve structuren bloot te
leggen. Aan het onderzoek ligt een onderscheid ten grondslag dat is gebaseerd op een
tweedeling in strafpraktijken: enerzijds een openbaar lijfstraffelijk systeem dat – vooral door
het grote belang dat werd gehecht aan zichtbaarheid en symboliek – specifiek was ingericht op
het realiseren van generale preventie, anderzijds de hedendaagse, sterk veranderde gesloten
strafpraktijk waarin nog altijd gedeeltelijk datzelfde generaal preventieve doel wordt
nagestreefd. Uit parlementaire stukken en rechterlijke uitspraken blijkt dat tegenwoordig nog
wordt gedacht dat de straf an sich in staat is generaal preventieve effecten teweeg te brengen.
Daarin lijken aannames te schuilen die enkel betrekking kunnen hebben op waarneembare
straffen, of op andere zaken dan de straf. Door deze veronderstellingen te achterhalen en erop
te reflecteren, worden de mogelijk problematische gevolgen van die aannames blootgelegd.
J.v.d.Ham(masterscriptie V.U.) maart 2016 69 pag.
NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wetboek van Strafvordering – concept-wetsvoorstellen boeken 1 en 2
Het omvangrijke wetgevingsprogramma dat nodig is om het Wetboek van Strafvordering de
komende jaren te moderniseren, gaat met de onderstaande concept-teksten van de boeken 1
(strafvordering algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek) een volgende fase in. Het nieuwe
wetboek zal bestaan uit 8 boeken.
Concept Voorstel Boek 1 (39 pag.) + Concept M.v.T (141 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Concept Voorstel Boek 2 (84 pag.) + Concept M.v.T (308 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Witwassen
De auteur heeft jarenlang gewerkt in de forensische accountancy. Dit boek biedt de lezer een
handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt
ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en
maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook
wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden enkele bijzondere
onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de erfenis. Dit alles wordt
onderbouwd met honderden (recente) arresten. Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en
integriteit: – Onderzoeken van fraude (ISBN 9789463185141) – Voorkomen van fraude (ISBN
9789463185172) – Fraude door ambtenaren (ISBN 9789463185271) – Fraude door
werknemers (ISBN 9789463185240) – Fraude en accountant (ISBN 9789463185325 ) –
Fraude in het strafrecht (ISBN 9789463185301) – Faillissementsfraude (ISBN
9789463185073) – Uitkeringsfraude (ISBN 9789463185011) – Witwassen (ISBN
9789463428859) – Afpakken & Ontnemen (ISBN 9789463427043)
M.Scharenborg (MMB-9789463428859)2e dr. januari 2017 225 pag. € 24,50

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier 2018 (K-9789013143645) sept. 2017
€ 29,50
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2018 (K-9789013143621) sept. 2017
€ 39,50
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2018 (9789013143317) sept.2017 € 30,00
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2018 (9789013143331) sept.2017 € 32,50
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2018
M.Hoekendijk (K-9789013143607) sept.2017 540 pag. € 24,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016 :
Adolescentenstrafrecht - beleidstheorie en eerste empirische bevindingen
Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Het adolescentenstrafrecht beoogt
een flexibele toepassing van de sanctiestelsels rond de leeftijd van 18 jaar waarbij de nadruk
ligt op een verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen tot 23 jaar.
In dit WODC rapport wordt ingegaan op de beleidsveronderstellingen die ten grondslag liggen
aan de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht. Tevens komen
de historie en de totstandkoming van het wetsvoorstel aan de orde. Ook is onderzocht in
hoeverre de ontwikkelingen in de justitiële praktijk rondom de invoering van het
adolescentenstrafrecht in lijn liggen met de beleidsveronderstellingen. Naast trends in de
toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassen daders en de advisering door de
reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
tijdens de toeleiding naar de berechting van jongvolwassenen, wordt ook gekeken naar de
toepassing van het volwassenenstrafrecht bij 16- en 17-jarige daders, jeugdsancties bij
ernstige delicten en bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke sancties opgelegd aan
jeugdigen. Biedt zowel kwalitatieve als cijfermatige informatie omtrent het
adolescentenstrafrecht.
A.v.d.Laan e.a. (B-9789462367265) november 2016 158 pag. € 39,00
Bijbehorend WODC Cahier
Identificeren van 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht
C.Barendregt e.a. 49 pag GRATIS OP PDF OP AANVRAAG (Samenvatting 2 pag)
Advies Concept Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar
De Raad voor de Rechtspraak heeft veel vragen over speciale wetsartikelen voor politiemensen
die geweld gebruiken. De minister van Veiligheid en Justitie wil de wet wijzigen omdat zij voor
hun werk soms geweld moeten gebruiken en dan vaak worden behandeld als verdachte. De
Raad voor de rechtspraak heeft daar begrip voor, maar denkt niet dat de wijziging dit oplost.
Geweld van politiemensen of andere opsporingsambtenaren leidt soms tot verwonding of de
dood van mensen die worden overmeesterd. De agenten moeten dan niet als verdachten
worden aangemerkt, is de teneur van het wetsvoorstel. Want waar andere mensen op de
vlucht kunnen slaan in noodsituaties, worden zij geacht in te grijpen. Dat levert risico’s op die
politiemensen in een kwetsbare positie brengen. Vervolging voor mishandeling of doodslag is
dan niet passend, vindt de minister. Hij stelt voor het strafrechtelijk onderzoek te vervangen
door een feitenonderzoek. Mocht daaruit blijken dat een agent onrechtmatig geweld heeft
gebruikt, dan kan hij worden vervolgd voor een nieuw in te voeren strafbaar feit: schending
van de geweldsinstructie. Maar het is de vraag of de nieuwe regels beter uitpakken dan nu. In
de wet staat al dat ‘hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift’ niet
strafbaar is. Een nieuwe uitzondering voor politiemensen voegt volgens de Raad niets toe. Het
wetsvoorstel lijkt vooral symbolisch te zijn. Het nieuwe wetsartikel over schending van de
geweldsinstructie kan ertoe leiden dat politiemensen juist eerder strafbaar zijn, waarschuwt de
Raad. Schuld aan schending is straks al genoeg voor een veroordeling, terwijl bij mishandeling
of doodslag ook moet worden aangetoond dat de dader uit was op letsel of overlijden van het
slachtoffer. Ook het nieuwe ‘feitenonderzoek’ roept vragen op. Agenten die geweld toepassen
worden in dit wetsvoorstel niet als verdachten bestempeld, maar krijgen wel – deels – dezelfde
rechten. Hetzelfde geldt voor onderzoeksbevoegdheden. Die zijn bijna hetzelfde als in een
strafrechtelijk onderzoek, maar telefoons afluisteren is bijvoorbeeld niet toegestaan. Die
onduidelijkheid schept verwarring, ook over de rechten van slachtoffers.
Raad voor de Rechtspraak -brief aan Minister juli 2016 9 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
P.S. Nog steeds actueel het proefschrift van mijn leermeester Jac. van der Meulen “Het
wapengebruik van de politie in Nederland” uit 1966 ! (in mijn bibliotheek)

Als een Stok achter de Deur niet beschermt tegen Stokslagen, wat dan wel?
Onderzoek naar huidige en toekomstige strafrechtelijke mogelijkheden inzake een
dierenhoudverbod
Onlangs heeft minister Van der Steur medegedeeld dat het thans toegepaste
dierenhoudverbod niet in alle gevallen een passende sanctie is. Het huidige dierenhoudverbod
– een verbod op het houden van dieren naar aanleiding van dierenmishandeling of verwaarlozing – wordt bewerkstelligd in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke straf. In deze door NJB geselecteerde scriptie wordt deze modaliteit nader
onderzocht. Voorts wordt uiteengezet dat het eveneens mogelijk is een dierenhoudverbod als
aanwijzing bij een strafbeschikking op te leggen. Uit de analyse van deze huidige
mogelijkheden blijkt dat een nieuwe modaliteit noodzakelijk is. Ten eerste omdat – met het
oog op de oplegging – de vereiste bereidwilligheid tot naleving door betrokkene problematisch
is. Ten tweede houdt overtreding van het dierenhoudverbod bij deze modaliteiten niét in dat
de aangetroffen dieren inbeslaggenomen kunnen worden. Tot slot vervalt in veel gevallen het
dierenhoudverbod juist door overtreding ervan. In deze scriptie wordt naast de analyse van de
huidige mogelijkheden tevens de invoering van een nieuwe modaliteit van een
dierenhoudverbod besproken. Daartoe zijn twee mogelijkheden belicht: ten eerste een
dierenhoudverbod in de vorm van een maatregel, waarbij het model van de
vrijheidsbeperkende maatregel is gebruikt. Ten tweede de straf die de mogelijkheid biedt een
persoon het recht dieren te houden te ontzeggen: de ontzetting
S.Merkx (VU) januari 2016
51 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Armslag voor de Strafrechter - Effecten van EU-regelingen voor de rechterlijke ruimte in
de strafvordering
Beantwoordt de vraag of de bemoeienis van de Europese Unie met de strafvordering bijdraagt
aan een nationale trend in de strafvordering of juist niet. Die trend wordt gekenmerkt door een
terugtredende wetgever die de kaders schept waarbinnen de rechter flexibel kan opereren en
de rechterlijke ruimte is toegenomen. Omdat tot heden nog weinig Unierechtelijke regelgeving
met betrekking tot de strafvordering in enge zin voorhanden is, ligt de focus op de
strafvordering in ruime zin. Dat betekent dat de aandacht is gericht op bemoeienis van de Unie
bij de internationale rechtshulp in strafzaken. In dat kader wordt een vergelijking gemaakt
tussen wetgeving die is gebaseerd op de traditionele rechtshulpen wetgeving die tot stand is
gekomen ter implementatie van de wederzijdse erkenning. Daarbij gaat het om uitlevering
(overlevering) en de overname (wederzijdse erkenning) van sancties. De hypothese in de
literatuur is dat de bemoeienis van de Europese Unie niet positief bijdraagt aan de keuze op
nationaal niveau, maar leidt tot een afname van de rechterlijke ruimte. Dit onderzoek laat zien
dat dit niet zozeer door bemoeienis van de Europese Unie is veroorzaakt, maar vooral berust
op keuzes van de Nederlandse wetgever. De keuzes zijn onnodig en vaak ook nog krachteloos.
M.de Brijn (B-9789462901797) maart 2016
372 pag. € 47,50
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2016
Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m
2016 met tevens de belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden integraal , als
gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie in
de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en voor
beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker.
K.Vriend (red.) (K-9789013137446) augustus 2016
1472 pag. € 39,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2016-2017
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2016
T.Bertens (red.) (A-9789069167688) 16e dr. mei 2016 924 pag. € 29,50
Audiovisuele Verslaglegging in een Gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
Het huidige Wetboek van Strafvordering gaat er sinds jaar en dag van uit dat verslaglegging
van bijvoorbeeld een politieverhoor of van de terechtzitting door middel van een schriftelijk
proces-verbaal plaatsvindt. Tegenwoordig wordt in een toenemend aantal gevallen van een
verhoor of van de terechtzitting ook een opname gemaakt. In deze inaugurele rede wordt
ingegaan op de actuele vraag hoe de verhouding tussen schriftelijke verslaglegging en
audiovisuele opnamen moet worden genormeerd in een nieuw Wetboek van Strafvordering.

Stelt een experiment voor waarin wordt beproefd onder welke voorwaarden schriftelijke
verslaglegging gedeeltelijk door een opname zou kunnen worden vervangen.
M.Kessler (B-9789462367104) december 2016
74 pag. € 15,00
Avoiding a Full Criminal Trial- Fair Trial Rights, Diversions and Shortcuts in Dutch and
International Criminal Proceedings
Sinds 2008 heeft het Openbaar Ministerie meer instrumenten in handen om een strafbaar feit
buiten de rechter om af te handelen. Naast de vrijwillige schikking, waarbij de zaak slechts
voor de rechter komt als de verdachte niet aan de schikkingsvoorwaarden voldoet, kan het OM
een verdachte ook een strafbeschikking opleggen. Daartegen moet de verdachte actief
bezwaar aantekenen om de zaak door de rechter te laten toetsen. Het ontbreken van een
normatief kader dat de rechten van de verdachte waarborgt kan leiden tot onzorgvuldigheid.
Bij een evaluatie van buitengerechtelijke procedures bleek in tien tot twaalf procent van de
zaken te weinig bewijs voorhanden voor een veroordeling. “Dat geeft te denken of die zaken
wel zorgvuldig zijn afgehandeld en of de verdachte voldoende mogelijkheid heeft gekregen te
participeren in het proces. Anders hadden deze verdachten de hiaten in de bewijsvoering met
behulp van een advocaat kunnen aantonen en straf kunnen voorkomen.” Bij zaken die wel
voor de rechter komen is dat kader in de loop van decennia gevormd op basis van
jurisprudentie, maar die ontbreekt bij afhandeling buiten de rechtszaal. Suggesties voor
manieren om de belangen bij die afdoening te waarborgen worden gedaan. Bij gebrek aan
jurisprudentie kan Nederland de aanpak van internationale strafhoven als leidraad nemen.
Daar worden schikkingen in grote zaken altijd nog getoetst door de rechter. Daarnaast biedt
de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aanknopingspunten voor
een geschikt normatief kader. “Als het gaat om een miljoenenschikking als die met Libor of
VimpelCom, kan een rechter toetsen of de schikking geëigend is.” Voor kleinere zaken als
bijvoorbeeld een strafbeschikking bij een kroeggevecht is het de verantwoordelijkheid van het
OM de belangen van verdachten mee te wegen. “Hoe precies, kun je in regels vastleggen,
maar uiteindelijk vereist het vooral een magistratelijke houding van de officier van justitie.”
Dat betekent bijvoorbeeld dat het OM een gewogen voorstel moet doen voor een schikking en
niet mag dreigen met een hogere eis als de verdachte besluit de zaak voor de rechter te
brengen. “Zo'n voorstel raakt aan de wilsvrijheid van de verdachte. Andere voorwaarden voor
een eerlijk proces zijn goede informatie aan de verdachte, de mogelijkheid voor de verdachte
om bewijs te betwisten en het recht op een gemotiveerd vonnis waarin wordt uitgelegd hoe
een straf tot stand is gekomen.” Zonder deze voorwaarden staat de integriteit van de
rechtspraak op het spel. “Uiteindelijk zijn het vooral minder mondige mensen of mensen die de
gevolgen van hun keuzes niet goed kunnen overzien die vaker onterecht een straf opgelegd
zullen krijgen.” “Met de juiste waarborgen voor participatie van de verdachte kan afhandeling
buiten de rechtszaal voor alle partijen goed uitpakken.” De “handelseditie” van deze
Engelstalige dissertatie (UvA 31-05-16) verschijnt tzt bij de T.M.C. Asser Press in de
International Criminal Justice Series. Een samenvatting is reeds beschikbaar.
K.Vriend(TMC Asser Press-9789462651524) mei 2016 287 pag. € 145,00
Beginselen Digitaal –digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging
Door welke informatietechnologische ontwikkelingen kan het handelen/beslissen van actoren in
de Nederlandse strafrechtspleging veranderen? Welke positieve en negatieve aspecten brengen
deze ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de werking van verdragsrechtelijke en
(grond)wettelijke beginselen binnen de strafrechtspleging? WODC Rapport.
M.Dijkstra e.a.(OU) december 2016 99 pag.(samenv. 2 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Beklag na Politiegeweld - de beklagprocedure van artikel 12 Sv bij het niet vervolgen van
politiegeweld door het Openbaar Ministerie
Politiegeweld leidt vaak tot hevige reacties in de samenleving. Niet alleen is de legitimiteit van
het geweldgebruik in het geding, maar ook de reactie van de overheid hierop: gaat het
Openbaar Ministerie de politieagent die geweld heeft gebruikt vervolgen of niet.
Besluit het OM om niet te vervolgen, dan kunnen rechtstreeks belanghebbenden, met een
beroep op artikel 12 Wetboek van Strafvordering, een beklagprocedure starten bij het
gerechtshof. De beklagkamer toetst de vervolgingsbeslissing van het OM. Daarbij behoort de
beklagkamer het EVRM, het Unierecht en nationale regelgeving in acht te nemen.
Onderzocht wordt de rechterlijke toets van de vervolgingsbeslissing. Beschrijft wanneer er
sprake is van gelegitimeerd politiegeweld en hoe de procedure na het geweldgebruik eruit ziet,
aan de hand van de Politiewet 2012 en de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar 1994. Behandelt de eisen die gelden

ten aanzien van de vervolgingsbeslissing van het OM in zaken van politiegeweld. Beantwoordt
de vraag of de beklagkamer van het gerechtshof in een beklagprocedure over
vervolgingsbeslissing van het OM marginaal of vol toetst, en welke eisen er voor deze toetsing
gelden. Analyseert daartoe twaalf beschikkingen in zaken van politiegeweld die zijn gewezen
door verschillende beklagkamers van gerechtshoven in Nederland. Concludeert dat er niet
altijd volgens het toetsingskader wordt getoetst, zodat er strijd is met de nationale en
Europese regelgeving, en geeft aan hoe de waarborgfunctie van de procedure meer recht zou
kunnen worden gedaan.
M.Glismeijer (C-9789088631917) juni 2016
102 pag. € 26,50
de Beklagprocedure van artikel 12 Sv bij het Niet Vervolgen van Politiegeweld door
het Openbaar Ministerie - een onderzoek naar de rechterlijke toets in de beklagprocedure
van artikel 12 Sv ten aanzien van de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld.
In deze door het NJB geselecteerde topscriptie wordt onderzocht of de rechterlijke toets in de
beklagprocedure van artikel 12 Sv voldoet aan de nationale en Europese regelgeving ten
aanzien van de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld. Allereerst wordt het juridisch
kader voor politiegeweld geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de vervolgingsbevoegdheid
van het Openbaar Ministerie. Aan de hand van literatuur- en jurisprudentieonderzoek zijn de
specifieke eisen aan de vervolgingsbeslissing in zaken van politiegeweld gedefinieerd. Deze
eisen worden neergelegd in een toetsingskader voor de beoordeling van het beklag. Door
middel van de analyse van twaalf beschikkingen in zaken van politiegeweld wordt gekeken hoe
verschillende beklagkamers bij verschillende gerechtshoven de vervolgingsbeslissing toetsen.
Omdat er tussen 2012 en 2015 zes beschikkingen in zaken van ernstig politiegeweld met
ernstig of fataal letsel zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl, zijn er uit deze periode eveneens
zes beschikkingen met betrekking tot licht politiegeweld gebruikt. De helft van de
beschikkingen heeft betrekking op ernstig politiegeweld met ernstig tot fataal letsel als gevolg,
terwijl de andere helft betrekking heeft op politiegeweld met geen tot gering letsel als gevolg.
Uit de analyse van de beschikkingen volgt dat het beklag in de praktijk niet altijd volgens dit
toetsingskader wordt beoordeeld. Het zou de duidelijkheid van de beschikkingen ten goede
komen als de beklagkamers een werkwijze conform het toetsingskader hanteren. Dit is
belangrijk, omdat inzichtelijkheid in de rechterlijke toets ook van belang is voor de
waarborgfunctie van de beklagprocedure. Inzichtelijke beschikkingen leggen de beslissing uit
aan de belanghebbenden en de samenleving, waardoor zij bijdragen aan het vertrouwen van
de samenleving in een integere overheid. Met name in gevallen van fataal politiegeweld waarin
het meest omvattende recht – het recht op leven – is geschonden valt er namelijk nogal wat
uit te leggen ingeval niet alsnog tot vervolging wordt overgegaan.
M.Glismeijer (Univ.Utrecht) november 2015 69 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Beleidsbrief OM : Recht op Verhoorbijstand aan Meerderjarige Verdachten
Betreft instructies aan O.M. en betreffende politie.
Min. V & J. februari 2016 8 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Beroemd en Berucht. Criminaliteit in Amsterdam
De stad voert al jaren de ranglijstjes aan als onveiligste gemeente van Nederland. Relatief
worden veel mensen in de hoofdstad slachtoffer van criminaliteit. Ook woedt in Amsterdam al
jaren een drugsoorlog, vinden er verreweg de meeste liquidaties plaats, en worden de Wallen
geassocieerd met grootschalige vrouwenhandel. Amsterdam is hoofdstad criminaliteit. Belicht
verschillende aspecten van de criminele kant van Amsterdam die diverse onderzoekers van het
in de stad gevestigde NSCRzijn opgevallen. De vragen kunnen tot drie worden teruggebracht:
Wie doet het? Waar gebeurt het? En wat doen we eraan? In de verschillende hoofdstukken
gaat over de daders van criminaliteit, over veilige en onveilige plekken, maar ook over de
aanpak van criminaliteit. Maar in alle hoofdstukken staat Amsterdam centraal.
A.dirkzwager e.a.(SWP-9789088506680) december 2016 136 pag. € 27,90
Best Practice Vertolking en Vertaling Strafrechtspraak
Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak heeft ingestemd met
een leidraad op het gebied van tolken en vertalen in strafzaken. Met deze op 29 januari
gepubliceerde ‘Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak’ wil de koepel van
strafrechters handvatten bieden aan iedereen die tijdens een strafproces met vertolking en
vertaling te maken heeft. In de best practice wordt aandacht besteed aan zowel de rol en
verantwoordelijkheden van de tolk/vertaler als die van de rechter en andere deelnemers aan

het strafproces. Ook wordt aandacht gevestigd op dat wat een tolk/vertaler nodig heeft om
zijn of haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Puntsgewijs staat beschreven
wat bijvoorbeeld een rechter of bode kan doen om een tolk of vertaler te ondersteunen bij zijn
werkzaamheden. Maar ook welke verantwoordelijkheden de tolk/vertaler zelf draagt. Zo staat
omschreven of er één of meerdere tolken moeten worden opgeroepen als een zaak lang en
complex is, welke informatie tolken voor aanvang van de zitting tot hun beschikking moeten
hebben, en dat een tolk of vertaler een dienst moet weigeren als hij vindt dat hij er om wat
voor reden dan ook niet geschikt voor is. De best practice is tot stand gekomen in
samenwerking met de gerechten, het Openbaar Ministerie, De Nederlandse Orde van
Advocaten, het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers, het Kwaliteitsinstituut beëdigde
tolken en vertalers, de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV), het
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de SIGV-vereniging en verschillende
beëdigde tolken en vertalers.
Raad voor de Rechtspraak , eind januari 2016 14 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Buitengewoon Mols- Afscheidsbundel voor Gerard Mols
Met de overhandiging van dit boek werd het afscheid van Gerard Mols van de Universiteit
Maastricht op 17 juni 2016 luister bij gezet. In de bundel zijn 49 bijdragen opgenomen van
collega’s en vrienden die allemaal een of meer aspecten van (het werk van) Mols hebben
belicht. De opdracht die zij van de redactie hadden meegekregen was om hun stuk te
verpakken in de vorm van een column. Het resultaat is een bonte verzameling van korte,
scherpe en vaak geestige analyses van het doen en denken van een markante advocaat,
rechter, hoogleraar straf(proces)recht, decaan en rector magnificus. De onderwerpen die in het
boek worden aangesneden onderstrepen ook hoe breed de wetenschappelijke belangstelling
van Gerard Mols door de jaren heen is geweest.
A.Klip.T.Spronken e.a. (red.) (S-9789012398077) juni 2016 204 pag. € 44,95
Bij Nader Inzien
Afscheidsrede van Matthias Borgers, hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit. Hij
gaat in op de vraag wat er gebeurt als de wetgever het ‘bij nader inzien’ niet eens is met hoe
een rechtsregel wordt uitgelegd en toegepast door de rechter. De wetgever schept
rechtsregels door wetten te maken. Wanneer wettelijke regels moeten worden uitgelegd en
toegepast, houdt de rechter rekening met de toelichting die de wetgever heeft gegeven ten
tijde van de totstandkoming van een wet. Het gebeurt regelmatig dat die wetgever op enig
moment de betekenis van rechtsregels wil veranderen, omdat nieuwe ontwikkelingen of
nieuwe inzichten een nuancering of een verruiming van de bestaande regels nodig maken.
Meestal kiest de wetgever er dan voor om de wet te wijzigen. Maar het komt ook voor dat de
wetgever, zonder de wet te wijzigen, zich uitlaat over de (gewenste) betekenis die voortaan
aan reeds bestaande wettelijke voorschriften moet worden gegeven. De vraag rijst welke
status dergelijke uitlatingen hebben. Is de rechter daaraan gebonden? Of kan hij deze nieuwe
uitleg naast zich neerleggen omdat de wetgever geen invloed meer heeft op wettelijke
voorschriften nadat die tot stand zijn gebracht? In de juridische literatuur bestaat nog
nauwelijks aandacht voor de vraag naar de betekenis van uitlatingen van de wetgever over de
betekenis van wettelijke voorschriften, nadat deze tot stand zijn gebracht.
M.Borgers (K-9789013136692) april 2016 60 pag. € 35,00
Bijzondere positie Opsporingsambtenaar in Strafrecht
Politieagenten zijn niet meer automatisch verdachte bij een onderzoek naar geweldgebruik.
Bovendien wordt het geweldgebruik voortaan getoetst aan een nieuwe, op de politieagent
toegesneden delictsomschrijving. Een omstreden wetsvoorstel mede gezien in het licht van
recente gewelddadige arrestaties met fatale gevolgen.
Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke
strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de
rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de
geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het
opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik
door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)
Min.v.Veiligheid & Justitie december 2016 31 pag.
GRATISOP PDF OP AANVRAAG

Chain Reactions in Criminal Justice - Discretion and the Necessity of Interdisciplinary
Research
By drawing from her research on ethnic profiling, crimmigration and counterterrorism
legislation, the author illustrates the key role that discretion has in various criminal justice
matters, as well as emphasizing the need to view and research discretion as an
interdisciplinary concept. Whereas discretion is considered necessary for the proper and
efficient functioning of the criminal justice system, it is more often seen as a problem for legal
and public policy due to its potential for injustice or for social advancement. For a concept this
central to the criminal justice system, it is interesting to see that research into discretion and
discretionary decision-making is somewhat limited, or at least isolated in a disciplinary sense.
Legal scholars have mostly been concerned with clarifying the concept itself, and exploring its
relationship with rules and the extent to which rules sanction discretionary behavior. The
interest of many social scientists, on the other hand, has been in analyzing the law in action so
as to further the understanding of how the words of the law may – or may not – be translated
into legal action. By defining discretion as decision-making they accentuate different aspects of
discretion, making it difficult to combine both strands of literature . This publication, however,
provides to gain a full oversight and deeper understanding of the effects that discretion has on
the various levels – and the interplay between these levels – of the criminal justice chain.
M.v.d.Woude (B-9789462367142) november 2016 74 pag. € 25,00
Civiel Schadeverhaal via het Strafproces - een verkenning van de rechtspraktijk en
regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij
Deze studie brengt de huidige praktijk van het civiele schadeverhaal via het strafproces in
kaart. Geconstateerd wordt dat er regionale verschillen bestaan in de wijze van voorbereiding.
Ook is sprake van uiteenlopende opvattingen over de plaats en betekenis van civiel
schadeverhaal onder leden van het Openbaar Ministerie en strafrechters, met daaraan
verbonden verschil in afhandeling. Vanuit Slachtofferhulp Nederland en de advocatuur wordt
aangegeven dat onvoldoende inzicht kan worden verkregen in de door leden van het Openbaar
Ministerie en rechters gemaakte afwegingen, hetgeen tot onbegrip leidt bij slachtoffers.
Niettemin is het aantal vorderingen dat (gedeeltelijk) ontvankelijk wordt verklaard en
toegewezen de afgelopen jaren toegenomen. Aard en omvang van de schade hoeven geen
onoverkomelijke problemen op te leveren, mits de vordering zorgvuldig is onderbouwd. Het
civiele schadeverhaal lijkt zich dan ook een vaste plek te hebben verworven binnen de
strafprocedure. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het civiele schadeverhaal (blijvende)
spanning oproept voor het behoud van het gewaarborgde strafproces. Het onderzoek bevat
aanbevelingen om gesignaleerde problemen op te lossen. Sommige zijn vanuit de praktijk
aangedragen, andere volgen uit een rechtstheoretische verkenning van vier rechtsfiguren (de
schadestaatprocedure, de voorzittersbeschikking, de ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel en tarifering). Bezien is of, en in hoeverre toepassing van deze rechtsfiguren zou
kunnen bijdragen aan het bevorderen van het civiele schadeverhaal via het strafproces.
Daarmee biedt dit onderzoek niet alleen inzicht in de huidige voegingspraktijk, maar geeft het
ook handvatten voor toekomstige verbetering daarvan.
R.Kool (B-9789462902749) oktober 2016 374 pag. € 69,00
Comparative Concept of Criminal Law
Introduces into the fundamental concepts and rules of substantive criminal law in a
comparative way and not just to the criminal law system of one specific jurisdiction. Compared
with other fields of law, like contract and property law, comparative research into the so-called
general part of criminal law is quite a recent phenomenon within academia. The increasing
‘Europeanisation’ of criminal law and policy makes such a comparative approach even more
necessary. This handbook therefore fills a gap by exploring basic concepts of substantive
criminal law in three major European legal systems: the common law system of England and
Wales and the civil law systems of Germany and the Netherlands. Each chapter focuses on a
specific concept or doctrine that is necessary to determine criminal liability (e.g. actus reus,
mens rea, defences, inchoate offences). Throughout the book the authors also highlight and
discuss some recent legislative and judicial developments that broaden the scope of criminal
liability in our modern culture of control.
J.Keiler, D.Roef (ed.) (I-9781780683645) 2e dr. januari 2016 306 pag. € 85,00
Corruptiedelicten (Studiepockets Strafrecht nr. 46 )

De afgelopen jaren ontwikkelden de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht zich
van een dode letter tot law in action. De bepalingen werden recent aangescherpt.
Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken
tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politici,
genieten steeds meer publieke belangstelling. In deze studiepocket staat een aantal
corruptiedelicten centraal, te weten actieve en passieve ambtelijke omkoping (art. 177 Sr en
art. 363 Sr) en niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Deze studiepocket bevat een
uitgebreide analyse van de genoemde strafbepalingen, waarbij ook de relevante
wetsgeschiedenis, literatuur en gepubliceerde jurisprudentie aan de orde komen. Aan de hand
hiervan wordt de ontwikkeling en de actuele stand van zaken op het terrein van de
strafbaarheid van ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping in het Nederlandse strafrecht
geschetst, mede tegen de achtergrond van de internationale context. In het inleidende
hoofdstuk worden de verschillende definities en varianten van corruptie behandeld en in
verband gebracht met het begrip integriteit. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de
verschillende instrumenten ter beteugeling van corruptie die door uiteenlopende internationale
organisaties in het leven zijn geroepen. In het derde hoofdstuk staat de strafbaarstelling van
ambtelijke omkoping centraal. Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk de niet-ambtelijke
omkopingsbepaling van art. 328ter Sr besproken. De studiepocket wordt afgesloten met een
korte reflecterende beschouwing over de inhoud en reikwijdte van de behandelde
corruptiebepalingen, waarbij ook facetten van de handhavingspraktijk aan de orde komen.
T.v.Roomen,E.Sikkema (K-9789013134971) februari 2016 200 pag. € 39,50
Discriminatie, van Aangifte tot Vervolging - de gang van discriminatiezaken
door de strafrechtketen
In dit WODC rapport wordt de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen in kaart
gebracht. Voor dit onderzoek zijn politiegegevens geautomatiseerd gekoppeld aan gegevens
van het Openbaar Ministerie. De politiedossiers zijn bestudeerd via BlueView bij de eenheid
Amsterdam (de Eenhoorn). Naast het zoeken in systemen, en het bestuderen van dossiers
zijn, om zaken in het juiste perspectief te kunnen zetten, 38 personen geïnterviewd uit kringen
van de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en antidiscriminatievoorzieningen.
P.Kruize,P.Gruter (9789491534119) januari 2016 143 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
SAMENVATTING rapport 8 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
DNA verplichte afname bij elke verdachte ? -Advies Raad van State
De Raad van State is van oordeel dat een maatregel die het standaard afnemen en bewaren
van celmateriaal van elke in verzekering gestelde verdachte mogelijk maakt, niet 'noodzakelijk
is in een democratische samenleving' als bedoeld in artikel 8 EVRM. Een dringende
maatschappelijke behoefte is onvoldoende aangetoond, noch is de voorgestelde maatregel
proportioneel.
Raad van State oktober 2016 19 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Ernstig Gevaar – een juridisch empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de
Wet BIBOB
In dit proefschrift wordt de Wet Bibob onderzocht vanuit twee invalshoeken: een juridische en
een empirische. De onderhavige interdisciplinaire studie geeft enerzijds een beschrijving en
analyse van de toepassing van de Wet Bibob in de bestuurspraktijk (‘recht in actie’) en
anderzijds een analyse van de Wet Bibob vanuit de context van het strafrecht (‘recht op
schrift’). Het empirische onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de Wet Bibob wordt
toegepast in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en
subsidiariteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn Bibob-adviezen en de hierop
gebaseerde besluitvorming geanalyseerd. Het juridische onderzoek richt zich op de analyse
van de Wet Bibob vanuit een strafrechtelijke context. In het juridische onderzoek staat de
vraag centraal in hoeverre de weigering en intrekking van een beschikking op grond van de
Wet Bibob dient te worden overgeheveld naar ‘het’ strafrecht.
B.v.d.Vorm (W-9789462402768) februari 2016 510 pag. € 34,95
de Escortbranche - toezicht, handhaving en naleving
Dit WODC rapport bevat een onderzoek naar het toezicht en de handhaving van
(bestuursrechtelijke) regels voor escortbedrijven, alsmede de naleving van deze regels.
Rapport is uitgebracht t.b.v.Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

Dit wetsvoorstel stelt tot doel de oorzaken van het voortbestaan van misstanden in de
prostitutiebranche aan te pakken. Deze aanpak bestaat uit het verkleinen van lokale en
regionale verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door alle
vormen van prostitutie onder een vorm van regulering te brengen, en het vergemakkelijken
van toezicht en handhaving. De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door invoering van
een verplicht en uniform vergunningenstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf. Hierdoor
ontstaat meer uniformiteit in lokaal vergunningenbeleid. In het wetsvoorstel is opgenomen aan
welke vergunningvoorwaarden de exploitant in ieder geval moet voldoen. Ook krijgen
gemeenten nu de mogelijkheid onder voorwaarden voor een nuloptie te kiezen. Verder
voorziet het wetsvoorstel in: registratieplicht voor alle prostituees, maatregelen en
instrumenten om toezicht en handhaving te vergemakkelijken, strafbaar stellen van het
gebruikmaken van illegaal aanbod van prostitutie. Met aparte samenvatting in het Engels.
Groningen oktober 2016 93 pag. (samenvatting 5 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
European Criminal Law – an integrative approach
European criminal law is explained as a multi-level field of law, in which the European Union
has a normative influence on substantive criminal law, criminal procedure and on the cooperation between Member States. This book aims to analyse the contours of the emerging
criminal justice system of the European Union and to present a coherent picture of the
legislation enacted and the case law on European Union level and its influence on national
criminal law and criminal procedure, with specific attention for the position of the accused.
Among the topics and questions covered in this book are the following: What does mutual
recognition mean in the context of the European Arrest Warrant? How can European Union law
be invoked by an accused standing trial in a national criminal proceeding? When is the Charter
of Fundamental Freedoms applicable in national criminal proceedings? These and other
pertinent questions are dealt with on the basis of an in-depth analysis of the case law of the
Court of Justice and legislation. In addition, the book challenges the reader to assess the
mutual influence of Union law and national criminal law respectively and explains how Union
law will usually prevail although national criminal law still remains relevant. The book is unique
in the wealth of court decisions and legal instruments it covers. This makes European Criminal
Law an invaluable source for every European and criminal lawyer (be they practitioner,
academic or student). This third updated and extended edition fully covers the transitionary
period of the Treaty of Lisbon as well as all other developments up to autumn 2015.
A.Klip (I-9781780682709) 3e dr. januari 2016 592 pag. € 125,00
Fraude/Financieel Recht/Ondernemingskamer
Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband van de
afdelingen strafrecht, civiel- en belastingrecht en de Ondernemingskamer in 2016, genaamd
FFROK (Fraude, Financieel Recht en Ondernemingskamer). De artikelen geven een beeld van
de aard en omvang van de rechtsgebieden strafrecht, civiel-, ondernemings- en belastingrecht
en de dwarsverbanden daartussen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de
strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de onware/valse jaarrekening, de (plicht tot)
bekendmaking van fraudeonderzoeken door beursgenoteerde ondernemingen en het informeel
toezichthouden en handhaven door de AFM en DNB en uiteraard de rol van de rechter.
A.v.Amsterdam,M.Jurgens(red.) (K-9789013137637) september 2016 ca. 170 pag. € 30,00
Gehoord de Procureur Generaal – afscheidsbundel J.Fokkens
Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. Jan Watse Fokkens bij zijn afscheid als ProcureurGeneraal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bevat naast enige privaatrechtelijk getinte
opstellen een groot aantal bijdragen van strafrechtelijke aard, ook op het grensgebied van
strafrecht en (punitief) bestuursrecht. Het accent ligt op de centrale taken van de
cassatierechter met bijdragen over rechtseenheid, rechtsontwikkeling, rechtsbescherming (en
art. Boa RO), cassatie in het belang der wet (bij overlevering en voorlopige hechtenis) en
herziening. Ook het tot de taak van de Procureur-Generaal behorende toezicht op rechters
komt aan bod. Voor de rechtspraktijk belangrijke processuele aspecten ontbreken niet. Er zijn
bijdragen over nemo tenetur, getuigen, responsieplichten, bewijsuitsluiting en voorwaardelijke
sancties. Twee bijdragen zijn gewijd aan het onderscheid tussen opzet en culpa.
G.Knigge e.a. (red.) (K-9789013137279) juli 2016 ca. 280 pag. geb. € 69,00
NU DIGITAAL BESCHIKBAAR !!
Getuigenbescherming in Nederland – witness protection in the Netherlands

Rotterdamse dissertatie (oktober 2015) met een onderzoek mede vanuit eigen werkervaring
naar de vaak schimmige praktijk van de getuigenbescherming, de “zorgplicht van de staat”,
getuigenbescherming op het wereldtoneel (o.a. V.S., Italië) en een uitvoerig overzicht van het
stelsel in Duitsland en in Canada. Een veilige 'herstart' en onafhankelijkheid in sociale en
financiële zin is het uitgangspunt van getuigenbescherming. Maar wat mag in dit verband van
de overheid worden verwacht? Het gebrek aan duidelijke richtlijnen heeft geleid tot dit
onderzoek. Er dient een wettelijke mogelijkheid te worden gecreëerd die de rechtercommissaris in staat stelt de afspraken die worden gemaakt met getuigen voorafgaand aan het
onderzoek ter terechtzitting te toetsen: uiterst actuele materie bij “crime control” activiteiten.
M.Korten (EUR oktober 2015) 372 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Goede Raad is Duur
Afscheidsrede van J. Boksem op 21-10- 2016, bijzonder hoogleraar "Verdeging in strafzaken".
J.Boksem (K-9789013140385) november 2016 ca. 22 pag. € 15,00
Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws in 34 countries
This Guide provides answers to the following key questions for 34 jurisdictions: what are the
offences constituting bribery and corruption, who can be liable and when, what are the
penalties, what are the defences? Uniek actueel overzicht voor de handel in het buitenland.
CMS 4e dr. april 2016 (vorige ed. dateert uit 2014) 76 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Haatzaaien en Groepsbelediging - Het lex-certabeginsel in de delictsbestanddelen en de
rechterlijke toepassing van het haatzaai- en groepsbeledigingsverbod
In de discussie over de vrijheid van meningsuiting staan twee verboden centraal: het verbod
op groepsbelediging (artikel 137c Sr) en het haatzaaiverbod (artikel 137d Sr). Op beide
delicten is de nodige kritiek: de delictsomschrijvingen in deze artikelen zou op essentiële
punten onduidelijk zijn. Deze vaagheid en de rechterlijke interpretaties hiervan zouden afbreuk
doen aan het lex-certabeginsel en daarmee de rechtszekerheid van de burger aantasten.
Onderzocht wordt of de verschillen in rechterlijke interpretaties van de artikelen 137c en 137d
Sr strijdig zijn met het lex-certabeginsel. Bespreekt het lex-certabeginsel, de eisen die dit
beginsel stelt aan delictsomschrijvingen en de ruimte die een rechter heeft om
delictsomschrijvingen te interpreteren. Vervolgens wordt ingegaan op het recht op vrijheid van
meningsuiting (artikel 10 EVRM) – de Nederlandse rechter is gehouden om de artikelen 137c
en 137d Sr zoveel mogelijk te interpreteren en toe te passen conform het EVRM en de
rechtspraak van het EHRM. Behandelt verder de mogelijkheden die het EVRM en het EHRM
bieden om het recht op vrijheid van meningsuiting te beperken.Tot slot wordt uitvoerig
ingegaan op de bestanddelen van de artikelen 137c en 137d Sr en de verschillende rechterlijke
interpretaties daarvan. Aan de orde komen ook uitlatingen betreffende immigratie, integratie,
geloof en het Wilders-proces.
D.Leeuwestein (C-9789088631979) oktober 2016 ca. 160 pag. € 30,00
Handelen naar Waarheid - sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing
Op 19 mei 2016 is dit rapport uitgebracht in opdracht van het Programmateam Herijking
Opsporing. Zeven domeinen worden behandeld: Context van de opsporing, Vakmanschap,
Houding en gedrag, Sturing en leiderschap, Verandervermogen, Inrichting opsporingsveld en
ketensamenwerking en Bedrijfsvoering. De analyse wijst uit dat er veel achterstallig onderhoud
in de opsporing is waardoor vakmanschap in de breedte onvoldoende is geborgd en dat het
elkaar daarop aanspreken strandt in een cultuur van vrijblijvendheid. De opsporingsambtenaar
zou in staat moeten zijn om elementaire handelingen als verhoren en doorzoekingen te
verrichten, en solide informatieproducten op te leveren die bruikbaar zijn en waarop kan
worden vertrouwd. Meestal gaat dat wel goed, maar lang niet altijd en dat komt dan vooral
door kennisdeficit en gebrek aan gedrevenheid. Problematisch vakmanschap in de opsporing
vormt de belangrijkste belemmering voor een effectieve misdaadbestrijding. Er lijkt een
organizational silence te zijn ingetreden over voorbeelden van afwijkend gedrag, hoewel de
voorbeelden binnen de organisatie met het blote oog zichtbaar zijn. Symptomen van afwijkend
gedrag lijken geen professionele buikpijn of schaamte meer op te leveren. Feedback,
zelfreflectie, evaluatie en weerwoord lijken ongewenst en kunnen als niet-loyaal worden
uitgelegd. In- en externe pogingen om het handelen van de politie te bekijken stuiten op
afweermechanismen, die uitingsvormen zijn van structureel ongemak, op alle lagen binnen de
politieorganisatie, jegens kritiek. Het openlijk door leidinggevenden onderschreven belang van
een goed onderbouwd, kritisch geluid ontbreekt. De opsporing lijdt verder onder gebrek aan

slagkracht als gevolg van stroperige overlegstructuren voor weging en sturing. Dit leidt tot
heen en weer schuiven met in potentie kansrijke onderzoeken, waardoor informatie intussen
verouderd raakt. De opsporing zou heel wat efficiënter en slagvaardiger zijn met state of the
art ICT. Dat probleem geldt overigens voor de hele strafrechtsketen. Tenslotte wordt de
organisatie onvoldoende adaptief en wendbaar gevonden om vernieuwingen die er wel zijn,
goed te implementeren. Strafpleiters kunnen mogelijk hun voordeel hiermee doen !
S.Huisman e.a. mei 2016 100 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Handhaving van Handel met Voorwetenschap
Sinds 1989 is handel met voorwetenschap in Nederland strafrechtelijk gesanctioneerd. In
navolging van Richtlijn 2003/6/EG kwam daar in 2003 de bestuursrechtelijke handhaving bij.
Op dit moment bestaan beide handhavingswijzen naast elkaar, waarbij de één de ander
uitsluit. Wanneer bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk gehandhaafd dient te worden, is
niet duidelijk. De discussie omtrent welke instantie bevoegd is tot handhaving speelt al
decennia lang en niet alleen op het gebied van het financieel strafrecht. Met de komst van
nieuwe Europese regelgeving, Verordening 596/2014, is wellicht de tijd rijp om een einde te
maken aan deze discussie. In dit onderzoek wordt ingegaan op de achtergrond van
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van handel met voorwetenschap. Tevens
kijkt zij naar de toekomst en onderzoekt zij of het naast elkaar bestaan van beide
handhavingswijzen nog wel wenselijk is in het licht van de nieuwe Europese regelgeving.
C.Lintsen (BNW-9789402155174) november 2016 68 pag. geb. € 24,95
Herziening van de zedendelicten ? - een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van
Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling
De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn
geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de
zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele
herziening, maar uiteindelijk heeft die nooit plaatsgevonden; de basisstructuur is sinds 1886
gelijk gebleven. Ondertussen is onze maatschappij in technologisch opzicht sterk veranderd –
gedacht kan worden aan de komst van de smartphone en de webcam – wat onder meer zijn
uitwerking heeft op de wijze waarop mensen zich seksueel kunnen uiten en seksueel kunnen
worden benaderd. Het is tegen deze achtergrond dat in deze studie wordt onderzocht of de
zedentitel grondig moet worden herzien. Ter beantwoording van deze vraag worden veel
belangrijke strafbaarstellingen zowel zelfstandig als in relatie tot elkaar geanalyseerd (zoals,
kort gezegd, de delicten inzake kinderpornografie, het plegen van ontucht, seksueel
corrumperen, grooming, aanranding, verkrachting en schennis van de eerbaarheid), mede aan
de hand van jurisprudentie en internationale verplichtingen. Hoewel het onderzoek is verricht
met het oog op de eventuele noodzaak voor legislatieve wijzigingen, kan het daardoor ook van
waarde zijn voor de wetenschap en de rechtspraktijk. De auteurs zijn verbonden aan de RUG.
K.Lindenberg,A.v.Dijk (P-9789462510951) maart 2016 744 pag. € 89,50
Inburgeren in de Opsporing – over de juridische positie van de burger in de opsporing van
strafbare feiten
In dit onderzoek staat de juridische positie van de burger in de opsporing van strafbare feiten
centraal. Als gevolg van handhavingstekorten, nieuwe technologische mogelijkheden en een
toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid is de burger steeds meer een
zichtbare rol gaan spelen in de opsporing. In het Wetboek van Strafvordering staat echter de
overheidstaak tot opsporing centraal. Stilgestaan wordt bij de rol die burgers binnen en buiten
de kaders van het Wetboek van Strafvordering vervullen. Onder meer burgerinformanten,
burgerinfiltranten, onderzoeksjournalisten en particuliere rechercheurs passeren de revue.
E.Moerman(diss. Erasmus Univ.) november 2016 393 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Internationaal Recht & Cannabis deel II
Hebben overheden internationaal-rechtelijk de ruimte om cannabisteelt en -handel ten
behoeve van recreatief cannabisgebruik gereguleerd toe te staan? Louter bezien vanuit de VNdrugsverdragen moet de vraag negatief worden beantwoord. In dit boek wordt deze vraag
echter vanuit een ander perspectief onderzocht, namelijk het perspectief van de
mensenrechten. Cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik kan op basis van de positieve
mensenrechtenverplichtingen door overheden gereguleerd worden. Staten moeten
internationaalrechtelijk prioriteit geven aan positieve mensenrechtenverplichtingen, die boven
verplichtingen uit drugsverdragen gaan. Zeer uitvoerig Nijmeegs vervolgonderzoek.

P.v.Kempen,M.Federova (K-9789013138481) juni 2016 396 pag.
samenvatting 5 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

€ 43,00

Jaarbericht 2015 Openbaar Ministerie
Het OM behandelde in 2015 213.000 strafzaken, waarvan er bijna 97.800 door het OM zelf zijn
afgedaan, hoofdzakelijk via ZSM—het snelle afdoeningstraject buiten de rechter om. In 2015 is
met 144 miljoen euro een recordbedrag aan crimineel vermogen afgepakt.
Openbaar Ministerie mei 2016
76 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Klachten tegen Niet-Vervolging (art.12 Sv -procedure) - doorlooptijden, instroom,
verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid
Onderzoeksverslag over de maatregelen die zijn genomen om de doorlooptijd van artikel 12
Sv-procedures te verkorten, dan wel artikel 12 Sv-klachten te voorkomen, alsmede de
ervaringen van klagers. Rapport WODC en R.U.Utrecht.
L.v.Lent e.a. oktober 2016 207 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Kroniek van het Strafrecht 2015
JAARLIJKSE UITGAVE
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2015. De Kroniek van het
strafrecht is opgebouwd volgens een vast stramien:1. Wetgeving, 2. Rechtspraak, 3.Literatuur
Met behulp van deze vraagbaak zijn ontwikkelingen in het strafrecht op een duidelijke en
eenvoudige manier te traceren.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013136968) april 2016 236 pag. € 25,00
the Legal Regulation of Cyber Attacks
Provides a thorough analysis of the legal regulation of attacks against information systems in
European, international, and comparative law contexts. Taking into account legislative and
case law developments, this book covers legal issues not only pertaining to attacks arising in
criminal law but also crucial problems such as the conflict of cybercrime investigation and
prosecution with fundamental rights to privacy and freedom of expression. Includes elements,
issues, and aspects such as the following:legal harmonization of cybercrime law;jurisdictional
issues in the investigation and prosecution of cybercrime; prevention of cyber attacks;
personal data and privacy implications;hacking of cell phones;enforcement and forensics in
cybercrime law; states and legal persons as perpetrators of cybercrime; European Programme
for Critical Infrastructure Protection; Cybercrime Convention of 2001; Directive 2013/40/EU;
identity theft; the Snowden revelations and their lessons; principles, problems, and
shortcomings of digital evidence; legal status of the IP address; the security and data breach
notification as a compliance and transparency tool; profile and motivation of perpetrators of
cyber attacks; cybercrime as a parallel economy; and use of crypto-currency as a means for
blackmail operations.Technical definitions, case law, and analysis of both substantive law and
procedural law contribute to a comprehensive understanding of cybercrime regulation and its
current evolution in practice. Furthermore, this book evaluates the complex legal framework
and the practical and legal challenges of the regulation of attacks against information systems.
Being the first book to deal with the criminalization of cyber attacks, this book clarifies the
nature of the conflict of cybercrime investigation and prosecution with fundamental rights to
privacy and freedom of expression.
I.Iglezakis (KL-9789041169013) juli 2016 256 pag.geb. € 104,00
Legal Aspects of Sweetie 2.0
Gebruik virtueel minderjarig 'lokmeisje' onrechtmatig? De inzet van het virtuele 'lokmeisje'
Sweetie bij opsporing van webcamsekstoerisme door de Nederlandse politie, is problematisch.
De kans dat gebruik van een dergelijk middel tot een succesvolle veroordeling in Nederland
leidt, is daarom vrij klein. Terredes Hommes heeft dit rapport samengevat in 3 pag.
B.Schermer e.a.(Leiden & Tilburg) oktober 2016 93 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Legaliteitsbeginsel en Doorwerking van Europees Recht in het Nederlandse
Materiële Strafrecht (MeijersReeks)
Het recht van de Europese Unie beïnvloedt direct en indirect de reikwijdte van strafrechtelijke
aansprakelijkheid in Nederland. Die beïnvloeding heeft betekenis voor het materieelrechtelijk
legaliteitsbeginsel. Onderzocht wordt hoe het legaliteitsbeginsel invulling krijgt in de context
van het meerlagige Europees strafrecht en wat de implicaties van die invulling zijn voor het

waarborgen van rechtszekerheid en machtsverdeling. Bevat een analyse van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie over de deelnormen van het legaliteitsbeginsel en van de
verplichtingen voor de Europese en Nederlandse wetgever en rechter die het Hof van Justitie
afleidt uit die deelnormen. Onderzoekt op welke wijze de Nederlandse wetgever en rechter
invulling geven aan het legaliteitsbeginsel in het Europees strafrecht: actuele dissertatie!
J.Altena (K-9789013138856) oktober 2016 ca. 320 pag. € 45,00
de Macht over het Strafproces
Centraal staat de machtsstrijd tussen de strafrechter en de bestuurder over het strafproces .
Zowel het Wetboek van Strafvordering als de Wet op de rechterlijke organisatie suggereren
twee gescheiden werelden, maar rechtspreken en het organiseren daarvan blijken niet los van
elkaar te kunnen worden gezien. Bij de bespreking van deze machtsstrijd komen de volgende
vragen aan bod: Hoe verloopt de machtsstrijd tussen strafrechter en bestuurder over het
strafproces? Wordt er gestreden volgens de regels? Als dat niet het geval is, hoe moet die
strijd dan juridisch worden gekwalificeerd? Brengt bestuurlijk handelen de strafrechter tot
rechterlijk handelen dat strafvorderlijk onaanvaardbaar is? Kan de bestuurder wel anders
handelen dan hij handelt? Zijn de regels niet te streng en zijn ze wel nodig als borging van de
rechterlijke onafhankelijkheid?
R.Robroek (B-9789462903173) begin december 2016 326 pag. € 59,00
Marijuana Legalization - what everyone needs to know
Should we legalize marijuana? If we legalize, what in particular should be legal? Just
possessing marijuana and growing your own? Selling and advertising? If selling becomes legal,
who gets to sell? Corporations? Co-ops? The government? What regulations should apply? How
high should taxes be? Different forms of legalization could bring very different results.
Discusses what is happening with marijuana policy, describing both the risks and the benefits
of using marijuana, without taking sides in the legalization debate. Details the potential gains
and losses from legalization, explores the middle ground options between prohibition and
commercialized production, and considers the likely impacts of legal marijuana on occasional
users, daily users, patients, parents, and employers and even on drug traffickers. REVIEW:
"Here is a book by four leading experts who collaborate in answering questions about
marijuana and its possible legalization. Everything you might want to ask, answered crisply
and accurately! And the four authors give, at the end, their separate recommendations: they
differ, but they've agreed on 149 answers.”
J.Caulkins e.a. (ed.) (OUP-9780190262402) 2e dr. medio juni 2016 284 pag. ca. € 17,50
Mensenhandel in de Prostitutie Opsporen zonder Aangifte - een vervolgonderzoek om
de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken
Een aangifte is bij de aanpak van gedwongen prostitutie niet perse nodig als er ook voldoende
andere bewijsmiddelen voorhanden zijn, bijvoorbeeld op basis van prostitutiecontroles en
financieel onderzoek. Slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie vinden het lang niet
altijd in hun eigen belang om aangifte te doen bij de politie. De aangiftebereidheid is dan ook
laag. Ook de politie is vanwege het mogelijke risico voor het slachtoffer soms terughoudend
om een aangifte van een slachtoffer van mensenhandel op te nemen, maar ziet die aangifte
wel als belangrijke start van een opsporingsonderzoek. Opsporen en vervolgen zonder aangifte
is in principe juridisch mogelijk, maar wordt nog teveel als papieren werkelijkheid gezien. Uit
dit onderzoek blijkt dat er wel degelijk mogelijkheden in de praktijk zijn om zonder aangifte
van een slachtoffer succesvol een opsporingsonderzoek te starten en verdachten te vervolgen
en voor de rechter te brengen. Rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens
biedt daarbij ruimte voor creatieve oplossingen van de zijde van de politie. Het onderzoek
biedt daarmee handvatten voor de opsporingspraktijk bij mensenhandel in de prostitutie. Zelfs
al worden er aangiften verkregen, dan is de kwaliteit er van vaak niet optimaal. Een oplossing
zou daarom zijn om niet de aangifte van het slachtoffer als vertrekpunt te nemen maar bij de
opsporing meer verdachte-gericht te werk te gaan. In dit onderzoek is daarom door middel
van interviews met deskundigen en een analyse van jurisprudentie uitgezocht wat
mogelijkheden in de praktijk zijn om een opsporingsonderzoek naar mensenhandel in de
prostitutie succesvol te starten of te volbrengen zonder dat slachtoffers (eerst) aangifte doen.
Uit de interviews komen kansrijke opsporingsmethoden naar voren, uit de speurtocht naar
jurisprudentie succesvolle bewijsmiddelen. Voorbeelden van succesvolle opsporingsmiddelen
zijn het beginnen van een onderzoek op basis van een melding, digitaal onderzoek, de
heimelijke doorzoeking en observaties door de politie. Een aangifte is niet perse nodig als de

opsporing zich gaat richten op het verkrijgen van andere bewijsmiddelen. Uit jurisprudentie
blijkt dat politieteams en officieren van justitie dit pad al eens succesvol gevolgd hebben.
M.Goderie (R-9789035249141) oktober 2016 112 pag. € 35,00
Naar een Geloofwaardige TBS – aangrijpingspuntenvoor de optimalisatie van de
behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte
Een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis van de terbeschikkingstelling is het
parlementair onderzoek naar het tbs-stelsel (2005- 2006) onder voorzitterschap van drs. A.P.
Visser. De conclusie van het parlementair onderzoek is dat het tbs-stelsel niet hoeft te worden
herzien, maar wel op een aantal punten moet worden aangepast. Deze aanpassingen zijn van
juridische, beleidsmatige en praktijkgerichte aard. Ondanks deze conclusie is het aantal
opleggingen tbs met bevel tot verpleging met meer dan de helft gedaald. De krimp van de
sector is navenant. Een aantal klinieken is al gesloten. De geloofwaardigheid van de tbs staat
nog steeds ter discussie. De sterk toegenomen behandelduur lijkt daarvoor een belangrijke
reden te zijn. In dit proefschrift wordt op systematische wijze aan de hand van de praktijk in
FPC Oldenkotte onderzocht waar kansen liggen de behandelduur van de tbs terug te brengen
en de geloofwaardigheid te vergroten.
A.Goosensen (W-9789462402706) december 2015 294 pag. € 29,95
de Nederlandse Strafbaarstelling van Witwassen - een onderzoek naar de reikwijdte en
de toepassing van artikel 420bis S
Onderzocht wordt welke gedragingen verboden zijn onder artikel 420bis Sr, wie zich schuldig
kunnen maken aan dit delict en onder welke omstandigheden. Wat is witwassen en waarom
moet het worden bestreden? Uiteraard komen de reikwijdte van de bepaling en de toepassing
van de strafbaarstelling aan de orde en een analyse van rechtspraak, beleidsdocumenten en
onderzoeksrapporten. Inhoud: inleiding, definiëring en probleemverkenning, internationale
ontwikkeling van de strafbaarstelling van witwassen, strafbaarstelling van witwassen in
Nederland, precieze toepassingsbereik van artikel 420bis Sr, bewijs van witwassen, toepassing
van de strafbaarstelling van witwassen in de praktijk, handhavingsinstrumentarium.
F.Diepenmaat (K-9789013134575) januari 2016 316 pag. € 45,00
Onderzoek aan in Beslag Genomen Elektronische Gegevensdragers en
Geautomatiseerde Werken ten behoeve van de Opsporing en Vervolging van
Strafbare Feiten (onderzoek afgesloten in februari 2016)
WODC Rapport met analyse van het juridisch kader binnen de inbeslagnemingspraktijk en het
onderzoek dat aan elektronische gegevensdragers wordt verricht door opsporingsambtenaren.
P.Mevis e.a. (EUR) mei 2016 92 pag. + 4 pag. samenvatting GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Neurowetenschappelijke Toepassingen in de Jeugdstrafrechtketen - Inventarisatie
instrumenten, preventie en interventie
Er is steeds meer vraag naar neurowetenschappelijke kennis in het veld van Veiligheid en
Justitie. Dat geldt ook voor de jeugdstrafrechtketen. In dit WODC rapport wordt
geïnventariseerd op welke manier neurowetenschappelijke kennis toegepast kan worden in de
jeugdstrafrechtketen met betrekking tot de volgende drie onderwerpen: instrumentarium,
preventiestrategieën en interventiemethoden. Het rapport heeft een wegwijzerfunctie op het
gebied van neurowetenschappelijke kennis. Er worden richtingen aangegeven en concrete
voorbeelden aangedragen voor toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Daartoe is
gebruikgemaakt van systematisch onderzoek naar literatuur uit binnen- en buitenland en van
vraaggesprekken met experts uit wetenschap en praktijk
L.Cornet e.a.(B-9789462367241) november 2016 240 pag. € 39,50
Onschuldig Vast
Hoeveel mensen zitten er in Nederland ten onrechte gevangen? Die vraag is relevant nu steeds
meer gerechtelijke dwalingen aan het licht komen. Na de zaak van Lucia de Berk, Ina Post,
Louwes en Olaf Hamers wordt deze vraag steeds prangender. In deze zaken zit namelijk een
patroon: steeds is de bewijslast eenzijdig geïnterpreteerd, steeds heeft men een dader willen
zoeken, steeds hadden de verdachten de schijn tegen, maar bleken ze toch onschuldig. Aan de
hand van nieuw onderzoek onder gevangenen en onder forensische experts beantwoordt Ton
Derksen de vraag hoeveel mensen ten onrechte gevangen zitten. Hij komt tot schokkende
conclusies. Prof.dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie. Zijn
spraakmakende boek Lucia de B. vormde de aanzet tot een herziening van de zaak tegen deze
Haagse verpleegster. Ook zijn boek Leugens over Louwes en Verkeerde plaats, verkeerde

tijd over de zaak Olaf H. leidden tot een herziening. Eerder publiceerde Derksen de boeken Het
O.M. in de fout, over de systematische missers van het Openbaar Ministerie, en De ware
toedracht, over de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken.
Reeds veel publiciteit !!!
T.Derksen (ISVW-9789491693236) november 2016
240 pag. € 29,95
de Ontnemingsmaatregel (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 11)
Het afpakken van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ wordt steeds belangrijker. Daardoor
heeft de ontnemingsmaatregel een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Hier komen alle
facetten van de ontnemingsmaatregel uitgebreid aan bod aan de hand van de meest recente
wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Met aansprekende praktijkvoorbeelden wordt het
wederrechtelijk verkregen voordeel besproken, maar bijvoorbeeld ook het bewijsrecht, de
procedure, het SFO, de inbeslagneming en het klagen daartegen, de executie van de
ontnemingsmaatregel en de schikking in ontnemingszaken.
D.Emmelkamp e.a. (K-9789013139150) december 2016 220 pag. € 35,00
Op Zoek naar Nieuw Evenwicht -derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden
In dit rapport wordt verslag gedaan van het derde onderzoek ter evaluatie van de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), die de interne rechtspositie voor
verpleegden in tbsinrichtingen bepaalt. De onderzoekers (van de afdeling strafrecht van de
Erasmus Universiteit Rotterdam) concluderen op basis van gesprekken met alle betrokken
partijen uit het tbs-veld en een analyse van de relevante rechtspraak dat thans, nog sterker
dan in de eerste twee evaluaties van de Bvt uit 2001 respectievelijk 2009 werd bevonden, de
rechtsbescherming ten aanzien van de behandeling versterking behoeft. Zij formuleren 21
aanbevelingen ten aanzien van het effectueren van de rechtspositie, de wijze van
verantwoording van de algemene tenuitvoerlegging en de inbreuk op rechten.
m.v.d.Wolf e.a. (B-9789462902848) september 2016 189 pag. € 39,50
Oriëntatiepunten voor Straftoemeting en LOVS-afspraken
Rechters hebben handvatten opgesteld voor het bestraffen van jongeren. Voor volwassenen
had het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) al eerder zogeheten oriëntatiepunten
gepubliceerd die rechters kunnen gebruiken bij het bepalen van de straf. Nu zijn die er ook
voor jongeren die berecht worden op grond van het jeugdstrafrecht, dat andere straffen heeft
dan het volwassenenstrafrecht. Deze oriëntatiepunten – 18 jaar geleden voor het eerst
opgesteld om de straftoemeting landelijk beter af te stemmen- laten zien welke straffen
gemiddeld worden opgelegd voor veel voorkomende misdrijven. Rechters kunnen dat als
handvat gebruiken bij het bepalen van de straf in individuele gevallen, maar zijn er niet aan
gebonden. Elke zaak is anders en rechters maken daarin hun eigen afweging. Zij wegen naast
de ernst van het misdrijf ook andere omstandigheden Dat het leveren van maatwerk voorop
staat, geldt extra sterk voor jongeren. Zij zijn nog volop in ontwikkeling en daardoor
kwetsbaar. Het jeugdstrafrecht, bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, is minder dan het
strafrecht voor volwassenen op vergelding gericht en meer op bijsturing. Bijvoorbeeld via
begeleiding door de jeugdreclassering of verplichte behandeling. Voor jongeren vanaf 16 jaar
kan de rechter besluiten toch volwassenenstrafrecht toe te passen, als hun ontwikkelingsniveau of de ernst van het misdrijf daar aanleiding toe geven. Omgekeerd kan de rechter
jeugdstrafrecht toepassen op jongeren tot 23 jaar die minder ver zijn in hun ontwikkeling.
Behalve de oriëntatiepunten voor straftoemeting hebben de strafrechters ook afspraken op
schrift gesteld om de rechtseenheid te bevorderen. Bijvoorbeeld over het aantal dagen dat een
jongere de cel in moet als een boete niet wordt betaald of een taakstraf niet wordt uitgevoerd.
LOVS juli 2016 43 pag.
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Over misdaden en straffen door Cesare Beccaria - opnieuw vertaald en toegelicht door
prof. dr. S.A.M. Stolwijk
Cesare Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een
klein boekje: ‘Dei delitti e delle Pene’, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een
geheel nieuw strafrecht. Dat moet een definitief einde maken aan het wrede en willekeurige
strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan
strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige strafrecht. 250 jaar later is
Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man, die een sober en humaan strafrecht wil. Een
strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de
maatschappij op te lossen. Dit boek biedt een nieuwe Nederlandse vertaling aan van de
oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764 schreef. De vertaling is voorzien van een

uitgebreide toelichting bij het werk en het leven van Beccaria. Prof. dr. S.A.M. Stolwijk,
emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons kennismaken met
Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een briljant econoom. Naast zijn aandacht
voor het strafrecht heeft Beccaria grote verdiensten gehad voor de modernisering van de
economie in zijn land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en
bestuur. Wie nieuwsgierig is en meer wil weten over deze interessante denker maakt op deze
manier ook kennis met grondbeginselen van ons Nederlandse strafrecht. Het boek is belangrijk
voor iedereen die in de praktijk of door studie met het strafrecht te maken heeft. Maar ook
voor iedereen die wil nadenken over misdaad en straf. FEESTELIJKE PRESENTATIE VAN DIT
BOEK IS OP VRIJDAG 9 SEPTEMBER UNIVERSITEIT LEIDEN OM 17.00 u.
S.Stolwijk (red.)(B-9789462902633) augustus 2016 … pag. ca. € 29,00
Pre-trial detention in the Netherlands - legal principles versus practical reality
Strafrechters wijzen voorlopige hechtenis toe op basis van summiere en algemeen
geformuleerde motiveringen, wat strijdig kan zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens. Bovendien sturen rechters verdachten voorafgaand aan hun proces gemakkelijk
de cel in op grond van recidive en vluchtgevaar, terwijl daar vaak onvoldoende bewijs voor is.
Die conclusies trekken rechtswetenschappers op basis van onderzoek naar 56 zaken en
interviews met rechters, officieren en advocaten. De praktijk van de toepassing van de
voorlopige hechtenis in Nederland roept in het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens de nodige vragen op en zou moeten worden aangepast; dat is de
conclusie die onderzoekers van de Universiteit Leiden trekken na een onderzoek naar de
voorlopige hechtenis in Nederland. De afgelopen periode heeft het Instituut voor Strafrecht en
Criminologie als partner meegewerkt aan een groot Europees onderzoek naar de toepassing
van de voorlopige hechtenis in tien lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek – dat is
gefinancierd door de Europese Commissie – wordt gecoördineerd door de Britse NGO Fair
Trials. Doel van het onderzoek is het verzamelen van informatie over de wettelijke regeling en
de toepassing van de voorlopige hechtenis in de praktijk van de tien lidstaten en daarmee het
debat over de noodzakelijkheid van EU-wetgeving op dit terrein te informeren. Het eindrapport
van dit overkoepelende onderzoek wordt eind mei gepresenteerd op een bijeenkomst in het
Europees Parlement in Brussel, maar het Nederlandse rapport is inmiddels openbaar gemaakt.
Het rapport is tot stand gekomen door middel van het houden van een enquête onder
advocaten, het bijwonen van raadkamerzittingen en voorgeleidingen, het bestuderen van
afgesloten zaakdossiers en het interviewen van rechters en officieren van justitie.
De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat de Nederlandse wetgeving op het gebied
van de voorlopige hechtenis over het algemeen aan de Europese standaarden voldoet. De
feitelijke toepassing van de voorlopige hechtenis in de praktijk is echter minder in lijn met
deze standaarden; vooral het hoge percentage voorlopige gehechten in Nederland, de
beperkte motivering van beslissingen en het beperkte gebruik van alternatieven voor de
voorlopige hechtenis vallen op. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen aan de
wetgever, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie om deze praktijk meer in lijn te
brengen met de Europese standaarden. Het Nederlandse rapport zal binnenkort in boekvorm
verschijnen bij Boom Juridische uitgevers, maar is nu reeds digitaal beschikbaar.
J.Crijns,B.leeuw,H.Wermink maart 2016 565 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Privacyrecht en Slachtoffers (WODC Rapport) -Een studie naar de grondslagen en
juridische kaders van privacy van slachtoffers
Slachtoffers van misdrijven bevinden zich in meerdere opzichten in een ‘buitengewone’ positie.
Zonder eigen toedoen brengt hun situatie mee dat op allerlei mogelijke manieren nadelige
gevolgen (kunnen) optreden. Zo kunnen vanwege het misdrijf letsel, schade en trauma zijn
opgelopen. Gesteld kan worden dat van slachtoffers iets is ontnomen, dat kan materieel,
immaterieel of beide zijn, in ieder geval hebben ze er niet zelf voor gekozen. In essentie is
ieder slachtoffer op een bepaald niveau ook slachtoffer van een privacyschending.
J.v.d Leij (B-9789462366510) februari 2016
200 pag. € 39,95
de Rechter en de Privacy van het Slachtoffer - ervaringen van slachtoffers met de
strafzitting
In dit artikel worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar de manier waarop met
de privacy van slachtoffers van criminaliteit wordt omgegaan, welke beschermingsmaatregelen
er zijn en hoe deze worden toegepast. Wat zijn de ervaringen van slachtoffers met de zitting
en hoe wordt er in het gerechtsgebouw met bescherming van hun privacy omgegaan?
M.Malsch e.a. (TREMA juni 2016)
9 pag.
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Resocialisatie van Gedetineerden - het Nederlandse sanctiestelsel en de juridische invulling
van het resocialisatiebegrip
De praktische invulling van het resocialisatiebeginsel – het voorbereiden van de gedetineerde
op zijn terugkeer in de maatschappij – is een complexe aangelegenheid. Dat blijkt onder
andere uit de zaak Murray (EHRM 2016), waarin Nederland een levenslang gestrafte geen
resocialisatiemogelijkheden aanbod; daarvoor werd de staat op de vingers getikt. Binnen het
Nederlandse sanctiebeleid raakt het resocialisatiebeginsel langzaam uitgehold. Onderzocht
wordt hoe de recente ontwikkelingen in het Nederlandse sanctierecht zich verhouden tot de
uitleg die internationaal en nationaal aan het resocialisatiebeginsel wordt gegeven. Bespreekt
uitgebreid deze nationale en internationale uitleg van het resocialisatiebeginsel, en toetst de
ontwikkelingen in het Nederlands sanctiestelsel daaraan. Constateert dat het Nederlandse
sanctierecht, vervat in de Penitentiaire beginselenwet en tal van andere regelingen, kan leiden
tot schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en doet enkele
aanbevelingen om de situatie in gevangenissen en op de longstay in overeenstemming te
brengen met het EVRM. Resocialisatie als grondrecht is er daar één van.
F.Kaat (C-9789088631924) september 2016 104 pag. € 25,00
Richtlijn voor Strafvordering bij Zware Mishandeling
Deze nieuwe richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die gekwalificeerd/
tenlastegelegd worden als zware mishandeling (niet-zijnde poging doodslag). Voor huiselijk
geweld en kindermishandeling gelden afzonderlijke richtlijnen.
Staatscourant 2016/62586 december 2016 2 pag.
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Rogue Lawyer
Het meest recente boek van John Grisham, zojuist verschenen in pocketeditie, is opmerkelijk
politiek geëngageerd. Op een uiterst felle manier zet de hoofdpersoon, een straatvechterstrafpleiter zich af tegen de Amerikaanse politie, het OM, en het justitiesysteem. Het raakt
bijvoorbeeld de materie van het recente Nederlandse conceptwetsvoorstel betreffende de
rechtmatigheid bij geweldgebruik door politiefuncionarissen. Ook “trial by media” wordt
uitvoerig aan de kaak gesteld. Dit alles in de activiteiten van deze gefingeerde strafpleiterstraatvechter. Het boek is met veel vaart en inlevingsvermogen geschreven met de nodige
cynische humor. Voor elke strafpleiter met een ziel : A MUST READ !
J.Grisham (Dell-9781101965863) mei 2016 388 pag. € 10,00
de Rol van de Strafrechter: van Waarheidsvinder naar Regisseur van de
Proceslogistiek – een onderzoek naar het moderniseringstraject Strafvordering
Het moderniseringstraject Strafvordering, geïnitieerd door toenmalig Minister van Veiligheid en
Justitie Opstelten is een omvangrijk project en een opmaat naar een reeks aankomende
wetsvoorstellen, die potentieel diep kunnen ingrijpen op de inrichting van het strafrecht en dus
implicaties hebben voor de strafpraktijk en de daarbinnen werkende professionals. Inmiddels
zijn diverse discussienota’s opgesteld en is er vanuit onder meer de Rechtspraak, het OM en de
advocatuur op deze discussiestukken gereageerd. De eerste wetsvoorstellen zijn in procedure
gebracht en de planning is dat de meeste andere wetsvoorstellen in 2017 en 2018 worden
ingediend bij de Tweede Kamer. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad
geselecteerde topscriptie levert een bijdrage aan het debat over de
moderniseringsvoorstellen en verschaft nieuwe inzichten die kunnen worden gebruikt voor de
nog in te dienen wetsvoorstellen. Daarnaast levert deze studie een wetenschappelijke bijdrage
door een fundamentele bezinning op de rol van de strafrechter te bevorderen nu, zo zal
blijken, een fundamentele visie daaromtrent ontbreekt in de moderniseringsvoorstellen. Dit
geschiedt door de ontwikkelingen van de rol van de rechter in het Nederlands strafbestel
kritisch te beschouwen en de toekomstige ontwikkelingen te toetsen aan twee doelen van het
Nederlands inquisitoir model, te weten waarheidsvinding en rechtsbescherming.
E.Luining (Univ. Leiden ) september 2015 70 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Samen of Apart (Politiewetenschap nr. 89)
Over de invloed van het overleg tussen agenten bij het opstellen van het proces-verbaal.
A.Vredeveldt,P.v.Koppen e.a.(RBI-9789035249011) september 2016 76 pag. € 31,00
Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze
Sinds 2011 wordt via de ZSM-werkwijze opgetreden tegen veelvoorkomende criminaliteit.
Eerst in pilots, daarna landelijk als standaardwerkwijze. De aanleiding hiervoor was de

maatschappelijke urgentie van het aanpakken van de (te) lange doorlooptijden bij de
afhandeling van strafzaken. Verondersteld werd dat met een snelle(re) afhandeling
doelmatiger en effectiever zou kunnen worden opgetreden. De ambities van de ZSM-werkwijze
zijn gebundeld in drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’.
Dit meest volledige kritisch-analytisch en historisch overzicht van de ZSM-werkwijze betreft
een tussenevaluatie van die ZSM-werkwijze. Het analyseert hoever de implementatie daarvan
in de strafrechtketen is gevorderd en welke resultaten deze werkwijze oplevert in relatie tot de
drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Vervolgens wordt ingegaan op het
spanningsveld dat ontstaat tussen de rechtsstatelijke eisen die aan de ZSM-werkwijze worden
gesteld enerzijds en haar beoogde maatschappijgerichte effecten anderzijds.
M.Thomas e.a. (B-9789462902824) september 2016 176 pag. € 29,00
Steeds minder vrijblijvend - Internationale samenwerking in strafzaken
De grondregel in internationaal recht is vanouds dat staten geheel vrij zijn om internationale
samenwerking in strafzaken te verlenen of te weigeren, tenzij zij onderling bij verdrag anders
hebben afgesproken. Maar geldt die vrijheidsregel tegenwoordig nog wel? En hoeveel vrijheid
bestaat er in de praktijk nog? Positieve verplichtingen ten aanzien van mensenrechten kunnen
staten nopen tot het verzoeken en verlenen van rechtshulp. Daardoor kan de vrijheid van
staten om rechtshulp te verlenen of te weigeren worden ingeperkt. Het valt te verwachten dat
het internationaal recht zich op dit gebied de komende tijd verder zal ontwikkelen. Het is maar
de vraag of de Nederlandse wetgeving daar wel op is afgestemd. De Nederlandse wet sluit
namelijk in vele situaties internationale samenwerking uit. Kan dat nog wel, als het
internationaal recht steeds minder vrijheid biedt om een verzoek om internationale
samenwerking te weigeren? En is er een alternatief ? Uitgewerkte oratie RUG januari 2016.
W.Ferdinandusse (S-9789012398091) juni 2016
28 pag. € 7,95
Stoornis en Strafuitsluiting – op zoek naar een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid
Onderzocht wordt wanneer een psychisch gestoorde verdachte niet gestraft mag worden voor
een strafbaar feit. Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht sluit een verdachte van straf uit
als een feit hem wegens zijn stoornis niet kan worden toegerekend. De voorwaarden
waaronder de rechter een beroep op ontoerekenbaarheid mag aanvaarden zijn echter
onduidelijk. Deze onduidelijkheid is problematisch, omdat daardoor vergelijkbare gevallen
verschillend kunnen worden behandeld. Daarom wordt gezocht naar een toetsingskader dat
het bereik van deze strafuitsluitingsgrond afbakent. Recente ontwikkelingen in de forensische
gedragswetenschappen maken dit vraagstuk bijzonder actueel. Door middel van
rechtsvergelijkend onderzoek naar tests voor de insanity defense in het Amerikaanse
strafrecht worden verschillende bestaande toetsingskaders geïnventariseerd en vergeleken.
Vervolgens wordt een op het Nederlandse strafrecht toegespitst toetsingskader ontwikkeld.
J.Bijlsma (W-9789462402843) april 2016 324 pag. € 34,95
Strafbaarheid van Kerkgenootschappen ex art 51 Sr
Recent (nog niet elders gepubliceerd) artikel over de strafrechtelijke aansprakelijkstelling van
Rooms-Katholieke kerkgenootschappen wegens seksueel misbruik op grond van art. 51 Sr.
Het artikel is afgeleid van de afstudeerscriptie strafrecht (zie hieronder) R.U.Leiden en
geschreven om een correctie aan te brengen op een artikel van R.Kool 'Afrekenen met
kerkelijk seksueel misbruik' (NJB 2012) over ditzelfde onderwerp en dat (mijns inziens) de
criteria uit het Zijpe arrest verkeerd interpreteert.
G.Cramer juni 2016 9 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Scriptie : “Kan een kerkgenootschap strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in
seksueel misbruik-zaken?”
G.Cramer maart 2015 60 pag.
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het Strafproces
De afgelopen jaren hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden om de rechtspleging
nog efficiënter te maken. Deze 2e druk bespreekt zowel de voorfase als de behandeling van
een strafzaak ter zitting met heldere praktijkvoorbeelden. Naast de nieuwe wetgeving zijn de
meeste modellen en voorbeelden vervangen door eigentijdse weergaven. Aan de hand van
relevante wetsartikelen, schema’s en originele processtukken vindt er een uitdieping plaats
van de verschillende facetten van een strafrechtelijk onderzoek, de betrokken partijen en de
concrete gang van zaken gedurende het strafproces. Beknopt studieboek voor snelle oriëntatie
W.Ausma,H.Bussink (K-9789013133677) 2e dr. september 2016 248 pag. € 37,50

Strafprocesrecht (Ons Strafrecht nr. 4)
Beschrijving van het strafproces vanuit fundamentele uitgangspunten en beginselen. Dat
maakt dat het geldende recht niet wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekend en rustig
bezit, maar als een geheel van regels en beginselen, dat onderhevig is aan debat en dat
voortdurend in ontwikkeling is. Dit is een voortzetting van de aloude serie van van Bemmelen.
B.Keulen,G.Knigge (K-9789013121797) 13e dr. augustus 2016 748 pag. € 54,95
Strafrecht met Mate
Geheel vernieuwde druk van dit klassieke studieboek behandelt veel voorkomende
leerstukken, koppelt ze aan de problematische kanten van het strafrecht én plaatst ze in de
huidige moderne Europese context, geheel up-to-date wat betreft rechtspraak en wetgeving.
Het gehele strafrechtelijke gebied aan de orde:materieel en formeel strafrecht, Europees
strafrecht (invloed van Europese regelgeving op Nederlands strafrecht), penitentiair recht.
(straffen, maatregelen en de rechtspositie van gedetineerden)
N.Jörg,C.Kelk e.a. (K-9789013133431) 13e dr. september 2016 460 pag. € 44,00
de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Leidinggevenden van Ondernemingen
In hoeverre zijn de bestaande criteria voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van
leidinggevenden van ondernemingen nog adequaat in het licht van de hedendaagse kennis
over het functioneren van moderne organisaties? Moderne ondernemingen voldoen al lang niet
meer aan het ideaaltype van de klassieke Weberiaanse bureaucratie met haar alwetende en
almachtige leiding. Het is nochtans dit piramidale organisatiemodel waarbinnen deze criteria
zich eenvoudig laten toepassen. Zowel het signaleren van als het optreden tegen strafbare
feiten verloopt hierin moeiteloos. Naarmate de onderneming in kwestie verder afwijkt van dit
strak gecontroleerde ideaaltype, komt dat detectie- en effectueringsvermogen onder druk te
staan. Door gebruik te maken van geactualiseerde en verfijnde versies van de configuraties
van Henry Mintzberg, wordt voorzien in meerdere en meer up-to-date organisatiemodellen die
recht doen aan de verscheidenheid aan moderne organisaties. Door binnen deze configuraties
een of meerdere leidinggevende posities te identificeren, kan voor ieder van die basisposities
worden geanalyseerd met welke (on)mogelijkheden deze leidinggevenden worden
geconfronteerd bij het signaleren en aanpakken van misstanden in hun organisatie. Aan de
hand daarvan kan worden bezien in hoeverre hun zeggenschap daardoor wordt geraakt, wat
dit betekent voor de kennis die van hen kan worden verwacht en welke uitwerking dit heeft op
hun zorgplicht, oftewel of de criteria voor aansprakelijkheid nog steeds adequaat zijn.
Deze studie wijst uit dat die criteria over het geheel genomen nog steeds adequaat zijn, juist
omdat de inzichten uit de organisatiewetenschappen het mogelijk maken om de zorgplicht
verder te concretiseren. Om te voorkomen dat toegewijd leiderschap eerder wordt afgestraft
dan beloond, is een verdere aanscherping van de zorgplicht op dit punt geboden.
M.Hornman (B-9789462366022) juni 2016 546 pag. € 75,00
Supersnelrecht- Evaluatie Rapport (Bonger Reeks nr. 30)
Van supersnelrecht is sprake indien een zaak binnen de termijn van de inverzekeringstelling
(maximaal 3 dagen) inhoudelijk ter zitting wordt behandeld. Het uitgangspunt is daarbij dat
voorlopige hechtenis wordt bevolen en indien een vrijheidsstraf wordt opgelegd, deze
aansluitend wordt uitgezeten. Het supersnelrecht wordt zo'n 2800 keer per jaar gebruikt. Hoe
functioneert dit instrument ? Rapport van UvA in opdracht van het WODC.
M.v.Weerden e.a. (9789036104531) juli 2016 148 pag.
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Symbolische en Diabolische Krachten in het Strafrecht (Pompe Reeks nr. 81)
Inaugurele rede van prof. dr. Ferry de Jong, die in verkorte vorm werd uitgesproken op 14
januari 2016 aan de Universiteit Utrecht. De rede handelt over de aard en de rol van angst in
onze laat-moderne samenleving. Die angst en de daaruit voortvloeiende obsessie met
veiligheid worden betrokken op de afkalving van gemeenschap stichtende (symbolische)
structuren in de samenleving en de potentieel verscheurende (diabolische) krachten van
criminaliteit. Eén en ander mondt uit in de vraag: welke uitdagingen leveren deze krachten op
voor de ontwikkeling van een nieuwe kritische grondslagentheorie van het strafrecht?
Keerdruk :het gaat hier om een tweetalige (Engels & Nederlands) uitgave.
F.de Jong (B-9789462366787) april 2016 50 pag. € 25,00
Tekst & Commentaar Strafrecht
Elke even jaar verschijnt de nieuwe druk van Strafrecht, en in het oneven jaar Strafvordering.

De uitgave is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Belangrijke aanpassingen zijn: de ingrijpende
wijzigingen rondom de benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (Titel XXVI van Boek 2
van het Wetboek van Strafrecht), de wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van
Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en
ernstige overlast (aanpassing artikel 38v), de wet tot implementatie van de richtlijn
2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en
ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8).
C.Cleiren e.a. (red.) (9789013134292) 11e dr. september 2016 ca. 3300 pag. geb. € 270,00
de Tenlastelegging als Grondslag voor de Rechterlijke Beslissing
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de inrichting van de tenlastelegging en de
gebondenheid eraan bij het bewijs, de kwalificatie en de straftoemeting in Nederland, België,
Frankrijk, Italië en Duitsland
Een WODC/Vu rapport over de gebondenheid van rechters aan de tenlastelegging in
rechtsvergelijkend perspectief. Ook rechters in andere landen zijn aan de grondslag van de
tenlastelegging gebonden, maar deze binding blijkt minder strikt dan in Nederland. Op welke
manier kunnen de nadelen van de strikte interpretatie van de grondslagleer worden
weggenomen, zonder afbreuk te doen aan de informatie- en afbakeningsfunctie van de
tenlastelegging en zonder het strafproces te vertragen.
L.Stevens e.a. oktober 2016 203 pag.(samenvatting 12 pag) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Territoriale Reikwijdte van de Wwft-meldplicht
Het doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van
artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij
dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is
verricht. En zo ja, in welk land. Door het bestuderen van de Europese Anti-witwasrichtlijnen,
papers van onderzoekscommissies van de Europese Commissie, de Wwft en haar
parlementaire geschiedenis, de gronden voor rechtsmacht, richtlijnen en richtsnoeren,
jurisprudentie- en literatuuronderzoek is getracht die vraag te beantwoorden. Dat onderzoek
geeft aanleiding te veronderstellen dat de territoriale reikwijdte van de Wwft als volgt moet
worden opgevat: Instellingen (waaronder in Nederland gevestigde bijkantoren van
buitenlandse instellingen) zijn onderworpen aan de Wwft; Het transactiebegrip is niet beperkt
tot in of vanuit Nederland verrichte transacties; Van ongebruikelijke transacties moet melding
worden gemaakt bij de Nederlandse FIU, indien die transacties zijn verricht door of ten
behoeve van de cliënt. Het niet-melden of het ten onrechte melden kan voor de instelling
leiden tot straf-, bestuurs-, civiel- en tucht- rechtelijke aansprakelijkheidstelling. Het zou
nuttig zijn nader te onderzoeken hoe andere lidstaten de territoriale reikwijdte van hun
meldplichten zien. Voorts zou het voor de verheldering van de algehele reikwijdte van de Wwft
nuttig zijn onderzoek te doen naar de invloed van het gedoogbeleid op de kwalificatie van
witwassen, in het kader van de Wwft-meldplicht.
E.v.Nijnatten (BZU-9789082321913) november 2016 …. pag. € 22,50
Terrorisme – strafrechtelijk becommentarieerd
In deze compacte bundel is een aantal relevante artikelen uit de Sdu Commentaren Strafrecht
& Strafvordering samengebracht, die de strafrechtelijke bestrijding van terrorisme
behandelen. De bepalingen waar het om gaat, voor zover het de materieelrechtelijke
bepalingen betreft, maken deel uit van de Wet Terroristische Misdrijven (WTM). De
strafvorderlijke bepalingen betreffen bijzondere opsporingsporingsbevoegdheden in geval van
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. De WTM is tot stand gekomen ter implementatie
van het EU-Kaderbesluit terrorismebestrijding (13 juni 2002). De eerste concepttekst voor het
voorstel werd zeer kort na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika ingediend. Die
tekst lag waarschijnlijk al langere tijd klaar. De bereidheid om ‘iets’, of misschien wel ‘alles’ te
doen tegen terrorisme was toen bijzonder groot. De strafrechtelijke bestrijding van terrorisme
is en blijft volop in beweging waarbij grote aanslagen, zoals in 2015 bijvoorbeeld in Tunis,
Parijs en Beiroet, die media-aandacht genereren, voeding geven aan de gedachte dat ‘we meer
moeten doen’ om aanslagen te voorkomen en de verantwoordelijken te bestraffen. Het leidt
tot strafverhogingen en uitbreidingen van zowel het bereik van het materiële als het formele
strafrecht waarvan de zin en wenselijkheid soms kan worden betwijfeld. De actuele stand van
die ontwikkeling vindt u in deze bundel, van een voorwoord voorzien door mr. dr. J.M. Lintz,
becommentarieerd per artikel en samengebracht in overzichtelijke clusters.
J.Lintz e.a. (S-9789012397391) februari 2016 66 pag. € 12,95

Toezicht op Schikkingsafspraken met Rechtspersonen - de compliance monitor binnen
het Nederlandse strafrecht
Schikkingen van het Openbaar Ministerie met bedrijven staan volop in de aandacht en hierbij
wordt kritiek niet geschuwd. Zo zouden ondernemingen in staat worden gesteld om vervolging
af te kopen; er zou sprake zijn van klassenjustitie. Mogelijk zou een compliance monitor aan
deze kritiek tegemoet kunnen komen. Bovendien zou de invoer van een dergelijke monitor
goed passen bij de trend om in schikkingen aandacht te besteden aan compliance.
Ondernemingen gaan door het verplicht aanstellen van een compliance monitor namelijk een
langdurige verplichting aan om daadwerkelijk hun compliance programma en bedrijfscultuur
aan te passen om zo verdere misstanden te voorkomen.Onderzocht wordt in hoeverre een
compliance monitor als voorwaarde, aanwijzing of straf bij een transactie, voorwaardelijk sepot
dan wel strafbeschikking met een rechtspersoon voor een financieel-economisch misdrijf van
toegevoegde waarde is voor het OM. Onderzoekt daartoe eerst de handhavingsmogelijkheden
waarover het OM nu beschikt wanneer het wil schikken met een rechtspersoon. Beschrijft
vervolgens wat de aanstelling van een compliance monitor, zowel in theorie als in de
dagelijkse juridische praktijk van de Verenigde Staten inhoudt en in hoeverre deze figuur van
toegevoegde waarde is voor het Nederlandse strafrecht, gelet op de al bestaande
sanctiemodaliteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op de theorie van de Amerikaanse
strafrechtgeleerde Antony Duff, waarin communicatie met de dader centraal staat.
I.Braam (C-9789088631986) november 2016
204 pag. € 32,50
Verantwoording en Politie (Cahiers Politiestudies nr. 37)
Wellicht is verantwoording één van de kernproblemen van de politieorganisatie, en een
absolute noodzaak voor een democratische politie. Hier wordt breed gekeken naar dit
onderwerp, van performancemanagement tot klachtenprocedure, van burgerspanels of
police boards tot de rol van de massamedia of de sociale media. Al deze elementen spelen een
belangrijke rol in de verantwoording van de politie. Er wordt bovendien over de Europese
grenzen gekeken. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle is nauw verbonden
met dit thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Wat zijn de verschillen
tussen België en Nederland? Hoe is de controle op de politie in andere landen geregeld? Hoe
verhouden intern en extern toezicht zich ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het
externe toezicht op de hoogte stellen?
J.Terpstra e.a. (M-9789046607244) februari 2016 204 pag. € 36,00
Vereenvoudiging Verdenkingscriteria (Bonger Reeks nr.31) – de gevolgen van de
voorgenomen wijziging van de verdenkingscriteria voor de opsporingspraktijk
Met dit onderzoek wordt beoogd de gevolgen in kaart te brengen van de voorgenomen
wijziging van de verdenkingscriteria voor toepassing van opsporingsbevoegdheden en
vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Rapport van UvA in opdracht WODC.
D.Abels e.a. (9789036104579) augustus 2016 146 pag GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Samenvatting rapport : 16 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Vertrouwensbeginsel bij de Interstatelijke Samenwerking in Strafzaken
Vanuit een verdragsrechtelijke benadering worden literatuur, verdragen, wetten en
jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel geanalyseerd. Vervolgens wordt aan de hand van
acht dimensies het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken
beschreven. Deze ‘typologie’ wordt vervolgens toegepast op de strafrechtelijke samenwerking
binnen de Europese Unie - en de bevindingen worden getoetst aan de eerder beschreven
dimensies. Hieruit volgen conclusies en aanbevelingen aan de wetgever, de rechter en het
bestuur in zowel nationaal als Europees verband. De onderwerpen in vogelvlucht: descriptieve
werking van het vertrouwensbeginsel, normatief-voorwaardelijke werking van het
vertrouwensbeginsel, normatief-beperkende werking van het vertrouwensbeginsel,
vertrouwensbeginsel bij klassiek-verdragsrechtelijke samenwerking, onderling vertrouwen en
vertrouwensbeginsel in de Europese samenwerking in strafzaken, het institutionele kader,
maatregelen om het onderling vertrouwen te bevorderen, maatregelen voor een betere
samenwerking, conclusies en aanbevelingen.
T.Kraniotis (K-9789013140903) december 2016
ca. 340 pag. € 75,00
Vestiging van Aansprakelijkheid - schuld in het strafrecht en in het privaatrecht
Zowel in het strafrecht als in het privaatrecht wordt aan de hand van het begrip schuld de
persoon van de dader bestudeerd. Dat gebeurt om te bepalen of deze dader een strafbaar feit

kan worden verweten en om na te gaan of een onrechtmatige daad aan de dader kan worden
toegerekend. Een probleem is echter dat uit het Wetboek van Strafrecht, noch uit het
Burgerlijk Wetboek duidelijk blijkt wat onder schuld moet worden verstaan. Er is nauwelijks
onderzoek gedaan hoe het strafrechtelijke begrip culpa en privaatrechtelijke begrip schuld zich
tot elkaar verhouden. Behandeld wordt hier de positie van culpa in het strafrechtelijke
aansprakelijkheidsrecht en de positie van schuld in de ‘toerekeningsfase’ van het civiele
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, waarbij dieper wordt ingegaan op
de verhouding tussen de normatieve en subjectieve componenten van schuld, waarbij het
leerstuk van de ‘gesubjectiveerde onrechtmatigheid’ een centrale rol speelt. Tot slot wordt de
constituering van aansprakelijkheid aan de orde gesteld. Het is, gelet op de consequenties van
een veroordeling, vanzelfsprekend dat een privaatrechtelijke aansprakelijkheid eenvoudiger te
vestigen is dan een strafrechtelijke. Is dat wel altijd zo: welke mate van onvoorzichtigheid en
verwijtbaarheid dient dan aanwezig te zijn, om aansprakelijkheid in beide rechtsgebieden te
kunnen vaststellen?
D.Post (C-9789088631849) maart 2016 146 pag. € 30,00
Visie op Strafrechtelijke Sanctietoepassing - versterken van samenhang, betrokkenheid
en vertrouwen
Uit nationaalen internationaal onderzoek is gebleken dat sancties met een sterke behandel- of
begeleidingscomponent vanuit oogpunt van het verminderen van recidive effectiever zijn dan
repressieve sancties zoals een 'kale' vrijheidsstrafen dat vrijheidsbeperkende straffen zoals
taakstraffen effectiever zijn dan vrijheidsstraffen. Op grond van deze constateringen doet de
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een aantal voorstellen om te
komen tot sancties met perspectief, waaronder het voorstel om de duur en intensiteit van
taakstraffen te verruimen, bijvoorbeeld door deze te combineren met elektronische controle.
RSJ medio oktober 2016 38 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Vooropgestelde Arresten 2015. Ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie
Geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2015.
Net als in de bundels 2007-2014 gaat het in deze selectie primair om de gegeven
gezaghebbende oordelen, die van korte annotaties worden voorzien. Rechters, officieren van
justitie en advocaten volgen de rechtspraak op de voet, maar hebben daarnaast vaak behoefte
aan meer duurzame overzichten. Deze uitgave verschijnt in principe jaarlijks.
C.de Bruijn (red.) (S-9789012397612) mei 2016 250 pag.
€ 49,50
en Vreemde Eend in de Bijt - onderzoek naar de problematiek omtrent artikel 273f lid 1 sub
3 Wetboek van Strafrecht.
Art. 273f lid 1 sub 3 Sr stelt strafbaar ‘het aanwerven, medenemen of ontvoeren van iemand
met het oogmerk diegene in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot
het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling’. De
strafbaarheid van de gedragingen hangt volgens de wetgever niet af van het ontbreken van
dwang of ongeoorloofde beïnvloeding. Uit deze door het NJB geselecteerde masterscriptie blijkt
dat inconsistentie bestaat in de rechtspraak aangaande art. 273f lid 1 sub 3 Sr en dat dit
sublid nogal eens contra legem geïnterpreteerd wordt. Een aantal rechters heeft moeite met de
vrijwillige aanwerving en medeneming van personen voor prostitutie over de grens. De
achterliggende problematiek laat zien waarom dit zo is. Allereerst levert de strafbaarstelling
van het aanwerven en medenemen van personen voor prostitutie over de grens spanningen op
met het Nederlandse prostitutiebeleid. Ten tweede is art. 273f lid 1 sub 3 Sr niet verenigbaar
met het Gemeenschapsrecht van de Europese Unie. Het vrije verkeer van personen en
diensten wordt door de bepaling belemmerd, zonder dat deze belemmering gerechtvaardigd is.
Tot slot is art. 273f lid 1 sub 3 Sr als ‘overinclusive’ aan te merken. Enerzijds heeft de overheid
de verdragsverplichting vanuit het Verdrag van Genève van 1933 nopens de bestrijding van de
handel in meerderjarige vrouwen om de gedragingen neergelegd in art. 273f lid 1 sub 3 Sr
strafbaar te stellen. Anderzijds valt de strafbaarstelling van de vrij neutrale gedragingen
rechtspolitiek en binnen het EU-recht niet te verdedigen.
A.Koster (R.U.Leiden) juni 2016
72 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Waar is Mijn Auto ? -rapport over de uitvoeringspraktijk van inbeslagname van voorwerpen
In de praktijk gonst het al jaren van verhalen dat de overheid niet altijd integer handelt bij
inbeslagname in strafzaken. Inbeslaggenomen voorwerpen ‘verdwijnen’ en de burger wordt
voorts in de regel slecht geïnformeerd over de inbeslagname. De Ombudsman heeft hierover
na vele klachten een rapport uitgebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat de burger na een

inbeslagname geen idee heeft waar het in beslag genomen voorwerp is en wat ermee gaat
gebeuren. Dit komt doordat de beslagene niet of nauwelijks wordt geïnformeerd: zo kan op de
internetsites van de betrokken instanties bijvoorbeeld geen informatie worden gevonden over
de mogelijkheid om beklag in te stellen tegen inbeslagname en ook naar praktische informatie,
zoals bijvoorbeeld de tip om kentekens te schorsen als een auto in beslag is genomen omdat
voertuigverplichtingen (zoals de verplichte APK-keuring) doorlopen, is het lang zoeken.
Nationale Ombudsman augustus 2016 56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Watermerken als Juridisch Bewijsmiddel - een onderzoek naar de effectiviteit van digitale
watermerken als juridisch bewijsmiddel
Om de onrechtmatige verspreiding van digitale content, zoals e-boeken en films, op internet te
beperken worden onder meer onwaarneembare watermerken ingezet. Deze watermerken
dienen ertoe de licentienemer te kunnen traceren wanneer hij de door hem aangeschafte
content onrechtmatig zou verspreiden. In dit onderzoek is o.a. de vraag centraal gesteld of
een dergelijk watermerk een effectief bewijsmiddel kan vormen voor de handhaving van
auteursrechten op digitale werken. De benadering is zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.
S.Gellaerts (9789491602382) september 2015 396 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Wet Prejudiciële Vragen aan de Hoge Raad - een tussentijdse evaluatie mede in het
licht van de mogelijke invoering in het strafrecht
In dit onderzoek naar de in 2012 ingevoerde ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ staan
twee vragen centraal. Hoe werkt de huidige procedure voor het stellen van prejudiciële vragen
aan de Hoge Raad in het civiele recht, en is het mogelijk, en zo ja, onder welke voorwaarden
en omstandigheden, om in het strafrecht een prejudiciële procedure in te voeren? De evaluatie
van de civielrechtelijke regeling leidt tot de conclusie dat de wet een onverdeeld succes kan
worden genoemd: de regeling stimuleert rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid.
Bovendien wordt de regeling benut door betrokkenen in het veld, geeft de werking van het
instrument nauwelijks aanleiding tot problemen en heeft de regeling meerwaarde ten opzichte
van alternatieve rechtsvormende instrumenten. Op grond van een inventarisatie en analyse
van argumenten voor en tegen een prejudiciële procedure in het strafrecht, alsmede de
uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de civielrechtelijke regeling, wordt betoogd dat
voor het strafrecht een prejudiciële procedure nuttig is. Het kan de eenheid van het
(straf)recht bevorderen en bijdragen aan zowel strafrechtelijke rechtsvorming en
rechtsbescherming als aan verbetering van de kwaliteit van de strafrechtspleging.
I.Giesen e.a. (B-9789462902770) september 2016
432 pag. € 75,00
When Stories and Numbers Meet in Court : Constructing and Explaining Bayesian
Networks for Criminal Cases with Scenarios
De wiskundige Charlotte Vlek (R.U. Groningen) heeft een model ontwikkeld waarmee rechters
de kracht van verschillende soorten bewijs tegen elkaar kunnen afwegen, bijvoorbeeld een
DNA-spoor tegenover een getuigenverklaring. “De politie verzamelt bewijs en ontwikkelt
scenario's,” licht Vlek toe. “Bijvoorbeeld: X werd afgeperst door het slachtoffer. Maar het
slachtoffer had net zijn relatie met Y verbroken, dus die kan ook de dader zijn. Bewijs moet
uitwijzen welk scenario het meest aannemelijk is. Een rechter moet vervolgens een
beargumenteerde afweging maken tussen de verschillende scenario's op basis van het bewijs.”
Voor het afwegen van verschillende vormen van bewijsmateriaal, van getuigenverklaringen tot
statistische informatie over DNA-sporen, is echter geen systematisch e aanpak. Vlek heeft zo'n
aanpak ontwikkeld, gebaseerd op Bayesiaanse netwerken. Zo'n netwerk laat zien welke
gebeurtenissen zich binnen een scenario afspelen, waarna het mogelijk is om uit te rekenen
hoe groot de kans is dat dit scenario zich heeft afgespeeld. En, wat ook belangrijk is: wat de
bijdrage van de afzonderlijke gebeurtenissen is. Vertaald naar een rechtszaak brengt de
benadering van Vlek verschillende soorten bewijs bij elkaar. “Dat is niet eerder gedaan. Het
Nederlands Forensisch Instituut heeft bijvoorbeeld wel een manier ontwikkeld om via een
Bayesiaans netwerk het statistische bewijs, over bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid dat een
DNA-spoor of vingerafdruk van de verdachte is, inzichtelijk te maken. Maar daarin wordt het
'zachte' bewijs uit de scenario's niet meegenomen.” Vlek ontwikkelde een procedure om op
basis van schema's de verschillende scenario's in een zaak uit te werken. “Je hebt bijvoorbeeld
een moordschema, of een inbraakschema. Zo'n schema bestaat uit standaard elementen: bij
het moordschema hoort bijvoorbeeld een motief, zoals 'afpersing' of 'verbroken relatie'. Het
schema laat zien hoe alle elementen elkaar beïnvloeden.' Door vervolgens in te voeren welk

bewijsmateriaal gevonden is, kan het model berekenen hoe aannemelijk ieder scenario is. Dat
voorkomt tunnelvisie.” Dit zal de meeste juristen boven hun pet gaan,maar wie weet …..
C.Vlek (9789036790796) 28 oktober 2016 204 pag
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Witwassen - Overzichtsarrest
Per 2017 treedt de wet aanpassing witwaswetgeving in werking. Met deze wet worden de
delicten eenvoudig (schuld)witwassen (artikelen 420bis.1 en 420quater.1 Sr) ingevoerd. Deze
delicten hebben betrekking op het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat
onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf. De Hoge Raad vatte de hoofdlijnen van de
rechtspraak rond dit onderwerp samen. Hoge Raad 13 december 2016,ECLI:NL:HR:2016:2842
Bijzonderstrafrecht.nl december 2016 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Women in Prison – The Bangkok Rules and Beyond
Women are a rapidly growing minority in prisons. Prison systems, however, have always been
determined by the behaviour of men. The 2010 UN Bangkok Rules form a body of rules that is
specifically aimed at the needs of women in prison. Being the first international instrument on
this subject, the Bangkok Rules can be considered a milestone. Thus this volume focuses on
the topic of women in prison in general, and on the Bangkok Rules in particular. The volume
comprises an introductory chapter, seven thematic chapters, and 23 chapters dedicated to
individual countries around the world. Themes discussed in these chapters include, among
others, the (international) human rights framework applicable to women in prison, statistics
and criminological factors relevant to women in prison, and the actual conditions of women in
prison worldwide. An extensive collection of expert knowledge, this volume intends to highlight
both good practice in the context of women in prison and the many challenges that lie ahead.
P.v.Kempen,M.Krabbe (ed.) (I-9781780684215) december 2016 780 pag. € 125,00
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Strafrecht voor de Hulpofficier 2017 (K-9789013137019) sept. 2016
€ 29,50
Strafvordering Hulpofficier 2017 (K-9789013137101) sept. 2016
€ 39,50
Wetteksten Hulpofficier 2017 (9789013137088) sept.2016 € 30,00
Wetteksten Opsporingsambtenaar 2017 (9789013137040) sept.2016 € 32,50

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2017-2018 - voor de algemeen en
buitengewoon opsporingsambtenaar
Geschreven voor hulpofficieren van justitie en andere (buitengewoon) opsporingsambtenaren
die processen-verbaal maken of corrigeren, dit correct willen doen en niet geconfronteerd
willen worden met onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/procesverbaal. Volledig geactualiseerd en uitgebreid met onder meer een nieuw hoofdstuk met een
groot aantal onmisbare praktijktips! Bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor het
leveren van goede processen-verbaal en bevat een praktijkgerichte bespreking van onder
meer: doel van het proces-verbaal, opsporingsbevoegdheden van diverse
opsporingsambtenaren, verbaliseringsplicht, toezicht en opsporing, vormvereisten én
inhoudseisen proces-verbaal, bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht,
slachtoffer / benadeelde, processen-verbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie,
(aanvragen van) bijzondere opsporingsbevoegdheden en beslag, veel voorkomende
verbeterpunten uit de rechtspraak, checklists. Verwerkte actualiteiten zijn onder andere het
verbaliseren van geweldsaanwendingen en camerabeelden en één getuige is geen getuige. Ook
belangrijke wetsvoorstellen zijn verwerkt, zoals rechtsbijstand aan de verdachte (consultatie
en verhoorbijstand) en de positie van de raadsman. Gebruik van het zakboek zal het aantal
verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal sterk verlagen. Ook het aantal onnodige
vrijspraken zal worden teruggebracht. Een onmisbare uitgave dus voor hulpofficieren van
justitie en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren! Herwaardering van de
positie van de hulpofficier, herziening van het onderwijs, herziening van het Wetboek van
strafvordering, het kwaliteitsproject Politie-OM, een efficiënte aanpak veel voorkomende
criminaliteit en de ZSM-werkwijze maken het zakboek ook de komende jaren onmisbaar!
R.v.Dartel,M.Hoekendijk (K-9789013136548) september 2016 324 pag. € 25,00
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar ed.2016-2017
Dit nieuwe Zakboek is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering en Strafrecht
voor de Hulpofficier. Ideaal voor de opsporingsambtenaar die snel praktische informatie zoekt
over uw bevoegdheden en de veel voorkomende misdrijven, het geeft antwoord op honderden
dagelijks voorkomende praktijkvragen. Dit maakt het mogelijk meer zaken in minder tijd beter
af te werken en zal leiden tot minder verzoeken om aanvullend proces-verbaal, minder

aanhoudingen op zitting om de zaak verder uit te zoeken en minder vrijspraken en nietontvankelijkheden. Verschaft praktische ondersteuning door snel informatie te geven over
bijvoorbeeld (dynamische) controle van voertuigen, terreurbevoegdheden op straat en geweld
tegen de politie met veel tips voor het opmaken van het proces-verbaal. Besproken worden
onder andere: bij Strafvordering: Verdachte (incl. consultatierecht en verhoorbijstand),
Opsporingsbevoegdheid (buitengewoon) opsporingsambtenaar en KMar, belangrijkste
bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving (zoals de
Opiumwet, WWM, WVW, WED, WAHV en de Algemene wet bestuursrecht). Bij Strafrecht:
tips voor juridische verwerking veel voorkomende misdrijven, algemene leerstukken, veel
voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de
WWM en de WVW.
M.Hoekendijk (K-9789013137750) april 2016 428 pag. € 24,00
Zelfbeschikking en Hulp bij Zelfdoding
In deze door het NJB geselecteerde masterscriptie staat de vraag centraal in hoeverre het
zelfbeschikkingsrecht de grondslag vormt voor de strafuitsluitingsgrond bij hulp bij zelfdoding
van artikel 294 lid 2 jo. artikel 293 lid 2 Sr, en in hoeverre dat recht daarvoor de grondslag
zou moeten zijn. Het recht om vrijwillig en weloverwogen over het eigen levenseinde te
beslissen valt onder artikel 8 lid 1 EVRM. Mensen hebben dus het recht om te beslissen dat ze
hulp bij zelfdoding willen krijgen door een arts. De wet stelt echter voorwaarden: er dient
steeds sprake te zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische grondslag. Die
voorwaarde kan worden uitgelegd als een indirecte inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van
de persoon die zelfdoding wil plegen. Er kan immers geen hulp worden verkregen wanneer niet
is voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt. Om schending van artikel 8 EVRM te
voorkomen dient een inbreuk te worden gerechtvaardigd op grond van het tweede lid. De
belangenafweging die daarvoor is vereist ontbreekt echter. Het lijkt er dan ook op dat het
EHRM een schending van artikel 8 EVRM zal vaststellen wanneer iemand als Brongersma nu
zou klagen dat zijn zelfbeschikkingsrecht wordt geschonden. De Hoge Raad of de wetgever zou
schending kunnen voorkomen door alsnog te voorzien in een belangenafweging in de zin van
artikel 8 lid 2 EVRM. De beperking van artikel 8 lid 1 EVRM zou daarbij kunnen worden
gerechtvaardigd voor de bescherming van de gezondheid van de patiënt.
T.Pomper (VU) mei 2016 50 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Zichtbare Slachtoffer (WODC Rapport) - privacy van slachtoffers binnen het
strafproces
Slachtoffers spelen een steeds belangrijker rol binnen het strafproces. Zij mogen op de zitting
spreken over de gevolgen van het delict. Door dit soort ontwikkelingen zijn slachtoffers van
criminaliteit steeds zichtbaarder geworden. De keerzijde hiervan is dat hun privacy kan worden
geschaad. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van
slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Daarnaast
vulden 43 slachtoffers van ernstige criminaliteit en hun naasten een vragenlijst in en
werkten mee aan aanvullende interviews. Hun ervaringen en verhalen vormen een belangrijk
onderdeel van dit rapport. Zij geven veel inzicht in de behoeften aan privacy en de effectiviteit
van maatregelen die worden genomen om het slachtoffer af te schermen.
M.Malsch,N.Dijkman,A.Akkermans (B-9789462366473) februari 2016 164 pag. € 39,95
Zoeken in Computers naar Nederlands en Belgisch Recht (Preadviezen voor de
Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht)
Op het vlak van strafvorderlijk onderzoek in computers is veel in beweging. Het ICT-landschap
is ingrijpend aan het veranderen, met mobiele computers en smartphones, en de cloud als
opslagplaats van computergegevens. In Nederland is er het wetsvoorstel Computercriminaliteit
III en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In België is een wetsontwerp
aangekondigd om enkele IT-zoekingen concreter vorm te geven en van enkele ‘zware’
procedures een ‘lichtere versie’ te scheppen voor een Internetcontext. Er is eveneens een
initiatief voor een nieuw Wetboek van Strafvordering dat geschikt zal moeten zijn voor de
digitale, gemondialiseerde informatiemaatschappij. (9789462403321 geb. € 35,00)
B.Koops e.a.(W-9789462403420) oktober 2016 202 pag. € 25,00
Zwaarder Gestraft ? – verder onderzoek naar etnisch gerelateerde straftoemeting:
verschillende soorten en maten van sancties

Er bestaan verschillen in strafsoort tussen autochtonen en allochtonen, maar deze hangen
samen met objectieve kenmerken van dadergroepen. Zo legt een rechter eerder een celstraf
op dan een werkstraf, als een veroordeelde niet in Nederland woonachtig is. Ook heeft het niet
zo veel zin om iemand een geldboete op te leggen, als er geen geld is. Allochtone daders
krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtone daders, maar daar staat tegenover
dat ze een kleinere kans hebben op bijvoorbeeld een werkstraf of geldboete. Daarnaast zijn de
opgelegde straffen even zwaar. Dit is de conclusie uit dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht
van de Raad voor de rechtspraak. Het onderzoek is een vervolg op het in 2015 verschenen
rapport Etnisch gerelateerde verschillen in straftoemeting. Hieruit blijkt dat allochtone daders
vaker een (langere) onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen dan autochtone
daders, maar dit grotendeels is te verklaren door te kijken naar de zwaarte van het misdrijf en
de persoonlijke omstandigheden van de dader. Omdat er toch een klein verschil overbleef, is
het vandaag verschenen onderzoek uitgevoerd. Het eerdere onderzoek ging alleen over de
onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het nieuwe onderzoek gaat over het hele pakket van
strafmaatregelen dat de rechter tot zijn beschikking heeft – dus ook werkstraffen, geldboetes
en voorwaardelijke straffen.
S.v.Wingerden,H.Wermink (R.v.d.R.) december 2016 62 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015:
Advocaat –(Generaal) – Liber Amicorum Taru Spronken
Wie kent als strafrechtadvocaat Taru Spronken niet? Met dit Liber Amicorum nemen vele
vrienden uit de strafrechtpraktijk afscheid van deze bevlogen advocaat. Sinds 1 september
2013 is Taru Spronken Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en werkt ze niet
meer als strafrechtadvocaat. Tijdens een ter ere van haar op 18 december 2015 in Maastricht
gehouden symposium is met dit liber amicorum waardig afscheid genomen van haar als
advocaat. In deze bundel inspirerende bijdragen, geschreven door wetenschappers, rechters
en advocaten over het strafrecht, over Taru Spronken en haar werk en over de vele
onderwerpen die in haar zaken als advocaat centraal stonden zoals haar zaken bij en de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), waar zij zonder
twijfel een van de meest succesvolle Nederlandse advocaten ooit was. Naast haar werk als
strafrechtadvocaat heeft zij nog talloze andere functies bekleed, waaronder docent,
onderzoeker, auteur en raadsheerplaatsvervanger. De bijdragen in deze bundel zijn van al
deze terreinen afkomstig zoals over het juridisch onderwijs, waar zij zelf jarenlang nauw bij
betrokken was. Ruim dertig auteurs waaronder bekende namen als Ybo Buruma, Jan Reintjes,
Jan Watse Fokkens en Stijn Franken leverden graag een bijdrage aan deze bundel. Wat opvalt
is dat vrijwel iedere auteur ook bewondering uit voor de mens Taru Spronken. Met veel lof
wordt geschreven over haar karakter, haar persoonlijkheid. De verschillende bijdragen tonen
ook allemaal respect en dankbaarheid voor haar werk in de strafrechtpraktijk.
T.Dieben e.a. (red.) ( K-9789013134155) december 2015 424 pag. € 45,00
Alleen voor de vorm? - frequentie, organisatie en praktijk van pro-formazittingen
Pro-formazittingen, waarin een oordeel wordt gegeven over voortzetting van de voorlopige
hechtenis, worden op dit moment nog weinig gebruikt voor de regievoering en de planning van
het onderzoek op de terechtzitting. Vanuit de rechtspraktijk en wetenschap is kritiek op de
huidige gang van zaken. Wat is de frequentie van pro-formazittingen bij rechtbanken en
gerechtshoven en hoe ziet de organisatie en de praktijk van pro-formazittingen bij deze
gerechten eruit? WODC RAPPORT.
M.Dubelaar e.a. (B-9789462901568) oktober 2015 124 pag. € 29,50
Ambtshalve Onderzoeken en Beslissen in Strafzaken(Studiepockets Strafrecht nr.44)
Aan de strafrechter komen vele bevoegdheden toe die hij ambtshalve kan aanwenden. In de
praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te bepalen wanneer van die bevoegdheden gebruik
moet worden gemaakt, wanneer niet. Een getuige oproepen om het bewijs rond te krijgen ook
al vraagt de officier van justitie daar niet om, een strafuitsluitingsgrond aannemen ook al
wordt daar geen beroep op gedaan? Moet of kan bewijs wegens onrechtmatige verkrijging
worden uitgesloten ook al heeft de verdachte of zijn raadsman geen daarop toegespitst
verweer gevoerd? Kan of moet hoger worden gestraft dan gevorderd? Gepoogd wordt enige
handvatten te bieden voor de vraag wanneer de strafrechter ambtshalve van een hem
toekomende bevoegdheid gebruik moet of kan maken en welke voorwaarden daarbij in acht

moeten worden genomen. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de procedure in
eerste aanleg, maar ook aan die in hoger beroep. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan
ambtshalve ingrijpen in cassatie.
W.Vellinga (K-9789013130829) mei 2015
ca. 240 pag. € 32,50
Ars Aequi Wettenbundels: Strafrecht & Strafvordering – editie 2015-2016
De jaarlijkse complete teksteditie geldend per 1 april 2015
T.Bertens (red.) (A-9789069166186) 15e dr. juni 2015 900 pag. € 34,50
Art. 13b Opiumwet - Handhaven aan de grenzen van herstel
Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie gaat over de
handhaving van artikel 13b Opiumwet, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om
woningen en openbare inrichtingen te sluiten indien daar drugs worden verkocht. Artikel 13b
richt zich rechtstreeks tegen strafbare feiten, maar is evenwel nadrukkelijk een herstelsanctie:
verwijtbaarheid speelt geen rol. Ook hoeft de burgemeester geen aantasting van de openbare
orde aan te tonen. De artikel 13b-jurisprudentie kenmerkt zich door standaardformuleringen.
Een meer kritische proportionaliteitstoets lijkt noodzakelijk
S.Burkens (UvA) oktober 2014 57 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Berechting van Jihadgangers - de Nederlandse materieelstrafrechtelijke
antiterrorismewetgeving in de praktijk
In de afgelopen twee jaar zijn ongeveer 160 Nederlanders afgereisd voor een gewelddadige
jihad in landen als Syrië, Irak of Jemen. Terugkerende jihadgangers kunnen een groot gevaar
vormen voor Nederland, één van de redenen waarom de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding het dreigingsniveau heeft verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’.
Momenteel debatteert de politiek over een mogelijke strafbaarstelling van Syriëgangers, juist
omdat het afreizen naar een jihadistisch strijdgebied om daar deel te nemen aan de
gewapende strijd op dit moment niet strafbaar is. Tegen deze achtergrond wordt onderzocht in
hoeverre jihadgangers onder de Nederlandse materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving
vallen. Eerst worden de elementen van de Nederlandse materieelstrafrechtelijke
antiterrorismewetgeving uiteen gezet, met aandacht voor het EU-Kaderbesluit, de Wet
terroristische misdrijven, de Wet strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan
training voor terrorisme en de Wet internationale misdrijven. Vervolgens wordt ingegaan op de
vraag of Nederland rechtsmacht heeft ten aanzien van Nederlandse jihadgangers. Tot slot
wordt onderzocht welke materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving op jihadgangers van
toepassing kan zijn, met een analyse van artikel 134a Sr (deelnemen en meewerken aan
training voor terrorisme) en 140a Sr (deelneming aan een terroristische organisatie).
K.de Jong (C-9789088631696) september 2015 122 pag. € 27,50
Beschikt en Gewogen – over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het
uitvaardigen van strafbeschikkingen
Met publiciteit omgeven rapport veel gepresenteerd door de PG van de Hoge Raad. Uit het
voorwoord : Artikel 122 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) bepaalt dat
de procureur-generaal bij de Hoge Raad de minister in kennis kan stellen van het feit dat naar
zijn oordeel het openbaar ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften
niet naar behoren handhaaft of uitvoert. Zoals in de Inleiding nader wordt toegelicht, heb ik op
verzoek van het openbaar ministerie in 2012 besloten aan deze toezichthoudende taak meer
inhoud te gaan geven door middel van thematische onderzoeken naar de wijze waarop het
openbaar ministerie zijn taken uitvoert. Daarbij is de invalshoek dat de onderwerpen
aansluiten bij de in art. 121 Wet RO omschreven taak van de procureur-generaal te waken
voor de handhaving en uitvoering van wettelijke voorschriften bij de gerechten. De onderzoeken zullen zich richten op de juridische kwaliteit van de onderzochte taak van het openbaar
ministerie. Dit rapport is de weergave van het eerste onderzoek in het kader van deze
toezichthoudende taak en bevat het verslag van een onderzoek naar de naleving van de
wettelijke voorschriften bij het uitvaardigen van OM-strafbeschikkingen.
Met het invoeren van de Wet OM-afdoening heeft het openbaar ministerie een zelfstandige
strafbevoegdheid gekregen. Inmiddels vaardigt het openbaar ministerie jaarlijks meer dan
70.000 strafbeschikkingen uit. De strafbeschikking is slechts in beperkte mate onderworpen
aan rechterlijke toetsing. Dit onderzoek naar de naleving van de wettelijke voorschriften bij het
uitvaardigen van strafbeschikkingen bevat een eerste onafhankelijke juridische toets.
G.Knigge,C.de Jonge van Ellemeet december 2014 76 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Cassatie in Strafzaken (Studiepockets Strafrecht nr. 9)
De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en
over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze
uitgave schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent. Veel aandacht wordt
besteed aan de procedurele aspecten van het cassatiegeding, vanaf het instellen van het
cassatieberoep tot en met de vormgeving van de beslissing van de Hoge Raad. Verder wordt
ingegaan op de beperkingen waaraan het onderzoek en de beoordeling van de zaak door de
Hoge Raad zijn onderworpen. Geactualiseerde nieuwe editie van dit standaardwerk.
A.v.Dorst (K-9789013124729) 8e dr. mei 2015 ca. 300 pag. € 45,00
Comparative Concepts of Criminal Law
Unique in the sense that it introduces into the fundamental concepts and rules of substantive
criminal law in a comparative way and not just to the criminal law system of one specific
jurisdiction. Compared with other fields of law, like contract and property law, comparative
research into the so-called general part of criminal law is quite a recent phenomenon within
academia, never mind transmitting this knowledge to students of law. The increasing
‘Europeanisation’ of criminal law and policy makes such a comparative approach even more
necessary. This handbook therefore fills a legal educational gap by exploring basic concepts of
substantive criminal law in three major European legal systems: the common law system of
England and Wales and the civil law systems of Germany and the Netherlands. Each chapter
focusses on a specific concept or doctrine that is necessary to determine criminal liability (e.g.
actus reus, mens rea, defences, inchoate offences). Throughout the book the authors also
highlight and discuss some recent legislative and judicial developments that broaden the scope
of criminal liability in our modern culture of control.
J.Keiler,D.Roef (ed.) (I-9781780682907) februari 2015 282 pag. € 85,00

The Contours of International Prosecutions – as defined by facts,charges and jurisdictions
By nature, core international crimes have indistinct factual parameters. War crimes, crimes
against humanity, and genocide generally occur on a massive scale, spread out over a large
geographical area and a long time span, involving many perpetrators at various distances from
the crime scene(s). These characteristics make international crimes difficult to demarcate from
start to finish. This book addresses such delineation difficulties by exploring the jurisdictional
and factual boundaries of international criminal prosecutions. This entails researching those
legal aspects that influence demarcation: jurisdiction (in terms of scope as well as institutional
influence), charges, and identifying material facts by adequately distinguishing them from
background information and evidence for the purpose of the indictment.
Elinor Fry is researcher and lecturer at the VU University Amsterdam Faculty of Law, where she
is also the Deputy Director of the Center for International Criminal Justice. She holds an LL.M
in International Human Rights Law and Criminal Justice (Utrecht University, summa cum
laude), an LL.M in Information Law (University of Amsterdam), and an LL.B (University of
Amsterdam). Before joining the VU, Fry worked for Reprieve on the European Commission
project ‘Engaging Europe in the US Death Penalty Fight,’ and prior to that, for the defense
team assisting Radovan Karadžić at the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia. During her PhD, Fry was a Senior Research Associate at the Public International
Law & Policy Group, and held visiting positions at Tulane Law School’s Eason Weinmann Center
for International and Comparative Law, the Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia, and the International Criminal Court.
E.Fry (E-9789462366213) begin december 2015 200 pag. ca. € 59,00
Criminal Liability for Serious Traffic Offences - Essays on Causing Death, Injury and
Danger in Traffic
The criminal law on serious traffic offences is a fascinating area. The traffic context presents
legislators with numerous controversial issues. One such issue is when severe consequences
are matched with low moral culpability. How should the law deal with a driver who kills
someone because she failed to see the person when looking (momentary inattention)? Another
controversial issue concerns highly culpable behaviour that remains without serious
consequences. How should the law cope with a driver who nearly kills someone when
overtaking recklessly? Courts dealing with serious traffic offences face equally difficult
questions. The traffic context generates many hard cases that call the outermost boundaries of

general doctrinal concepts like intent, negligence or causation into question. The essays on the
Netherlands, England and Wales, France, Germany and Spain reveal that there are enormous
differences in both drafting and interpretation of serious traffic offences. The other essays
elaborate respectively on the role of culpability and harm in sentencing, traffic-psychological
insights relevant to accident causation and the concept of conditional intent in relation to
extremely dangerous traffic behaviour.
A.v.Dijk, H.Wolswijk (E-9789462364660) februari 2015 228 pag. € 65,00
Criminele Burgerinfiltratie - een onderzoek naar de herintroductie van de criminele
burgerinfiltrant in het Nederlandse strafproces
Naar aanleiding van de IRT-affaire en in navolging van de bevindingen van de Parlementaire
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa) is sinds 1998 in Nederland een
verbod op criminele burgerinfiltratie van kracht. Als gevolg van gewijzigd rechtspolitiek inzicht
is dit verbod in maart 2014 opgeheven. De grenzen van de opsporingsmogelijkheden
belemmerden de politie en het Openbaar Ministerie in de aanpak van de georganiseerde
criminaliteit, aldus de minister van Veiligheid en Justitie. Door in uitzonderlijke gevallen
criminele burgerinfiltranten in te zetten verwacht de minister dat politie en justitie beter in
staat zijn om deze criminele groeperingen aan te pakken. Criminele burgerinfiltratie roept
zowel rechtspolitieke als juridische vragen op. Onderzocht worden de risico’s verbonden aan
criminele burgerinfiltratie en in hoeverre deze risico’s worden ondervangen door voorgestelde
waarborgen die in acht moeten worden genomen bij inzet van criminele burgerinfiltranten.
Daartoe bestudeert de auteur uitvoerig het voorstel tot opheffing van het verbod op criminele
burgerinfiltratie en de voor- en nadelen van deze opsporingsbevoegdheid. Hierbij worden ook
het rapport Inzake Opsporing van de Commissie Van Traa en de Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden onderzocht. Voorts toetst hij de toepassing van criminele
burgerinfiltratie aan het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel en het instigatieverbod. Afgesloten
wordt met een analyse van de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant.
O.Pluimer (C-9789088631689) september 2015

148 pag.

€ 28,50

de Diagnostische Waarde van Bewijs (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 10)
Een van de hoofdvragen die de strafrechter dient te beantwoorden is die naar daderschap van
de verdachte. De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is door de wettige
bewijsmiddelen te cumuleren en te bezien of zij in onderling verband voldoende overtuigend
zijn. Uiteengezet wordt hoe in dit besluitvormingsproces gebruik kan worden gemaakt van de
diagnostische waarde. Deze diagnostische waarde is een kwantificatie van de bewijskracht van
een bewijsmiddel. De waarde geeft de verhouding tussen het percentage terecht en vals
positieven weer. Van verschillende bewijsmiddelen wordt de diagnostische waarde onder de
loep genomen. Daarnaast wordt het concept in een bredere context geplaatst. Omdat de
diagnostische waarde gezien kan worden als onderdeel van een Bayesiaanse analyse (aldaar
likelihood ratio genoemd), wordt ingegaan op het theorema van Bayes.
E.Rassin (K-9789013133219) september 2015 72 pag. € 29,50
Disclosure of Information in Criminal Proceedings - A comparative analysis of national
and international criminal procedural systems and human rights law
Het onderwerp van deze Engelstalige studie is het verschaffen van toegang tot informatie in
nationale en internationale strafprocedures. Het onderwerp lastig door de onbalans die
veroorzaakt wordt door het feit dat één van de partijen de beoordelingsruimte is toebedeeld
om te beslissen tot welke informatie de andere partij toegang moet krijgen. Daarom is het wel
gekarakteriseerd als het ‘strijdtoneel van het moderne rechtssysteem’. Het doel van deze
studie is het onderzoeken en beoordelen van de regeling inzake het verschaffen van toegang
tot informatie in nationale en internationale strafrechtsstelsels om zodoende kennis te
verwerven over de verschillende wijzen waarop die toegang kan worden bewerkstelligd. In
deze studie zijn, rechtsvergelijkend, de strafvorderlijke beginselen en regels over het
verschaffen van toegang tot informatie in vijf strafrechtsstelsels onderzocht. Drie van deze
stelsels zijn nationaalrechtelijk: Engeland, Italië, Frankrijk; twee zijn internationaalrechtelijk:
het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof (International Criminal Court). De
rechtspraak van het EHRM over het recht op een eerlijk proces en, specifieker, over het
verschaffen van toegang tot informatie geeft het kader waarbinnen de drie nationaalrechtelijke
regelingen kunnen worden beoordeeld. Maar ook voor de internationaalrechtelijke stelsels die
in dit onderzoek zijn geanalyseerd is de jurisprudentie van het EHRM van belang gelet op het
feit dat in deze procedures – zelfs al zijn zij niet aan de rechtspraak van het EHRM gebonden –

het recht op een eerlijk proces moet worden gewaarborgd. De rechtsvergelijkende analyse
concentreert zich op de belangrijkste punten van het verschaffen van toegang tot informatie in
ieder processueel systeem. SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS op verzoek gratis op pdf.
B.Fiori (W-9789462402140) april 2015
385 pag. € 32,95
Dood door schuld in het verkeer - Grove schuld en roekeloosheid in het verkeersstrafrecht
In november 2014 legde de Rechtbank Limburg een taakstraf op aan een automobilist die een
verkeersongeluk veroorzaakte met drie dodelijke slachtoffers. Dat leidde tot een storm van
kritiek. De automobilist werd vrijgesproken voor artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 en
veroordeeld voor artikel 5 Wegenverkeerswet 1994. Vooral de uitleg van het bestanddeel
‘schuld’ uit artikel 6 WVW leidde tot veel onduidelijkheden. Hier wordt onderzocht hoe het
begrip ‘schuld’ van art. 6 WVW moet worden uitgelegd. Bespreekt de geschiedenis van het
verkeersrecht, dat uiteindelijk heeft geleid tot het huidige art. 6 WVW. Kern van dit boek zijn
de schuldvormen aanmerkelijke schuld, grove schuld en roekeloosheid en hoe deze in de
literatuur en vooral in de jurisprudentie worden uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de
begrippen bewuste en onbewuste schuld, en op bewezenverklaringen en strafverzwarende
omstandigheden uit art. 175 Sr. Aan de hand van opgelegde straffen (zware straffen, overige
vrijheidsstraffen en lichte straffen) maar ook vrijspraken, onderzoekt de auteur wanneer er in
de praktijk precies sprake is van schuld en roekeloosheid in het verkeersstrafrecht.
M.Pontier (C-9789088631788) december 2015 140 pag. € 27,50
Elementair Formeel Strafrecht (Praktijkwijzer Strafrecht nr. 9)
Inleidend handig overzicht dat wellicht ten onrechte in deze serie is opgenomen.
R.ter Haar e.a. (K-9789013127553) augustus 2015 184 pag. € 30,70
Elementair Materieel Strafrecht (Praktijkwijzer Strafrecht nr. 8)
Nieuwe editie van deze basis inleiding, mogelijk een snelle opfrisser voor de civilist.
R.ter Haar e.a. (K-9789013131451) 2e dr. augustus 2015 184 pag. € 27,50
Ethisch hacken - Hoe kan de positie van de ethische hacker het beste juridisch beschermd
worden?
Internetbankieren van ING werkt niet meer, data van KPN zijn vrij toegankelijk en
patiëntendossiers liggen op straat. Hackers kunnen grote schade aanrichten in een
samenleving die steeds verder digitaliseert. Bedrijven en de overheid werken hard aan streng
beveiligde computersystemen, maar soms is er toch die ene hacker die ze te slim af is. De
politie heeft een speciaal cybercrime-team en ook het Openbaar Ministerie doet zijn best om
hackers achter slot en grendel te zetten. Sommige hackers hebben echter geen kwade
bedoelingen, maar willen juist helpen. Ze kraken de mailbox van een kamerlid vanwege het
maatschappelijk belang of maken het publiek duidelijk op welke wijze persoonlijke informatie
is op te vragen op websites van overheden en bedrijven. Als `ethische` hackers bestaan, hoe
mogen zij dan te werk gaan en op welke manier kunnen zij juridisch beschermd worden? Zijn
er richtlijnen denkbaar die de goede hackers beschermen, maar tegelijk voorkomen dat de
kwaadwillende hacker zijn straf ontloopt? De auteur werkt bij de Raad voor de Rechtspraak. Ze
verdiepte zich in hackers, richtlijnen en bedrijven die samenwerken met hackers. Zij verschaft
een overzicht van haar bevindingen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het
beschermen van ethische hackers.
Y.Lugten (9789462401709) december 2014 86 pag. € 14,95
Etnisch Gerelateerde Verschillen in de Straftoemeting
Allochtone daders krijgen vaker een gevangenisstraf opgelegd dan autochtone daders.
Daarnaast zijn de opgelegde celstraffen vaak langer. Deze verschillen worden grotendeels
verklaard door de zwaarte van het misdrijf en de persoonlijke omstandigheden van de dader.
Dat blijkt uit het onderzoek 'Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting' dat is
uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.
H.Wermink e.a. januari 2015 137 pag.
GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP VERZOEK
Fiscale Fraude (Capita Selecta Handboek Strafzaken)
Overzicht van het materiële fiscale strafrecht, waarbij ook aandacht wordt besteed aan enkele
fiscale en strafrechtelijke basisthema’s. Voor een goed begrip van het fiscale strafrecht is het
immers noodzakelijk enige achtergrond te schetsen van het fiscale (proces)recht en het
commune strafrecht. Daarnaast komt de fiscale fraudebestrijding in Nederland aan de orde en

de rol die het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst daarin spelen.
Steeds vaker valt de vervolging van een fiscaal fraudedelict samen met de vervolging van
andere financieel-economische delicten, waarbij ook thema’s als inlichtingenverplichtingen,
nemo tenetur en sfeerovergang een belangrijke rol kunnen spelen. Deze thema’s zijn in de
loop der jaren stevig verankerd in procedures over het fiscale strafrecht. Wetstechnische en
jurisprudentiële ontwikkelingen zijn uiteraard verwerkt. OVERDRUK UIT HANDBOEK STRAFZ.
A.Nuyens,A.Feenstra (K-9789013128635) maart 2015 ca. 48 pag. ca. € 15,00
“Foreign Terrorist Fighters” : Strafbaarstelling van Verblijf op een Terroristisch
Grondgebied ? (Staat & Recht nr. 27)
UITERST ACTUEEL WODC-RAPPORT
Is het mogelijk om vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd
grondgebied strafbaar te stellen, behoudens uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld
journalisten? Het onderhavige onderzoek beziet de mogelijkheden tot introductie van een
dergelijke gebiedsstrafbaarstelling in het licht van materieel-strafrechtelijke, mensenrechtelijke
en volkenrechtelijke voorwaarden. In de strijd tegen terrorisme trekken zogenoemde
jihadgangers ofwel ‘foreign terrorist fighters’ de volle aandacht op zowel nationaal als
internationaal niveau. Landen overwegen maatregelen om te voorkomen dat deze
jihadreizigers afreizen naar gebieden die door terroristische organisaties worden gecontroleerd.
Men wil voorkomen dat deze reizigers zich aansluiten bij terroristische organisaties, deelnemen
aan gewapende strijd en terugkeren met terroristische intenties. In het debat over
terrorismebestrijding is de vraag opgeworpen of het mogelijk is te komen tot een
strafbaarstelling van ‘vrijwillig verblijf op een door een terroristische organisatie gecontroleerd
grondgebied’. Onderzoekt of een dergelijke gebiedsstrafbaarstelling houdbaar is in het licht
van de relevante internationale mensenrechten en de fundamentele strafrechtelijke
beginselen: legaliteit, daadstrafrecht, wederrechtelijkheid (strafrechtelijke parameters). Verder
wordt de gebiedsstrafbaarstelling getoetst aan de relevante internationale mensenrechten (in
het bijzonder het EVRM): recht om het land te verlaten, recht op geloofsovertuiging, recht op
vrijheid van meningsuiting. Tot slot vindt een toetsing plaats aan de internationaal
publiekrechtelijke beginselen van soevereiniteit, territoriale integriteit, beginselen wat betreft
de bevoegdheid tot het vestigen van strafrechtelijke rechtsmacht (Kompetenz-Kompentenz).
M.Fedorova, P.v.Kempen (K-9789013133127) november 2015 228 pag. € 48,50
P.S. Samenvatting van dit rapport (12 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Fraude
Uniek nieuw naslagwerk, bedoeld voor diegenen die zich professioneel met fraude bezighouden
(opsporingsambtenaren, advocaten, rechters, onderzoekers) voor veel voorkomende vormen
van fraude. Per fraudevorm zijn de modus operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en
het juridische kader weergegeven. Bij het streven naar volledigheid zijn nieuwe
wetsvoorstellen opgenomen en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt. Er zijn vele
voorbeelden en strafmaten uitgewerkt in dit boek, aangevuld met de laatste ontwikkelingen.
De auteur is jurist-accountant met vele publicaties op zijn naam. Eerder heeft hij gewerkt voor
forensische accountantskantoren en thans is hij werkzaam als fraudeofficier van justitie bij
het Openbaar Ministerie. Dit boek is geschreven puur op persoonlijke titel.
M.Scharenborg (9789012394673) januari 2015
380 pag. € 47,50
Handboek Internationaal & Europees Strafrecht
Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek
internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne
uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies
aan bod komen. Het werk wordt ingeleid met een overzicht van de algemene beginselen en de
historische ontwikkeling van het internationaal en Europees strafrecht, gevolgd door een
analyse van de meest toonaangevende regionale en internationale instrumenten voor
uitlevering, overlevering, kleine, primaire en politiële rechtshulp. Vervolgens wordt de impact
van de grondrechten op het strafrecht behandeld, waarna wordt afgesloten met het recht van
het Internationaal Strafhof en andere internationale straftribunalen.
P.De Hert e.a. (I-9789400004870) maart 2015
540 pag. € 90,00
Handboek Internationaal Strafrecht
Internationaal strafrecht is een specialisme op het grensgebied van nationaal straf- en
strafprocesrecht, volkenrecht en Europees recht. Het omvat de klassiek te noemen
interstatelijke strafrechtelijke samenwerking: uitlevering, justitiële rechtshulp en politiële

bijstand alsmede overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. Daarnaast
worden tot het internationaal strafrecht onderwerpen gerekend als de toepasselijkheid van het
nationale strafrecht (rechtsmacht), internationale strafrechtspraak en de nationale vervolging
van internationale misdrijven. Al deze onderwerpen worden besproken. Wellicht ter
completering van deze specialistische materie is eind september leverbaar de 6 e druk van
R.v.Elst e.a.(K-9789013123463) 2e dr. september 2015 584 pag. € 49,50
Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT.
R.v.Elst,E.v.Sliedregt (K-9789013123463) 2e dr. september 2015 584 pag.

€ 49,50

Herinvoering van een Pooierverbod - Een inventarisatie van opvattingen in het juridisch
werkveld over eventuele herinvoering van een strafrechtelijk pooierverbod
In 2000 werden het bordeelverbod en het souteneursverbod als zodanig afgeschaft. Sindsdien
hebben sommigen zich voorstander getoond van de herinvoering van het souteneursverbod,
ook wel het pooierverbod genoemd. Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop
thans in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een pooierverbod zoal wordt
gedacht en van de argumenten die daarbij worden gehanteerd, zijn in opdracht van het
Ministerie van Veiligheid & Justitie en het WODC 17 juristen, allen werkzaam op strafrechtelijk
terrein, over hun zienswijze bevraagd. Daarbij zijn de opvattingen van P. Lemaire, raadsheer
bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en een van de voorstanders van herinvoering van het
pooierverbod, als uitgangspunt genomen. In de inventarisatie wordt verslag gedaan van zowel
de opvattingen van Lemaire, als de reacties daarop van de 17 respondenten. De
respondentengroep bestond uit vijf leden van het Openbaar Ministerie, vijf leden van de
zittende magistratuur, vijf strafrechtadvocaten, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen, en ten slotte strafrechtwetenschapper dr. Renée Kool.
K.Lindenberg (P-9789462510685) april 2015 85 pag. € 24,50
Herstelbemiddeling in het Strafrecht : Ervaringen met
Herstelbemiddeling is een vorm van mediation waarbij het beoogde resultaat van een
ontmoeting tussen verdachte en slachtoffer een juridische overeenkomst is en/of waarvan de
uitkomst meegewogen kan worden bij beslissingen in de strafprocedure. Dit onderzoek
beschrijft de ervaringen met vijf pilot-projecten rond herstelbemiddeling. Twee pilots vonden
plaats na het vonnis, waarbij de bemiddeling complementair is aan het strafproces en hierop
geen invloed heeft. Twee andere pilots vonden plaats bij de politie, waarbij de bemiddeling een
alternatief kan zijn voor een strafproces en de laatste pilot vond plaats in de officiers- en
rechtersfase, waarbij de bemiddeling onderdeel is van het strafproces.
EINDRAPPORT WODC Onderzoek pilots Herstelbemiddeling juli 2015 355 pag
SAMENVATTING EINDRAPPORT 24 pag.
ZOWEL COMPLETE EINDRAPPORT ALS SAMENVATTING GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Internationale Politie- en Justitiesamenwerking - de grens als nieuwe opportuniteit
Accuraat overzicht van de internationale samenwerking door politie, justitie, douane en andere
rechtshandhavingsinstanties. Alvorens in te gaan op specifieke verdragen, geeft het aan hoe in
Nederland en in België de samenwerking op nationaal niveau ingericht is. Na een algemene
benadering van internationale samenwerking, volgt een overzicht van de basisverdragen
(Benelux, Schengen, Prüm, Zweeds kaderbesluit). Ook de meerwaarde van internationale
organisaties komt uitvoerig aan bod. Verschaft tot slot een gedetailleerd overzicht van de
belangrijkste Europese verdragen en andere samenwerkingsteksten. Dit overzicht wordt via
een thematisch trefwoordenregister extra toegankelijk gemaakt. Dit boek richt zich op de
praktijk en is bestemd voor al wie met internationale samenwerking te maken krijgt, in eigen
stad of gemeente, of met buitenlandse partners. VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
W.Bruggeman (M-9789046607909) begin november 2015 345 pag. € 49,50
Kan een kerkgenootschap strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in seksueel
misbruik-zaken?
In deze masterscriptie wordt beschouwd of kerkgenootschappen in de RK-kerk in Nederland,
als rechtspersoon, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevallen van seksueel misbruik
bij minderjarigen volgens daderschap van de rechtspersoon ingevolge art. 51 Sr. Het
daderschap wordt vervolgens individueel bepaald aan de hand van enkele concrete
voorbeelden van gevallen van seksueel misbruik binnen individuele RK-instellingen. Volgens De
Hullu is de Nederlandse regeling in art. 51 Sr. al met al vooral abstract, weinig uitgewerkt en

niet specifiek op rechtspersonen toegesneden1. De scriptie wil daarom ook het daderschap van
rechtspersonen uiteenzetten en duidelijkheid verschaffen omtrent welke delicten een
rechtspersoon kan plegen en wanneer een gedraging aan de rechtspersoon kan worden
toegerekend. De scriptie zal niet ingaan op de strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden
ingevolge art. 51 lid 2 onderdeel 2 Sr.
G.Cramer maart 2015 60 pag.
GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
Klagen over Politie & Justitie (Bijzonder Procedures Nationaal) - Capita Selecta
Handboek Strafzaken
De klager heeft sinds de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Awb op 1 juli 1999 recht op een
behoorlijke klachtbehandeling door het bestuursorgaan zelf, het zogenoemde intern
klachtrecht. Daarnaast wordt ook het externe klachtrecht besproken. De klager heeft namelijk
recht op een onafhankelijke, externe behandeling van zijn klacht, het zogenoemde extern
klachtrecht. Op het terrein van politie en justitie fungeert daartoe sinds 1982 de Nationale
ombudsman. Op het werkterrein van politie en justitie zijn veel verschillende organisaties
werkzaam, die ook veelal een eigen klachtenregeling kennen. Behandeld wordt : vanaf het
klagen over de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche tot het klagen over
het ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.
J.v.Dooren,Y.v.d.Vlugt (9789013128611) januari 2015
€ 17,50
Kroniek van het Strafrecht 2014
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2014.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013130966) maart 2015 ca. 280 pag. ca. € 28,00
Kijken, Luisteren, Lezen – de invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel van
verdachtenverhoren
Beeld en geluid spelen de laatste jaren een steeds grotere rol in het strafproces.
Verdachtenverhoren bij de politie worden nu regelmatig opgenomen. Opgenomen verhoren
kunnen worden bekeken of beluisterd, bijvoorbeeld op de zitting door de rechter. Beeld en
geluid geven betere mogelijkheden om het verhoor te controleren dan een schriftelijk procesverbaal. Beeld en geluid zijn directer en hebben meer invloed op kijker of luisteraar. Zij laten
non-verbaal gedrag zien, en dat kan bepaalde suggesties wekken. Beeld heeft invloed op
emoties en emoties beïnvloeden het oordeel over de schuld van de verdachte. Deze uitgave
bespreekt een onderzoek naar het toenemende gebruik van beeld en geluid in het strafproces
door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en Universiteit
Leiden. In het onderzoek zijn opnamen van verdachtenverhoren vergeleken met de processenverbaal van die verhoren. De onderzoekers hebben verschillende methoden gebruikt: analyse
van 55 processen-verbaal uit verschillende perioden, interviews met rechercheurs, officieren
van justitie, advocaten en rechters, en een experiment onder studenten. Het blijkt dat
processen-verbaal de verhoren sterk samenvatten. Processen-verbaal geven vaak een ander
beeld van het verhoor dan een opname. Met behulp van een experiment is onderzocht of het
uitmaakt of een verhoor te zien is op beeld, te horen op een auditieve opname of te lezen in
een proces-verbaal. Non-verbaal gedrag blijkt van invloed te zijn op de beoordeling van de
schuldvraag. Beeld en geluid worden echter nog weinig gebruikt bij processen-verbaal, zo
blijkt uit de interviews. Rechters zijn erg gehecht aan papier. Wel vinden zij het van belang
verhoren beter te kunnen controleren en zij willen daarom graag opnamen bij de hand hebben.
Het boek beveelt onder andere aan om standaard opnamen van verdachtenverhoren ter
beschikking te stellen aan de procesdeelnemers.
M.Malsch,R.Kranendonk e.a.(9789035247963) januari 2015 216 pag. € 46,00
Law & Order the world of criminal justice
MET VEEL PERSPUBLICITEIT OMGEVEN
Jan Bannings Law & Order is een ongebruikelijk en innovatief boek over strafrecht waarin de
wereld van de kunst gecombineerd wordt met die van de juridische wetenschap. Banning
fotografeerde bij politie en rechtbanken en in gevangenissen in Colombia, Frankrijk, Uganda en
de Verenigde Staten van Amerika. Het boek bevat voorts een essay van Banning over
strafvervolging, en een aangrijpend verhaal van Michiel Scholtes die zelf jarenlang gevangen
zat in Frankrijk. Juridische experts van het Max Planck Instituut (MPI) in Freiburg, Duitsland
geven korte inleidingen op de rechtssystemen van de vier landen, plus infographics over
criminaliteit en strafrecht in deze en een selectie van andere landen. Ulrich Sieber, directeur
1

De Hullu 2012, p. 116.

van het MPI, schreef het voorwoord. Deze veelzijdige collectie foto’s, teksten en statistieken
roept vragen op over strafrechtbeleid die politieke gemeenplaatsen en populaire clichés
ontkrachten. Teksten zijn deel in het Engels, deels in het Nederlands.
J.Banning (IF-9789077386156) eind november 2015 184 pag. geb. € 40,00
Bijbehorende foto-expositie tot 16-01-2016 in Galerie Fontana, Lauriergracht 11, Amsterdam
Materieel Strafrecht
Deze zesde druk van dit toonaangevende handboek ( sinds het niet meer publiceren van
Hazewinkel Suringa) geeft een volledig geactualiseerde beschrijving en analyse van de
belangrijkste algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De invalshoek is
daarbij het geldende hedendaagse Nederlandse strafrecht, zodat de nadruk ligt op wetgeving,
rechtspraak en literatuur van de afgelopen decennia. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan
de dynamische context van het materiële strafrecht. Aan de orde komen: Het strafbare feit en
de strafwetgeving (legaliteit, overgangsrecht, verjaring, rechtsmacht); Daderschap van
natuurlijke en rechtspersonen, causaliteit en wederrechtelijkheid; Opzet, schuld en
schuldbeginsel; Strafuitsluitingsgronden; Strafbare poging en voorbereiding; Deelneming aan
een strafbaar feit (waaronder witwassen, art. 140 Sr en leidinggeven); Waarborgen tegen
meervoudige aansprakelijkstelling (samenloop en ne bis in idem).
J.de Hullu (K-9789013128840) 6e dr. juli 2015 552 pag. € 39,50
het Materiële Strafrecht. Algemeen Deel (Ons Strafrecht nr.1)
Deze voortzetting van het eerste deel uit de vroegere serie van van Bemmelen heeft nu meer
het karakter van een inleidend leerboek gekregen. Dit betekent onder meer dat het boek zich
concentreert op hoofdlijnen. Een uitputtende behandeling van wetgeving, literatuur en
jurisprudentie is niet beoogd. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de heersende leer.
Dat neemt niet weg dat eigen accenten worden gelegd met soms afwijkende standpunten.
G.Knigge,H.Wolswijk (K-9789013085297) 15e dr. september 2015 ca. 400 pag. € 41,00
Mensbeelden in het Strafrecht
Het beeld van de dader in het strafrecht is veranderd—en ook het slachtoffer is niet meer wat
hij is geweest. Is er sprake van verharding in het strafrecht, onder invloed van verschuivende
dader- en slachtofferbeelden? Acht bijdragen van gerenommeerde auteurs.
Justitiële Verkenningen 2015 nr. 5 november 2015 140 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Misdrijf-Straf Index (WODC Rapport)- op weg naar een maat voor de ernst van delicten
afgeleid van de afdoening van strafzaken
Dit rapport beschrijft een poging om aan de hand van de afdoening van strafzaken een
maatstaf te ontwerpen voor de ernst van de delicten. Kunnen de duur of hoogte van opgelegde
straffen worden aangewend als indicator voor de zwaarte van vervolgde delicten?
M.Beerthuizen e.a.(Memorandum 2015-3) najaar 2015 43 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Samevatting Rapport 3 pag. ook GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl
Nederlands Detentierecht
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit standaardwerk over het rechtsgebied dat
betrekking heeft op de situatie binnen de muren van penitentiaire inrichtingen (gevangenissen
en huizen van bewaring). Ook zal weer gebruik worden gemaakt van de eigen langdurige
praktijkervaringen van de auteur. Op grond van zijn informatieve, verklarende en soms
beschouwende inhoud is het boek ook goed bruikbaar in de advocatuur.
C.Kelk (K-9789013124262) 4e dr. april 2015 456 pag. € 37,50
Opiumwetgeving & Drugsbeleid (Studiepockets Strafrecht nr. 37)
Op 23 januari 1912 werd het eerste internationale Opiumverdrag gesloten met daarin de
opdracht om wereldwijd 'de onderdrukking voort te zetten van het misbruik van opium,
morphine, cocaïne, alsmede van de drogerijen, welke, bereid of afgeleid uit hunne
bestanddeelen, tot soortgelijke misbruiken aanleiding geven of kunnen geven'. Ontstaan van
het verdrag en de daarop gebaseerde wet worden beschreven en de ontwikkeling van de
strafrechtelijke handhaving sindsdien. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de materiële en formele
bepalingen van de Opiumwet en de wijze waarop deze wet wordt gehandhaafd. Verder wordt
aandacht besteed aan het Nederlandse drugsbeleid, de internationale verdragen en de daarin
neergelegde verplichtingen, recente en minder recente Europese ontwikkelingen en het
gemeentelijke drugsbeleid. Uiterst actueel, van dag tot dag !!

T.Blom (K-9789013122688) 2e dr. juni 2015

268 pag.

€ 35,00

Opsporing, Tegenspraak en Veranderende Frames - Een onderzoek naar tegenspraak in
grootschalige rechercheonderzoeken
De afgelopen vijftien tot twintig jaar hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in de
opsporing bij de Nederlandse politie. Eén van die veranderingen is de invoering van
‘tegenspraak’. Doel daarvan is het voorkomen van tunnelvisie in de opsporing. In dit
onderzoek wordt nagegaan hoe het opsporingsproces in grootschalige rechercheonderzoeken
verloopt en hoe de daarbij behorende tegenspraak plaatsvindt. Hier wordt een gedetailleerd
beeld geschetst van de tot op heden voor wetenschappelijk onderzoek grotendeels gesloten
wereld van grootschalige opsporingsonderzoeken. Het laat zien hoe het opsporingsproces
verloopt. In hoeverre hebben de opsporingsteams speelruimte om stil te staan bij afwijkende
informatie of staan zij open voor nieuwe en afwijkende zienswijzen? In de praktijk gebruiken
de teams die ruimte niet altijd. De factoren en omstandigheden die daarbij een rol spelen,
worden inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van concrete gevallen ziet men met welke
dilemma’s tegensprekers worden geconfronteerd bij de uitvoering van hun taak en hoe zij
daarmee omgaan. Tegensprekers moeten een balans zien te vinden tussen nabijheid en
distantie ten opzichte van het opsporingsteam. Niet alleen de inhoudelijke inbreng van
tegensprekers is van belang bij de wijze waarop zij in de praktijk hun werk doen, maar ook de
sociale relaties waarbinnen tegenspraak plaatsvindt. Tegensprekers hanteren daarbij in de
praktijk verschillende strategieën en stijlen die gevolgen hebben voor de doorwerking van
tegenspraak. Geconcludeerd wordt dat tegenspraak kan bijdragen aan de huidige
opsporingspraktijk en gewezen wordt op een blijvend belang van tegenspraak. In de
tegenspraakpraktijk zitten echter elementen die maken dat de bijdrage van tegenspraak
beperkt blijft. Het boek sluit daarom af met enkele overwegingen die relevant lijken voor een
verdere ontwikkeling van tegenspraak.
R.Salet (B-9789462365629) mei 2015
311 pag. € 42,50
Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
JAARGANG 2015 nr. 4
Uit de inhoud: Naar een verharding in het politie- en justitiebeleid ? Worden allochtonen
zwaarder gestraft? Onderzoek naar etnische verschillen in gevangenisstrafbeslissingen in
Nederland. Kleur bekennen, kleur herkennen? Politieopvattingen over de rol van etniciteit
bij hun alledaagse beslissingen op straat. Vragen bij de kwaliteit van rechtspsychologisch
onderzoek over verhoortechnieken. Publiek-private samenwerking in de context van de
penitentiaire strafuitvoering. Evolutie of revolutie? Inzicht in toezicht: Twintig jaar
democratische controle op de inlichtingendiensten. Psychiatrie voor juristen. Gezinsinterventies
bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose ‘multi-probleem’ gezinnen. Criminal Careers in
Transition. The Social Context of Desistance from Crime. De politie en slachtoffers van
criminaliteit. Het effect van adequaat politieoptreden op de emotionele gesteldheid van
slachtoffers en hun bereidheid tot het verlenen van medewerking aan strafrechtelijk
onderzoek.
Los nummer € 20,00 , abonnement per jaar € 99,00 (6 afleveringen) opbergband € 25,00
Abonnees hebben automatisch toegang tot de elektronische versie en alle 36 jaargangen.
Plegen en/of Deelnemen
Uitgewerkte versie van inaugurele rede Rijksuniversiteit Groningen 21 april 2015.
H.Wolswijk (K-9789013134339) december 2015 ca. 40 pag. ca. € 15,90
Preventing Money Laundering – A Legal study on the effectiveness of supervision in the
European Union
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement
priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with
estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger
to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the
years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money
laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This
publication analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real
estate agents and accountants in the Netherlands, Spainand the UK. It thoroughly analyses the
legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as
well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of

recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to
strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
M.v.d.Broek (B-9789462365773) juni 2015
564 pag. € 62,50
het Proces – strafrecht in de praktijk
UITSTEKEND VOOR DE “KLANTENBIBLIOTHEEK"
Rinus Otte, senior rechter van het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden en hoogleraar in
Groningen, legt in Het proces (een titel die is geleend van Kafka) kort en bondig uit hoe een
strafproces werkt. De rol van de verdachte, de advocaat, de rechter, de wijze waarop deze de
waarheid probeert te achterhalen, de manier waarop vonnissen tot stand komen, de
verschillen tussen rechters, alles komt aan de orde. Het boek is geschikt voor iedereen die
meer wil weten van de rechtspraak en voor degenen die zich willen verdiepen in de
ambachtelijke grondslagen van het strafproces. Het boek wordt afgesloten met een grondige
en kritische bespreking van het proces-Wilders. Scheelt veel uitleg aan klanten.
R.Otte (B-9789089536471) oktober 2015 200 pag. € 19,90
de Prijs van het Instrumentalisme - Over de effecten van het strafrechtelijk
instrumentalisme voor de legitimiteit van het strafrecht, bezien vanuit de relationale
rechtstheorie
Vrijheid of veiligheid? Dat is het probleem. Het strafrecht krijgt hierbij een urgent karakter en
lijkt in toenemende mate te worden ingezet als een neutraal instrument binnen een grotere
integrale aanpak om veiligheidsbeleid kracht bij te zetten en om maatschappelijke
doelstellingen te realiseren. Er is een diep conflict tussen het professionalisme en het
populisme. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen enerzijds de strafrechtspolitiek en
de effecten die zij beoogt te bewerkstelligen, en anderzijds de daadwerkelijke effecten op de
maatschappij. Beoogd wordt hier een analytische beschouwing te geven rondom de vraag
wanneer het streven naar (nog) meer veiligheid contraproductief wordt en ten koste gaat van
de grondrechten en de vrijheid van burgers. De ontwikkeling in het strafrecht van de laatste
decennia wordt hierbij als een fundamenteel probleem geanalyseerd en bekritiseerd. Wat zijn
de effecten van het huidige veiligheidsdiscours voor de legitimiteit van (overheidsmacht in) het
strafrecht? Ingegfaan wordt op het spanningsveld tussen instrumentaliteit, instrumentalisme
en rechtsbescherming binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat. Deze begrippen
worden in historisch perspectief geplaatst en steeds bezien vanuit de relationele rechtstheorie,
zoals geformuleerd door Foqué en ’t Hart. Vervolgens wordt aan de hand van concrete
voorbeelden een helder verloop zichtbaar waarbij zowel het materiële als het formele
strafrecht zich hebben ontwikkeld tot een punitief en ondoorzichtig stelsel, zodanig dat het een
sluimerend en reëel gevaar is voor onze democratische rechtsstaat.
P.Bahreman (B-9789462901612) december 2015 218 pag. € 39,00
Schets van het Economisch Strafrecht (Studiepockets Strafrecht nr. 11)
Verschaft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de actuele positie van dit
onderdeel van het bijzonder strafrecht. De Wet op de economische delicten (WED) staat
daarbij centraal en wordt op tal van onderdelen van commentaar voorzien. Gaat in op de aard
van de economische delicten en op de wijze waarop zij door de wetgever zijn geconstrueerd.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het functioneel daderschap, het daderschap van de
rechtspersoon en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen.
De vergaande onderzoeksbevoegdheden die de WED toekent en het ruime sanctie-arsenaal dat
deze wet ter beschikking stelt, vormen eveneens onderwerp van bespreking. De tekst van de
WED is opgenomen in een bijlage, die ook nog enig artikelsgewijs commentaar bevat.
D.Doorenbos (9789013129578) 8e dr. februari 2015 300 pag. € 39,50
Scenario’s voor een Nieuwe Belgische Strafprocedure (IRCP nr.49) BELGISCH RECHT
Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek over de globale hervorming en modernisering van de
Belgische strafprocedure. Na de finale stopzetting van de werkzaamheden van de Commissie
Franchimont werd het debat nieuw leven ingeblazen met het federale regeerakkoord van 2011,
dat de intentie om een vernieuwd Wetboek van Strafvordering op te stellen, hernam. Dit
onderzoek brengt niet alleen de talrijke knelpunten binnen de huidige strafprocedure in kaart
zoals ervaren door magistraten, advocaten en politie. De analyse van de onderzoekers maakt
duidelijk dat een globale hervorming van de strafprocedure in essentie een basisbeleidskeuze
vergt i.v.m. de leiding van het vooronderzoek respectievelijk de mate van participatie vanwege
partijen daarin. Eens die politieke keuze gemaakt, dringen verdere keuzes zich om op de
diverse andere knelpunten aan te pakken. De onderzoekers hebben daarom in het boek vier
verschillende scenario's uitgewerkt die elk - afhankelijk van de te maken basiskeuzes - een

coherent totaalvoorstel inhouden voor een efficiëntere strafprocedure. Omdat men in
Nederland ook discussieert over de herziening van Sv kan dit naar analogie belangrijk zijn.
Ph.Traest e.a. (M-97890466-7381) juni 2015 583 pag. € 75,00
Schadefonds Geweldsmisdrijven: een nieuwe werkwijze ingevoerd en wijziging van de wet
op komst
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft zijn werkwijze ingrijpend veranderd. Slachtoffers
krijgen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, voortaan één vast bedrag als
tegemoetkoming voor al hun schade. Zij hoeven hun materiële schade niet meer apart op te
geven of te onderbouwen. Hierdoor wordt het aanvragen eenvoudiger, de afhandeling sneller
en de uitkomst beter voorspelbaar. In dit artikel wordt ingegaan op dit nieuwe beleid
en wordt het voorzien van enkele kanttekeningen. Tevens zal aandacht worden geschonken
aan een wetsvoorstel waardoor het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook van belang zal worden
bij verkeersongevallen. Dit wetsvoorstel beoogt het onder meer mogelijk te maken voor
nabestaanden van een culpoos misdrijf (bv. art. 6 WVW) een uitkering uit het fonds te krijgen.
A.Sas (uit Verkeersrecht mei 2015) 9 pag. GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
het Schuldbeginsel in het Nederlandse Strafrecht – een verkenning aan de hand van de
geschiedenis van het Nederlandse strafrecht, de kentekenaansprakelijkheid en het EVRM
In dit onderzoek (dissertatie RUG) staat de vraag centraal of er aanleiding is om de
Nederlandse benadering van het schuldbeginsel, mede in het licht van de jurisprudentie van
het EHRM, te heroverwegen. Daartoe wordt de historische oorsprong van de Nederlandse
benadering van het schuldbeginsel onderzocht. Vervolgens wordt o.a. relevante rechtspraak
van het EHRM besproken. Het is lang geleden dat het moeilijke begrip “schuld” in het
strafrecht zo uitvoerig besproken is en in een breed perspectief geplaatst is. Helaas is er van
deze zeer relevante dissertatie (nog) geen handelseditie verkrijgbaar. Voor gedrukte
exemplaren kan ik u met de auteur in contact brengen. Wel staat het gratis digitaal op de site
van de RUG. In goed overleg met de auteur is deze dissertatie op pdf beschikbaar gesteld.
E.v.Luijk (9789036781862) november 2015
475 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Nu in boekvorm leverbaar voor 39,95 o.a. bij Douwes Den Haag
Sdu Commentaar STRAFRECHT – editie 2015-2016
€De 2015/2016 editie is nu in twee handige delen namelijk commuun- en bijzonderstrafrecht.
Geheel bijgewerkt met de grote wijziging in zowel het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van
Strafvordering en de Wet op de economische delicten, verruiming mogelijkheden bestrijding
financieel-economische criminaliteit. Ook bijvoorbeeld Artikel 11a Ow: Wijziging van de
Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Focus op materieel strafrecht via heldere en
herkenbare indeling. Alle mogelijke delicten en de bijbehorende wetgeving van het materieel
strafrecht komen overzichtelijk aan de orde. Belangrijke wetsartikelen krijgen bovendien meer
behandelingsruimte en verdieping. Praktisch en diepgaand commentaar dat ingaat op alle
relevante artikelen van onder meer: Wetboek van Strafrecht (Sr), Opiumwet (Opw), Wet op de
economische delicten (WED), Penitentiaire beginselenwet (PBW), Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden (BVTG). Bovendien zijn in de uitgebreide inhoudsopgave ook de thema’s
en wetsartikelen uit de complementaire uitgave Sdu Commentaar Strafvordering opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012396493) september 2015 2500 pag. geb. € 164,30
Sdu Commentaar STRAFVORDERING – editie 2015-2016
Geheel herziene nieuwe editie in twee delen: vooronderzoeken en eindonderzoek. Nieuw is o.a.
: de thematische indeling is veranderd naar artikelsgewijze indeling, uitbreiding gronden
voorlopige hechtenis is aangepast, artikel 27c WvSv: Recht van verdachte op informatie in
strafzaken, artikel 6 EVRM: een update van de meest belangrijke uitspraken met betrekking
tot artikel 6 EVRM, artikel 359a Sv: een actualisatie van het commentaar bij artikel 359a Sv
met de daarbij behorende meest recente jurisprudentie. In de uitgebreide inhoudsopgave zijn
ook de wetsartikelen uit de complementaire uitgave Sdu Commentaar Strafrecht opgenomen.
M.Boone e.a. (red.) (S-9789012396516) september 2015 3000 pag. geb. € 164,30

Slachtoffers en Privacy
Gegevens slachtoffer niet meer naar verdachte.Justitie gaat meer doen om de privacy van
slachtoffers te beschermen. Verdachten krijgen niet meer automatisch de persoonlijke
gegevens van slachtoffers.

Privacyrecht en slachtoffers (WODC Rapport) -Een studie naar de grondslagen en
juridische kaders van privacy van slachtoffers
Slachtoffers van misdrijven bevinden zich in meerdere opzichten in een ‘buitengewone’ positie.
Zonder eigen toedoen brengt hun situatie mee dat op allerlei mogelijke manieren nadelige
gevolgen (kunnen) optreden. Zo kunnen vanwege het misdrijf letsel, schade en trauma zijn
opgelopen. Gesteld kan worden dat van slachtoffers iets is ontnomen, dat kan materieel,
immaterieel of beide zijn, in ieder geval hebben ze er niet zelf voor gekozen. In essentie is
ieder slachtoffer op een bepaald niveau ook slachtoffer van een privacyschending.
J.v.d Leij najaar 2015
168 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Zichtbare Slachtoffer (WODC Rapport) - privacy van slachtoffers binnen het
strafproces
Slachtoffers spelen een steeds belangrijker rol binnen het strafproces. Zij mogen op de zitting
spreken over de gevolgen van het delict. Door dit soort ontwikkelingen zijn slachtoffers van
criminaliteit steeds zichtbaarder geworden. De keerzijde hiervan is dat hun privacy kan worden
geschaad. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de privacy van
slachtoffers van criminaliteit en hoe die beschermd wordt tijdens het strafproces. Daarnaast
vulden 43 slachtoffers van ernstige criminaliteit en hun naasten een vragenlijst in en
werkten mee aan aanvullende interviews. Hun ervaringen en verhalen vormen een belangrijk
onderdeel van dit rapport. Zij geven veel inzicht in de behoeften aan privacy en de effectiviteit
van maatregelen die worden genomen om het slachtoffer af te schermen.
M.Malsch,N.Dijkman,A.Akkermans (VU) najaar 2015 137 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Stille Getuigen – Het recht belastende getuigen te ondervragen in strafzaken
Bij het bewijs van strafbare feiten spelen getuigenverklaringen dikwijls een belangrijke rol.
Wat getuigen verklaren is, bewust of onbewust, echter niet altijd in overeenstemming met de
waarheid. Daarom is het voor verdachten belangrijk om getuigen te kunnen ondervragen,
teneinde de betrouwbaarheid van hun verklaringen te kunnen onderzoeken. Zij hebben hiertoe
het recht op grond van artikel 6 lid 3 sub d EVRM. Dit recht kunnen zij echter niet in alle
gevallen effectief uitoefenen. Wanneer geen effectieve ondervragingsgelegenheid heeft
bestaan, zijn voornamelijk twee vragen van belang: ten eerste de vraag of daarvoor een
rechtvaardiging bestaat en ten tweede de vraag of een eerder door de getuige afgelegde
verklaring voor het bewijs mag worden gebruikt. De vraag die in dit boek centraal staat, is of
de regels van het Nederlandse strafrecht met betrekking tot het recht belastende getuigen in
strafzaken te ondervragen in overstemming zijn met het EVRM-recht. Bas de Wilde is docent
en onderzoeker strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
B.de Wilde (9789013130058) april 2015
732 pag. geb. € 65,00
Strafbaarheid in de Voorfase (Studiepockets Strafrecht nr. 45)
Overzicht van strafbaarheid in de voorfase in het positieve materiële strafrecht. Zo krijgen
strafbare samenspanning, voorbereiding en poging, verschillende voorbereidingsdelicten en
andere specifieke strafbaarstellingen en regelingen met voorbereidende of gevaarzettende
aspecten, zoals de algemene deelnemingsvormen in art. 47-48 Sr en deelneming aan een
criminele organisatie in art. 140 Sr, ieder een eigen plaats. In historisch perspectief wordt
aandacht geschonken aan de wetsgeschiedenis van deze strafbaarstellingen en in het huidig
perspectief komen de uitleg van de wetgever en de criteria uit de rechtspraak over de
verschillende bestanddelen aan bod. Daarnaast worden ter completering van het huidig
perspectief diverse opvattingen uit de literatuur aangehaald en wordt gezocht naar een
mogelijke onderlinge samenhang en gezamenlijke kenmerken. De vraag is ook of er door deze
ontwikkelingen sprake is van een eventuele overgang van een daadstrafrecht naar een
Gesinnungsstrafrecht en in hoeverre een beperking van strafbaarheid in de voorfase
noodzakelijk of wenselijk is. Met mogelijke criteria voor (toekomstige) strafwetgeving met
betrekking tot de voorfase sluit dit boek af met een toekomstperspectief.
A.Kestelo (K-9789013133578) september 2015 292 pag. € 39,50
de Strafbaarstelling van Terroristische Training – de betekenis van art 134a Sr voor
strafvervolging ter voorkoming van terrorisme
Strafvervolging op verdenking van meewerken of deelnemen aan training voor terrorisme kan
worden ingesteld op grond van art. 134a Sr. Het overheidsoptreden op basis van deze
strafbepaling is nog relatief recent en beperkt. Daarnaast ontbreekt een brede
wetenschappelijke studie over dit artikel. In deze leemte wordt door dit boek voorzien.

De vraag naar de betekenis van art. 134a Sr als grond voor strafvervolging ter voorkoming
van terrorisme wordt door hier beantwoord. Behandelt de achtergrond en bestanddelen van
art. 134a Sr. en onderzoekt daarnaast de verhouding van de strafbepaling tot strafrechtelijke
leerstukken over poging, voorbereiding en deelneming en alternatieve strafbepalingen voor
strafvervolging ter voorkoming van terrorisme. Ook worden toepasselijke gronden voor
rechtsmacht, equivalenten in België en inzichten vanuit het utilisme behandeld. Conclusie : art.
134a Sr heeft een bruikbare en brede bepaling heeft opgeleverd, maar kent ook gebreken.
G.v.Stam-Fahner (C-9789088631619) september 2015 122 pag. € 25,00
de Strafbeschikking (Studiepockets Strafrecht nr. 38)
Met de Wet OM-afdoening is in 2008 een regeling in het Wetboek van Strafvordering
geïntroduceerd volgens welke strafzaken buitengerechtelijk met een strafbeschikking kunnen
worden afgedaan. Daarmee is een belangrijke verandering in het Nederlandse strafprocesrecht
doorgevoerd. De strafbeschikking, die de transactie geleidelijk vervangt, wordt inmiddels op
ruime schaal toegepast. Deze uitgave bevat een handzame uiteenzetting van de inhoud van de
wettelijke regeling van de strafbeschikking. Behandelt onder andere de sancties die in een
strafbeschikking kunnen worden opgelegd, de procedure tot het uitvaardigen van de
strafbeschikking, verzet tegen de strafbeschikking en de tenuitvoerlegging van de
strafbeschikking. In het afsluitende hoofdstuk worden mogelijke wijzigingen in de wettelijke
regeling verkend. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar mogelijkheden tot vergroting
van rechterlijke betrokkenheid bij zwaardere strafbeschikkingen, naar de vraag of de
transactie als afdoeningsmodaliteit behouden zou moeten blijven en naar de verhouding tussen
de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete.
M.Kessler (K-9789013129298) 2e dr. september 2015 192 pag. € 38,50
de Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid van de Rechtspersoon en zijn
Leidinggevenden
BELGISCH RECHT
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en van de rechtspersonen die ze
leiden, is al vele jaren een actueel onderwerp. Noch het beheersen van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid noch het onderzoeken en het beoordelen ervan ligt voor de hand. Die
aspecten vereisen immers zowel een grondige kennis van het recht als van de concrete
werking van de ondernemingen en verenigingen. Als deze kennis ontbreekt, zal het risico zich
in het bedrijf of de vereniging frequenter voordoen en zullen het onderzoek en de beoordeling
worden gereduceerd tot gemeenplaatsen die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
reduceren tot een zuiver objectieve aansprakelijkheid. Wetgevende initiatieven en verfijning
van de rechtspraak in het domein van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de
onderneming van zowel de leidinggevende als de rechtspersoon zijn nauwelijks bij te houden.
De wetgever tracht vanuit een steekvlampolitiek steeds weer de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in de ondernemingssfeer te regelen in alle details. Het resultaat is
bekend: onbehoorlijke wetgeving in al zijn mogelijke verschijningsvormen.Niettemin kan men
verfijningen in de rechtspraak ontwaren. Soms komt het schuldstrafrecht opnieuw op de
voorgrond, zodat een veroordeling niet louter gebaseerd is op het enkele feit dat de
onderneming een winstoogmerk heeft en de leidinggevende leiding geeft, maar soms neemt de
rechtspraak ook haar toevlucht tot meer ‘creatieve’ pistes, waarbij de rechter al eens op de
beleidsstoel zit. Ondanks alle evoluties valt het op dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
uiteindelijk meestal kan worden beoordeeld via de grote principes van het strafrecht, die al
ingebakken zaten in het Strafwetboek anno 1867.
P.Waeterinckx (I-978940000574) 2e dr. april 2015
250 pag. € 70,00
de Teeven Deal- Het Rapport van de Commissie Oosting
Meer dan twintig jaar geleden, in de vroege ochtend van 26 april 1993, werd Cees H.
aangehouden. Hij werd verdacht van grootscheepse handel in hasj. Hij werd veroordeeld tot
een gevangenisstraf van vier jaar. Hij moest voor een eerdere veroordeling nog bijna acht jaar
uitzitten en kreeg na een gewelddadige ontsnappingspoging nog eens een gevangenisstraf van
twee jaar. Op 28 juli 2000 was Cees H. weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had kort
daarvoor met hem een ontnemingsschikking afgesproken waarvan enkele bijzonderheden in
2014 en 2015 bekend werden. Dat nieuws leidde tot het aftreden van minister Ivo Opstelten
van Veiligheid en Justitie en zijn staatssecretaris Fred Teeven die eerder als officier van justitie
bij de afspraken met Cees H. betrokken was. Hoe en waarom werd die deal gesloten? Wie
wisten ervan binnen het Openbaar Ministerie en binnen het ministerie van Justitie? Waarom
kwam de deal in 2014 en 2015 weer bovendrijven? Een onafhankelijke onderzoekscommissie

onder voorzitterschap van Marten Oosting, eerder de Nationale ombudsman, geeft antwoord
op deze vragen. Zie ook het boek FRED en de WET(Wim van de Pol- isbn 9789491308130)
M.Oosting e.a. (Balans-9789460031014) december 2015 431 pag. € 17,50
Tekst & Commentaar INTERNATIONAAL STRAFRECHT
Bevat een grote diversiteit aan voor de Nederlandse (straf-)rechtspraktijk relevante verdragen
op het gebied van grensoverschrijdende politiële en technische samenwerking, rechtshulp,
uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van tenuitvoerlegging,
witwassen en internationale misdrijven. Aan Nederlandse wet- en regelgeving is onder meer
becommentarieerd opgenomen de titels Internationale rechtshulp en Wederzijdse erkenning uit
Boek IV en de nieuwe titels 3 en 4 van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet, de
Overleveringswet, de WOTS, de Wetten wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging
vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en strafrechtelijke sancties, de
Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor Libanon en ICC alsmede de Wet
Speciaal Hof Sierra Leone, de Sanctiewet 1977 en de WIM.
D.Paridaens,P.Verrest(red.)(K-9789013128895) 6e dr. eind okt.2015 3200 pag. geb. € 265,00
Tekst & Commentaar STRAFVORDERING
Bevat naast het artikelsgewijze commentaar op Sv, veelal becommentarieerd een selectie van
voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. Bijlagen
zijn ingedeeld in drie thema’s: Institutioneel kader, Mensenrechten en Dwangmiddelen. Verder
o.a. bespreking van de titels 3 en 4 van het nieuwe 5e boek en een vooruitblik op de
consequenties van de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen. In deze elfde druk krijgt de
doorwerking van de internationalisering van het strafrecht aandacht. Tekst is per 1 juli 2015.
T.Cleiren e.a.(red.) (K-9789013128871) 11e dr. september 3348 pag.geb. € 265,00
de Uitzichtloosheid van Levenslang - de tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de waarborgen van het EVRM
In de afgelopen tien jaar is de discussie rond het tenuitvoerleggingsbeleid van de levenslange
gevangenisstraf nieuw leven ingeblazen. Recente uitspraken van het EHRM hebben hieraan
bijdragen. Politici stellen zich op het standpunt dat het huidige tenuitvoerleggingsbeleid
overeenkomt met het EVRM. Daarentegen worden door critici wel degelijk vraagtekens gezet
bij de verenigbaarheid van het beleid met het EVRM. Hier wordt nagegaan of het huidige
tenuitvoerleggingsbeleid bij de levenslange gevangenisstraf in Nederland in overeenstemming
is met de artikelen 3 en 5 van het EVRM. Daartoe worden eerst behandeld historische
totstandkoming, strafdoelen van levenslange gevangenisstraf, wettelijk kader, strafverkorting
en jurisprudentie met betrekking tot het opleggen van deze straf. Vervolgens worden
besproken de waarborgen die voortvloeien uit het EVRM voor levenslanggestraften. Hierbij
nemen de verboden op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, willekeurige
vrijheidsberoving en het recht op beoordeling van de rechtmatigheid van detentie een centrale
positie in. Ook wordt het huidige tenuitvoerleggingsbeleid van de levenslange gevangenisstraf
in Nederland getoetst aan de eisen die voortvloeien uit het EVRM. Volgens de auteur houdt de
Nederlandse gratiewetgeving geen stand: dat zal moeten worden aangepast om in de pas te
lopen met het EVRM.
B.Altunashvili (C-9789088631702) september 2015 94 pag. € 25,00
Vooropgestelde Arresten 2014
Geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2014. Net als in
de jaarlijkse bundels 2007-2013 gaat het in deze selectie primair om de gegeven
gezaghebbende oordelen, die van korte annotaties worden voorzien. Rechters, officieren van
justitie en advocaten volgen de rechtspraak op de voet, maar hebben daarnaast vaak behoefte
aan meer duurzame overzichten: handig jaaroverzicht naast KRONIEK van het STRAFRECHT.
C.de Bruijn (red.9 (S-9789012395625) juni 2015 300 pag. € 47,50
de Voorwaardelijke Straf: Stok achter de deur of vrijbrief voor de verdachte?
De vermeende werkzaamheid van de voorwaardelijke straf is de laatste decennia veelvuldig
onderwerp van discussie geweest. Tegenwoordig staat deze strafmodaliteit weer volop in de
belangstelling van wetgevers en beleidsmakers. Voor het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) was dit aanleiding voor verschillende empirische
onderzoeksprojecten, zoals naar de werkzaamheid van de voorwaardelijke straf en naar de
publieke opinie over deze straf. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven sluit hier bij

aan. Het beschrijft de percepties van rechters en officieren van justitie van de voorwaardelijke
strafmodaliteit en het type zaken waarin deze wordt opgelegd.
J.Harte e.a. oktober 2014 104 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Weg naar het Moderne Strafvonnis
In 2014 zijn de initiële opleidingen tot rechter en officier van justitie vernieuwd op grond van
maatschappelijke veranderingen die hun weerslag hebben op het rechtersambt. Een belangrijk
onderdeel van deze vernieuwde opleiding wordt uiteraard gevormd door het strafrecht. Het
strafrecht, en daarmee uiteraard het strafvonnis, heeft als gevolg van maatschappelijke
veranderingen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Naar aanleiding van diverse kritieken op
de kwaliteit van motiveringen van strafvonnissen en onder invloed van de jurisprudentie van
de Hoge Raad is getracht de vonnissen van een kwaliteitsimpuls te voorzien door beslissingen
over onder meer de bewijsvraag beter en uitvoeriger te motiveren. Verder zijn als gevolg van
een aantal geruchtmakende rechtszaken waarin sprake was van gerechtelijke dwalingen (o.a.
Lucia de B.,Schiedammerparkmoord) de bewijsvraag en - in het verlengde daarvan - de
waardering van deskundigenbewijs in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Deze twee aspecten - die sterk verband houden met de wijze waarop heden ten dage een
strafvonnis moet worden geconcipieerd - spelen hier een zeer belangrijke rol. Ook wordt een
uitgebreid overzicht van de totstandkoming van een strafvonnis geboden. Daarbij is aandacht
voor onder meer de actoren in het strafproces, de belangrijke rechtsbeginselen die het proces
beheersen, de rechterlijke oordeelsvorming en de rechtspraak van het EHRM. Ook wordt ruim
aandacht besteed aan de bijzondere procedures waarmee ook de rechter in opleiding te maken
kan krijgen: TBS, voordeelsontneming, VI-zaken, beklag tegen beslag en verzoeken teruggave
rijbewijs, etc. Dus een compleet handboek voor een snel en efficiënt inzicht in alle relevante
aspecten rond de totstandkoming van een strafvonnis of beslissing in bijzondere procedures.
G.Meijer,R.ter Haar (B-9789462900462) juni 2015
530 pag. € 59,00
Zakboek
Zakboek
Zakboek
Zakboek

Strafvordering Hulpofficier 2016 (K-9789013132731) sept. 2015
€ 39,50
Strafrecht voor de Politie 2016 (K-9789013130638) sept. 2015
€ 29,50
Wetteksten Opsporingsambtenaar 2016 (9789013132694) sept.2015 € 32,50
Wetteksten Hulpofficier 2016 (K-9789013132717) september 2015 € 30,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
de Aanpak van Mensenhandel in een ge(de)criminaliseerde Prostitutiesector
Met de opheffing van het bordeelverbod in 2000 beoogde de Nederlandse overheid een betere
beheersing en regulering van prostitutie, bestrijding van onvrijwillige prostitutie, bescherming
van minderjarigen tegen seksueel misbruik en versterken van de positie van prostituees.
Ondanks dit ‘decriminaliseringsbeleid’ blijft mensenhandel in deze sector een groot probleem.
Zou een strategie van criminalisering beter hebben gewerkt, zoals in Zweden? In het ‘Zweedse
model’ is het niet verboden om als prostituee te werken, maar zijn klanten van prostituees op
grond van de ‘sekskoopwet’ strafbaar. Vergelijkt wetgeving en beleid tussen Nederland en
Zweden op het gebied van prostitutie en mensenhandel, zoals vergunningplicht, gaat in op de
effecten van de Nederlandse en Zweedse aanpak van mensenhandel in de prostitutiesector, en
geeft aan welke inzichten van belang zijn voor besluitvorming en maatregelen om
mensenhandel in de Nederlandse prostitutiesector verder te bestrijden.
P.Wilthagen (9789088631399) september 2014
74 pag. € 25,00
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht – editie 2014
Belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad uit de periode 1897 t/m
2014 met tevens de belangrijke uitspraken van het EHRM. De uitspraken worden integraal , als
gepubliceerd,weergegeven met annotaties en zijn opgenomen in de volgorde van publicatie in
de NJ. Er is een chronologisch register, een systematisch register materieel strafrecht en voor
beide rechtsgebieden een register op artikel. Geactualiseerde onmisbare klassieker.
M.Bosch (red.) (9789013121971) augustus 2014
1400 pag. € 39,50
de Beklagprocedure in Strafzaken (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 7)
De beklagprocedure van art. 12 Sv is in 1926 opgenomen in de wet. Vele wetswijzigingen later
is deze materie nog steeds van belang daar deze procedure geldt als waarborg op het

vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie. De beklagprocedure is afwijkend van de
andere strafrechtelijke procedures. De behandeling is direct bij het hof, achter gesloten
deuren, waarbij het openbaar ministerie moet aangeven waarom in een bepaalde zaak niet tot
strafvervolging is overgegaan. Wat is van belang bij het voeren van deze procedure? Hier
wordt niet alleen ingegaan op de wetswijzigingen maar vooral op de jurisprudentie. Daarbij is
gebruik gemaakt van zowel ongepubliceerde als van gepubliceerde beschikkingen en arresten.
Het doel is dat de praktijkjurist in één overzichtelijk werk alle informatie bij de hand heeft.
I.Gonzales (9789013128017) december 2014
132 pag. € 29,50
Bemiddeling in Strafzaken - een wispelturig debat
BELGISCH RECHT
Kan je een misdrijf constructief oplossen door dader en slachtoffer meer inspraak te geven? De
invoering van bemiddeling in strafzaken in 1994 wil de werklast bij rechtbanken verminderen,
een snellere afhandeling van zaken en een beter antwoord op misdrijven bieden. Maar van
meet af aan roept bemiddeling in strafzaken ook vragen op. Krijgen slachtoffers te veel
inspraak? Of komen daders er te makkelijk vanaf? Voor welke misdrijven is bemiddeling wél of
niet geschikt? Vandaag, twintig jaar later, maken we de balans op. Dit boek bundelt bijdragen
van magistraten, wetenschappers, beleidsmedewerkers en justitieassistenten. Zij geven inzicht
in de huidige werking van bemiddeling in strafzaken, brengen recente cijfers en evoluties, en
bespreken actuele thema’s uit het lopende debat. Kortom, een rijk gevuld boek voor ieder die
meer wil weten over bemiddeling in strafzaken in België.
C.Beckers e.a. (9789046607138) december 2014 160 pag. € 35,00
Betrouwbaar Getuigenbewijs
De afgelopen decennia is de kennis over de gebreken die kunnen kleven aan de inhoud van
getuigenverklaringen, sterk toegenomen. Dit heeft echter niet geleid tot wezenlijke
aanpassingen in het wettelijk stelsel. Doordat de rechtspraktijk zich in een andere richting
heeft ontwikkeld dan de wetgever in de vorige eeuw voor ogen had, zijn bovendien veel van de
bestaande wettelijke waarborgen uitgehold. In dit onderzoek worden de problemen met
getuigenverklaringen vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht
met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk.
Daarbij wordt een aantal kwetsbaarheden blootgelegd in de omgang met getuigenverklaringen
vanuit het perspectief van waarheidsvinding. Zo is er weinig controle op het proces van
totstandkoming van getuigenverklaringen tijdens het politieverhoor, terwijl aan processenverbaal van verhoor in het Nederlandse strafproces bij de bewijsbeslissing veel waarde wordt
gehecht en de wijze waarop getuigen worden gehoord van grote invloed is op de kwaliteit van
die verklaringen. Bovendien heeft de rechter bij de waardering van getuigenverklaringen niet
of nauwelijks houvast in de wet of de juridische doctrine en hoeft hij zijn beslissing over de
geloofwaardigheid van de getuigenverklaring maar in beperkte mate te motiveren. Dit
onderzoek geeft aanleiding tot het voorstel om extra waarborgen in de strafrechtelijke
procedure te creëren voor de totstandkoming en waardering van getuigenverklaringen.
M.Dubelaar (9789013122329) februari 2014
485 pag. € 45,00
Big Data, Big Consequences ? – Een verkenning naar privacy en big data gebruik binnen de
opsporing, vervolging en rechtspraak
WODC Rapport (mei 2014) opgesteld door de Juridische Faculteit van de VU. Het lijkt de
gouden graal van de informatiesamenleving: uit een grote berg ongestructureerde informatie
allerhande niet voorziene verbanden en samenhang ontdekken. De mogelijkheden van de
technologie, zowel qua opslag als rekencapaciteit, vormen steeds minder een belemmering.
Niets lijkt aan een glorieuze toekomst van Big Data analysis in de weg te staan. De taak van
juristen is om de randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de mogelijkheden van de
technologie kunnen worden benut. In een democratische samenleving is het van belang dat
burgers de overheid (kunnen) vertrouwen. Door de recente onthullingen omtrent de
activiteiten van veiligheidsdiensten lijkt er van een kentering sprake. Hier wordt ingegaan op
de privacy aspecten van Big Data analysis binnen het domein Veiligheid en Justitie. Besproken
zijn toepassingen binnen de rechtspraak zoals voorspellen van uitspraken en gebruik in
rechtszaken. Met betrekking tot opsporing is o.a. ingegaan op predictive policing en
internetopsporing. Na een uiteenzetting van de privacynormen en toepassingsmogelijkheden,
zijn zes uitgangspunten voor Big Data toepassingen voorgesteld.
A.Lodder e.a. mei 2014 101 pag. GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG
Cassatietechniek (Praktijkcahiers Strafrecht nr. 8)

Praktijkhandboek voor advocaten

Maakt de cassatietechniek inzichtelijk voor zowel de ervaren strafrechtadvocaat als zijn
collega, voor wie de cassatiepraktijk een ‘ver van m’n bed-show’ is. In dit boek wordt de
nodige theoretische en procedurele informatie geboden en wordt getracht de kneepjes van het
vak samen te vatten in handige tips die bij het opstellen van cassatiemiddelen behulpzaam
kunnen zijn. Praktische hulp geboden door dat men door de verschillende fasen van het
schrijven van een middel wordt geloodst. Als bijlage is ook een cassatie-checklist opgenomen.
J.Boksem,A.Röttgering (9789012393553) 2e dr. augustus 2014 160 pag. € 39,95
Criminologie en Strafrechtsbedeling
Uitvoerige beschrijving van de ideeëngeschiedenis van de criminologie in Europa, Amerika en
Rusland en hun wisselwerking die laat zien hoezeer die geschiedenis samenhangt met de
evolutie van het strafrecht en de strafrechtspleging en meer in het algemeen met de
bestrijding van misdaad in al haar vormen. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in heldere
paragrafen waarbij de grote denkers regelmatig individueel aan bod komen. Een bijzonder
uitgebreide literatuurlijst maken dit boek tot een uitermate geschikt instrument voor verdere
studie en onderzoek: een magistrale studie zonder weerga.
C.Fijnaut (9789089533432) april 2014
946 pag. geb. € 79,90
Financiële ondermijning ontrafeld - FinPro mobiliseert collectieve intelligentie
Financiële criminaliteit wordt steeds geavanceerder. Complexe financiële, internationale
constructies verhullen de oorsprong van frauduleus verkregen gelden. Tegelijkertijd beletten
de verkokering van de publieke opsporingsdiensten en het gebrek aan een netwerkende
samenwerking de overheid het zicht op dubieuze financiële geldstromen. Met FinPro heeft het
Openbaar Ministerie publiek-private netwerken ontwikkeld van deskundigen uit de financiële
dienstverlening en de wetenschap. MeetingMoreMinds heeft in het kader van FinPro
interdisciplinaire netwerkteams opgezet rond thema’s witwassen, big data en systeemfraude.
De inzet van kennisnetwerken maakt het mogelijk financiële ondermijnings praktijken sneller
te ontdekken, patronen te ontrafelen en de opsporing effectiever te organiseren.
A.Roobeek (9789462200913) november 2014
176 pag. € 29,95
Fiscaal Straf- en Strafprocesrecht
Doelstelling van is de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de
AWR 1998 van commentaar te voorzien. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale
gedragingen wordt besproken, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune
strafrecht.Getracht is om daarnaast een beeld te geven van de theorie en de praktijk van de
fiscale fraudebestrijding in Nederland en de rol die de Belastingdienst en het Openbaar
Ministerie op dit terrein spelen. De taken en bevoegdheden van, en de afstemming tussen
beide instanties komen aan bod. In een apart hoofdstuk is bovendien aandacht geschonken
aan de internationale samenwerking bij het bestrijden van fiscale fraude. Het boek wordt
afgesloten met een korte beschouwing waarin enkele algemene zaken en ontwikkelingen in het
fiscale strafrecht nog eens op een rijtje worden gezet.
W.Valkenburg,J.v.d.Werff (9789013088526) 5e dr. begin sept. 2014 408 pag. € 70,50
Force & Marriage - The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international
criminal law
Forced marriages take place all over the world, both in times of peace and in times of conflict.
Media attention and judicial scrutiny have helped place this practice in the legal and political
limelight, requiring national governments and the international community alike to develop
strategies to deal with this human rights violation. On the level of national law, several
countries have introduced a specific offence of forced marriage in their criminal laws; on the
level of international law, courts and tribunals have deliberated on how to legally classify this
practice and are faced with the question of whether or not forced marriage should be seen as a
‘new’ crime against humanity. This book provides a comparative perspective on the
criminalisation of forced marriage, focusing on the question of whether, and, if so how, the
practice of forced marriage should be criminalised under Dutch and international law. After
offering a thorough description of the phenomenon of forced marriage in and outside of conflict
situations, a synthesised doctrinal foundation for criminalisation on the national and
international level is presented. Next, the book delves into international case law and criminal
law concerning the act of forced marriage. It goes on to provide a comprehensive overview of
and comparison between Dutch and English criminal and civil law regarding the practice of
forced marriage. The study then discusses whether forced marriage should be criminalised in

Dutch law and whether it should be added to the Rome Statute of the International Criminal
Court as a distinct crime against humanity, war crime or act of genocide.
T.Haenen (I-9781780682525) juni 2014 404 pag. € 75,00
Fred en de Wet – de Schaduwzijde van een Crimefighter
DIT BOEK ZAL EEN WELKOM GESCHENK ZIJN VOOR ELKE OPRECHTE STRAFPLEITER
Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven was jarenlang persoonlijk het episch centrum in de
aanpak van de georganiseerde misdaad in Nederland. Het begrip crimefighter leek speciaal
voor hem in Nederland te zijn geïntroduceerd. Politiemensen liepen met hem weg. Fred Teeven
realiseerde een jongensdroom: van beginnend medewerker bij de Belastingdienst tot
staatssecretaris van Justitie. Maar er is een schaduwzijde aan Fred Teeven die nog nimmer in
kaart is gebracht. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar de bewering dat Teeven
corrupt zou zijn en daardoor tot op de dag van vandaag chantabel is gebleven. Teeven zou
onaanvaardbare opsporingsmethoden hebben toegepast en cruciale getuigen hebben
beïnvloed. En hoe is het mogelijk dat de Commissie van Traa zijn rol in de IRT-affaire
onbesproken liet, terwijl juist onder verantwoordelijkheid van Teeven illegaal containers met
drugs werden ingevoerd? Onderzoeksjournalist en auteur Wim van de Pol volgt Fred Teeven al
sinds begin jaren negentig op de voet. Hij voerde vele gesprekken met betrokkenen en
verzamelde jarenlang dossiers en feiten over Teeven, dook ook diep in het criminele milieu en
bracht de brisante verhalen in kaart die daar over Teeven de ronde doen. Ook zijn rol in de
Roermondse Jos van Rey zaak lijkt op zijn minst uiterst dubieus, maar dat zal pas volgend jaar
in een herziene nieuwe editie aan de orde kunnen komen.
W.v.d.Pol (9789491308130) oktober 2014
288 pag. € 19,95
Geef Mij de Feiten
Het schrijven van een goed proces-verbaal is een verantwoordelijke taak, die van een
opsporingsambtenaar niet alleen vakkennis vraagt, maar ook schrijfvaardigheid en zorgvuldig
taalgebruik. In dit werk : duidelijke, concrete adviezen en verhelderende voorbeelden.
P.Steenwinkel e.a. (9789013116793) 2e dr. mei 2014
132 pag. € 31,50
Gezondheidsstrafrecht
Behandelt het deel van het materiële strafrecht dat zich afspeelt op het vlak van de
gezondheidszorg, waarbij de gezondheidszorgsetting van doorslaggevend belang is voor de
aard van een delict, het toepassen van strafvorderlijke bevoegdheden in een zorgsetting en de
zorgaspecten van het sanctierecht. Met deze ruime definitie wordt het juridische grensvlak
tussen recht en zorg beschreven. Op dit vakgebied zijn voortdurend ontwikkelingen gaande en
om die reden was een herziening van de eerste druk (verschenen als studiepocket)
noodzakelijk. Ook deze tweede druk is weer geschreven met een praktische insteek voor al
diegenen die als jurist of medicus worden geconfronteerd met dit grensvlak van het recht.
W.Duijst-Heesters (9789013126006) 2e dr. september 2014
192 pag. € 35,00
Handboek (Fiscale) Aanpak Beroepscriminelen en Vrijplaatsen
Met name wordt besproken hoe de criminele inkomsten en kosten fiscaal behandeld worden en
hoe de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende onderdelen van de
overheid en semioverheid. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook behandeld in hoeverre de
Belastingdienst gebruik mag maken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.
Voordelen en nadelen van strafrechtelijke en fiscale aanpak worden geanalyseerd. Bij
gezamenlijke aanpak door politie/justitie en de Belastingdienst komen vragen op met
betrekking tot samenloop, dubbele bestraffing en dergelijke. worden de ontwikkelingen van de
laatste jaren behandeld, onder andere met betrekking tot de Pluk-ze wetgeving, programma
Afpakken, Taskforce B5 en afpakteams.
A.Hamers (9789089748454) februari 2014
611 pag. € 49,00
Handboek Uitleverings- en Overleveringsrecht
Actuele beschrijving en analyse van het Nederlandse uitleverings- en overleveringsrecht en de
overeenkomsten en verschillen die er tussen beide rechtsinstrumenten bestaan. Geschreven
vanuit Nederlands perspectief maar met de nodige aandacht voor buitenlandse wetgeving en
rechtspraak. Daarnaast is ook relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens en het Hof van Justitie verwerkt. Aan de orde komen o.a.:oorsprong van het
uitleveringsrecht en het Europees aanhoudingsbevel; nationale en internationale bronnen;
beginselen (het beginsel van soevereiniteit, wederkerigheid, wederzijdse erkenning,
vertrouwen en de specialiteit); toepassingsgebied; procedure voor uit- en overlevering,

waaronder ook de verkorte procedure; voorwaarden (weigeringsgronden) voor uit- en
overlevering; overlevering aan Nederland, ook wel inlevering genoemd; inbeslagneming van
voorwerpen en de afgifte daarvan;doortocht over Nederlands- en buitenlands grondgebied;
verhoor in Nederland en buitenland en tijdelijke terbeschikkingstelling.
H.Sanders (9789013126211) begin oktober 2014
528 pag. € 55,00
Ingrijpende Besluiten Verdienen een Richtinggevend Besliskader – Naar een nieuw
wettelijk afwegingskader voor voorlopige hechtenis
Bekroonde masterscriptie (VU)over de geconstateerde discrepantie tussen de wettelijke
regelingen betreffende het toepassen van voorlopige hechtenis en de huidige feitelijke
toepassing. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een nieuw wettelijk afwegingskader
voor voorlopige hechtenis dat wel leidend is in en richting geeft aan de rechtspraktijk.
F.Weijnen september 2014 47 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG LEVERBAAR
Internationaal Recht en Cannabis (WODC Rapport) (Staat & Recht nr. 18)
Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke
en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik. De vraag
die in dit strikt juridische onderzoek centraal staat is of het legaliseren, decriminaliseren,
beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik
toelaatbaar is onder het internationale recht. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag
van dit onderzoek is dat het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of
anderszins reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik niet toelaatbaar is onder de VNdrugsverdragen en de EU-drugsregelgeving. NU GRATIS OP PDF VERKRIJGBAAR op aanvraag
P.v.Kempen,M.Fedorova (9789013124286) 26 mei 2014
274 pag.
€ 42,00
Kringgedachten - opstellen van de Kring Corstens
40 jaar geleden promoveerde Geert Corstens bij prof. Enschedé, en het is 25 jaar geleden dat
de Kring Corstens, bestaande uit zijn promoti (20) en hemzelf, werd geboren. Gedurende haar
bestaan kwam de Kring jaarlijks bij elkaar, wisselend bij een van de Kringleden thuis. Het 25jarig bestaan van de Kring Corstens is de aanleiding om Geert op bijzondere wijze te bedanken
voor alles wat hij voor zijn promoti heeft betekend. Deze 'Kringgedachten' worden hem
aangeboden op een moment dat toevalligerwijs samenvalt met zijn terugtreden als president
van de Hoge Raad der Nederlanden op 1 november 2014. De Kringgenoten vervullen
uiteenlopende posities in de wetenschap, rechtspraak, advocatuur, bij de overheid en
combinaties daarvan. De meeste Kringgenoten hebben hun proefschrift er nog eens bij gepakt
en een onderwerp daaruit gekozen en geschreven naar de huidige stand van het recht.
Daarmee is een samenstel van bijdragen ontstaan dat de brede belangstelling van Geert goed
illustreert: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht, financieel en economisch
strafrecht, penitentiair recht en Europees, supranationaal en internationaal strafrecht.
E.Hofstee e.a. (9789013126655) november 2014
304 pag. € 17,50
Kroniek van het Strafrecht 2013
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: nu dus de
ontwikkelingen mbt. wetgeving, rechtspraak en literatuur in het jaar 2013.
H.Sackers,P.v.Kempen (red.) (9789013124309) april 2014 ca. 280 pag. ca. € 28,00
Materials on European Criminal Law
Collection of legal instruments including all legal materials that are relevant for the practice of
the Member States of the European Union in one concise volume. Over the years the European
Union has expanded its legislation in the area of criminal law, criminal procedure and cooperation in criminal matters. This process led to an endless number of conventions,
framework decisions, joint actions, directives and other legal instruments. This second edition
incorporates the most recent directives in criminal law, such as Directive 2013/48 on the Right
of Access to a Lawyer and Directive 2014/41 on the European Investigation Order.
A.Klip (ed.) (9781780682617) 2e dr. oktober 2014
1308 pag. € 75,00
Mensbeeld en Strafrecht – Interview- en fotoboek
In Mensbeelden en strafrecht worden bekende en minder bekende personen, allen werkzaam
binnen de strafrechtspleging, geïnterviewd over hun beeld van daders en slachtoffers van
misdaad.
EUROP (9789012393812) november 2014
96 pag. € 39,95

Het Nederlands Strafprocesrecht
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van hét handboek strafvordering. In deze nieuwe druk
zijn de vele ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak in de afgelopen jaren
verwerkt, met name de wijzigingen ten gevolge van de Wet versterking positie rechtercommissaris en de Wet processtukken in strafzaken. Maar ook veel andere wetswijzigingen
zoals de invoering van een nieuwe Politiewet (2012), de uitbreiding van het spreekrecht voor
slachtoffers en nabestaanden en de aanpassing van de herzieningsregeling. Voor wat betreft
de rechtspraak kan worden gedacht aan de ontwikkelingen rondom het ondervragingsrecht bij
getuigen en de sanctionering van vormverzuimen.
G.Corstens,M.Borgers (9789013124019) 8e dr. augustus 2014 ca. 980 pag. geb. € 55,00
Het Openbaar Ministerie verandert – Preadviezen 2014 Nederlands-Vlaamse Vereniging
voor Strafrecht
In de 2e helft van de jaren 90 van de 20e eeuw werd duidelijk dat de Belgische
strafrechtsbedeling, dus ook het OM te kampen had met een legitimiteitscrisis. Die vaststelling
vormt de basis voor twee decennia (geplande) hervormingen.Tevens werd de mogelijkheid
voor het openbaar ministerie om strafzaken via een minnelijke schikking af te handelen
drastisch uitgebreid. In dit preadvies worden deze hervormingen grondig geanalyseerd. Hierbij
wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan afhandeling van strafzaken op het niveau van de
politie, verhouding tussen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter en de vraag in
welke mate de vervolgingsbeslissing vatbaar dient te zijn voor een rechterlijke toetsing. De
ZSM-werkwijze en buitengerechtelijke afdoening van strafzaken middels strafbeschikking zijn
voor het OM de belangrijkste instrumenten waarmee de beoogde versnelling moet worden
bereikt. In het beleidsplan ‘OM2020’ zijn de contouren geschetst voor de toekomstige
organisatie van het OM. In het verband van ‘werkomgevingen’ zullen de verschillende
categorieën strafbare feiten binnen het OM worden afgedaan. In dit preadvies staan de actuele
ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en de taken van het OM centraal.
M.de Meijer e.a.(9789462401617) november 2014 290 pag. geb. € 39,95
Opzet & Toerekening bij Medeplegen – een rechtsvergelijkend onderzoek
De aansprakelijkheidsgrond medeplegen speelt een belangrijke rol in de rechtspraktijk. Hier
wordt de aandacht geconcentreerd op vragen die verband houden met de aansprakelijkheid
van de medepleger voor opzetdelicten. Het gaat in het bijzonder om gevallen waarin de
delictsuitvoering afwijkt van de voorstelling die de medepleger zich daarvan heeft gemaakt,
zoals uitvoering van de geplande woningbraak die uitloopt op de levensberoving van een
huisbewoner, of afgesproken moord die uitmondt in het begaan van meerdere levensdelicten.
Onder welke voorwaarden is de medepleger aansprakelijk voor de overschrijding van het
gezamenlijk plan, en voor welk(e) delict(en)? De benadering van medeplegen die wordt
verdedigd, beoogt een betere grondslag te bieden voor de begrenzing van de aansprakelijkheid
van de medepleger. Gesteld wordt dat de omvang van de aansprakelijkheid van de
medepleger wordt bepaald door een drietrapsraket: samenwerking, causaliteit, schuldverband.
Innovatief is het standpunt dat de omvang van het samenwerkingskader wordt afgebakend
door causaliteit, en niet door (gezamenlijk) opzet van de medepleger(s). De samenwerking
strekt zich uit tot alle gedragingen die daarvan in strafrechtelijke zin het gevolg zijn. Opzet van
de medepleger bepaalt enkel de omvang van diens eigen aansprakelijkheid. Verder bevat het
boek een grondige rechtsvergelijking met het Mittäterschaft (Duitsland) en de joint criminal
enterprise (Engeland en Wales).
INFO OVER DIT BOEK PAS LAAT ONTDEKT
A.Postma (9789462400832) maart 2014
377 pag. € 26,95
Prostituant en Strafrecht
Een quickscan van de strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant bij
mensenhandel en minderjarigheid. Deze studie richt zich op de consument van prostitutie; de
prostituant. Omdat in de prostitutie mensenhandel plaatsvindt en bij prostitutie ook
minderjarigen zijn betrokken, rijst de vraag welke verantwoordelijkheden bij de prostituant
moeten worden neergelegd en in hoeverre dat kracht moet worden bijgezet door uitbreiding
van het strafrecht. Deze kwesties staan in Nederland en binnen de Raad van Europa en de
Europese Unie in de belangstelling. In dat kader worden in het voorliggende onderzoek de
bestaande strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant bij mensenhandel en
minderjarigheid in kaart gebracht. Ook worden de resultaten gerelateerd aan voorstellen van
de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en aan de

strafrechtelijke verantwoordelijkheden van de prostituant in Engeland en Finland. Het
onderzoek kwam mede tot stand dankzij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
K.Lindenberg (9789462510265) mei 2014
118 pag. € 27,50
Reframing Prostitution - From Discourse to Description, From Moralisation to Normalisation?
Het overheidsbeleid betreffende prostitutie is altijd grillig geweest en vaak bepaald door de op
dat moment heersende publieke moraal, maar altijd wel in een strafrechtelijke context. Deze
multidisciplinaire bundel probeert enige helderheid hierin te scheppen. “Examining different
ways in which prostitution is and was practised in different places and different times, best
practices in the regulation of prostitution as well as wider social and psychological issues, such
as the construction of prostitution as incivility or of prostitutes as a socially problematic group
or as victimised individuals. With contributions across social science disciplines, this
international collection presents a valuable discussion on the importance of empirical studies in
various segments of prostitution, highlights social contexts around it and challenges regulatory
responses that frame our thinking about prostitution, promoting fresh debate about future
policy directions in this area”.
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
G.Vermeulen,N.Peršak (red.) (9789046606735) oktober 2014 326 pag. € 65,00
Sporen in het Strafrecht – Liber Amicorum Jan Sjöcrona
Sporen in het strafrecht is geschreven ter ere van Jan Sjöcrona, die op 1 februari 2014 een
punt achter zijn actieve carrière als raadsman in strafzaken heeft gezet. In de vele jaren die hij
rechtsbijstand heeft verleend en ook in diverse wetenschappelijke publicaties heeft hij zijn
sporen in de strafrechtspleging achtergelaten. De verschillende opstellen in deze bundel
getuigen daarvan en belichten belangrijke aspecten van de theorie en de praktijk van het
nationale en het internationale strafrecht.
S.Franke, T.Kelder (red.) (9789013125368) juli 2014
344 pag. € 45,00
Strafprocesdossier
al in de 70er jaren een klassieker (onder iets andere titel)
In dit procesdossier leidt aan de hand van de stukken, ontleend aan een authentiek dossier,
betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg. Het dossier en het verbinden
commentaar laten zien hoe het strafproces verloopt vanaf het moment dat de verdenking van
een strafbaar feit rijst tot en met de veroordeling in eerste aanleg: opsporingsonderzoek, het
onderzoek door de rechter-commissaris en het onderzoek te terechtzitting.
M.Bosch e.a. (9789069168968) 2e dr. september 2014
158 pag. € 29,50
Strafrecht en Strafprocesrecht
BELGISCH RECHT
Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen is een standaardwerk in de Belgische
rechtsliteratuur. De negende, volledig herziene uitgave geeft opnieuw een overzichtelijke
weergave van een steeds omvangrijker en complexer wordende regelgeving.
In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds
minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door
deze steeds meer ondoordringbare doolhof. Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd
ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving en recente ontwikkelingen in de rechtspraak.
C.VandenWyngaert (e.a.) (9789046606889) 9e dr. oktober 2014 1470 –pag. geb. € 245,00
Startinformatie in het Strafproces
Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een
strafrechtelijk onderzoek te starten. Op basis van startinformatie kunnen strafvorderlijke
dwangmiddelen worden ingezet en startinformatie kan in sommige gevallen zelfs voor het
bewijs in een strafzaak worden gebruikt. Hieraan gaat vaak een (afgeschermde) fase van
informatieverzameling vooraf. De aangifte, de via Meld Misdaad Anoniem binnengekomen
anonieme tip en de informatie die een particuliere rechercheur verstrekt aan de politie zijn
voorbeelden van startinformatie. Startinformatie kan ook afkomstig zijn van
inlichtingendiensten zoals het Team Criminele Inlichtingen - voorheen de Criminele
Inlichtingeneenheid - of de A.I.V.D. of buitenlandse autoriteiten, zoals de Amerikaanse DEA.
Ingegaan wordt ook op de manier waarop onder meer inlichtingendiensten, particuliere
rechercheurs en buitenlandse opsporingsinstanties informatie verzamelen, hoe de controle op
deze gegevensverzameling is vormgegeven en wat de gevaren en bezwaren zijn die hiermee
samen kunnen hangen.Zichtbaar wordt gemaakt op welke manier startinformatie wordt
verzameld. Gevaren en bezwaren die het vergaren van startinformatie en het gebruikmaken
ervan in het strafproces kunnen omgeven worden blootgelegd. Inzicht wordt bovendien
gegeven in de juridisch relevante bijzonderheden van specifieke typen startinformatie en in

wordt gegaan op het toetsen van de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de verkrijging
van startinformatie in het strafproces. Dit boek biedt hierdoor een handvat om op een zuivere
manier om te gaan met de verschillende aspecten van startinformatie.
S.Brinkhoff (9789013127577) 14 november 2014
404 pag. € 45,00
Tekst & Commentaar Strafrecht (VERSCHIJNT HALF NOVEMBER !)
Elke even jaar verschijnt de nieuwe druk van Strafrecht, en in het oneven jaar Strafvordering.
WvS is bijgewerkt tot 1 juli 2014, daarnaast met commentaar Penitentiaire beginselenwet,
Beginselenwet verpleging TBS-gestelden, Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
bijzondere wetten als Opiumwet, WVW 1994, Wet administratieve handhaving
verkeersvoorschriften en de Euthanasiewet. Ook zijn verwijzingen opgenomen naar voor de
praktijk belangrijke richtlijnen & aanwijzingen m.b.t. vervolging en strafbeschikking/transactie.
C.Cleiren e.a. (red.) (9789013120349) 10e dr. november 2014 ca. 3250 pag. geb. € 265,00
Toga’s in de Verhoorkamer. De Invloed van Rechtsbijstand op het Politieverhoor
Een studie naar de te verwachten gevolgen op de verklaringsbereidheid en de opsporing en
bewijsvoering in strafzaken van het verlenen van rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het
verhoor. In een concept-wetsvoorstel van het kabinet is de bepaling opgenomen dat
verdachten in de toekomst het recht zullen hebben om zich in alle gevallen tijdens het
politieverhoor door een raadsman te laten bijstaan. Het wetsvoorstel is een gevolg van
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over het recht op
rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor (waarvan de zogeheten Salduz-zaak de
bekendste is). In 2013 is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een
onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Maastricht, met als doel na te gaan in welke mate en op welke wijze de
aanwezigheid van de advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor van invloed kan zijn op de
dynamiek, de resultaten en de plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek. Er is
gebruikgemaakt van een internationale wetenschappelijke literatuurstudie, zes
focusgroepinterviews in drie landen en een expertmeeting. Vanuit de gedachte dat het in een
onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het toelaten van de advocaat tot het verhoor
leerzaam is om naar landen te kijken waar die mogelijkheid al bestaat, is gekozen om, na een
literatuurstudie, in te zoomen op de situatie in België en Engeland & Wales.
T.Spronken e.a. (9789462364264) juli 2014
280 pag. € 42,50
Van Amsterdam naar Lissabon - EU-invloed op de rechten van de verdediging in het
Nederlandse strafproces
Sinds 1999 is de EU voornemens minimum-voorschriften met betrekking tot de rechten van de
verdediging in straf- en grensoverschrijdende procedures aan te nemen. In deze bekroonde
scriptie is onderzocht welke EU-kaderbesluiten en richtlijnen er op dit gebied tot stand zijn
gekomen, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de invloed van deze EU-kaderbesluiten
en richtlijnen op de rechten van de verdediging in het Nederlandse strafproces is.
N.Gonzales Bos (9789462401273) mei 2014
136 pag. € 13,95
Verkeersaansprakelijkheid – Het civiele en strafrechtelijke schuldbegrip bij
verkeersongevallen
Het strafrecht en het civiele recht reageren verschillend op verkeersongevallen met zeer
ernstige of fatale gevolgen. Hoewel in beide gevallen de ‘dader’ strenger wordt aangepakt –
zowel de strafmaat als de schadevergoeding aan de gelaedeerde is gedurende jaren aanzienlijk
verhoogd – zijn er grote verschillen op het gebied van aansprakelijkheid, schuldbegrip,
beginselen, bewijsrecht en procedures. Het strafrechtelijke en civielrechtelijke
verkeersongevallenrecht wordt hier samengebracht. Beschrijft de historische ontwikkeling van
het verkeersrecht en van het schuldbegrip bij het vaststellen van de aansprakelijkheid als
gevolg van een verkeersongeval en onderzoekt de verkeersrechtelijke beginselen en hun
betekenis voor de civielrechtelijke en strafrechtelijke vaststelling van de schuld. Verder wordt
het civielrechtelijke en strafrechtelijke schuldbegrip benaderd, waarbij art. 6 WVW 1994
centraal staat. Ingegaan wordt op de verweermogelijkheden van verdachte c.q. laedens en op
de invloed van causaliteit en relativiteit op de vestiging van de civielrechtelijke en
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Tot slot behandelt de auteur de gelijkenissen en verschillen
tussen het civielrechtelijke eigen schuld verweer (art. 6:101 BW) en het strafrechtelijke

vertrouwensbeginsel, en de civielrechtelijke procedure en strafrechtelijke procedure in het
verkeersrecht. Door de gedegen behandeling van het verkeersrecht vanuit het strafrecht én
het civiele recht, en door de uitgebreide analyse van de verkeersjurisprudentie, is dit
praktische handboek onmisbaar voor alle juristen die verkeersslachtoffers bijstaan.
M.van Wijk (9789088631412) september 2014
206 pag. € 32,50
Vooropgestelde Arresten 2013
Jaarlijks Selectie van de belangrijkste arresten van het voorafgaande jaar, met annotaties.
M.de Bruijn-Lückers,C.de Bruijn (red.) (9789012393140) juni 2014 300 pag. € 45,50
Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken
Met de nodige publiciteit omgeven dissertatie over het leerstuk van het controleren en
reageren op vormverzuimen door de strafrechter in kaart gebracht. Het biedt een overzicht
van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EVRM en vergelijkt deze op de interessantste
punten met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het leerstuk is in dit boek geplaatst in
een pragmatische doel-middel benadering, die door de Hoge Raad in 2013 is toegepast in zijn
standaardarresten over bewijsuitsluiting. Van die fundamentele stap brengt dit boek de
gevolgen in kaart. Ook worden lijnen uitgestippeld om de verdere toepassing van deze
benadering te stimuleren. De jurisprudentie waarin de controlerende taak van de rechter is
afgebakend komt aan bod. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het
Schutznormvereiste, het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, de interpretatie van art. 359a Sv
en de eisen aan verweren en aan de motivering van beslissingen. Voorts wordt het
toepassingsbereik belicht van de rechtsgevolgen die de zittingsrechter aan een vormfout kan
verbinden, te weten niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, bewijsuitsluiting
en strafvermindering. Dat gebeurt mede aan de hand van in de praktijk voorkomende
onrechtmatigheden bij aanhouding, verhoor, doorzoeking, telefoontaps, DNA- en
bloedonderzoek. Met zijn analyse van de bestaande rechtspraak tegen het licht van de doelmiddel benadering en de aangereikte handvatten om deze benadering verder in de praktijk te
brengen, is dit boek onmisbaar voor degenen die werkzaam zijn in de strafrechtspleging.
R.Kuijper (9789013125221) juli 2014
696 pag. € 65,00
De Waarde van de Ambtsedige Waarheid - De betrouwbaarheid en de bewijswaarde van
het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar
Een verdachte ontkent dat hij door rood licht heeft gereden, maar de rechter veroordeelt hem
omdat de overtreding is beschreven in het ambtsedige proces-verbaal van een
opsporingsambtenaar: art. 344 lid 2 Sv. Onderzocht wordt, aan de hand van de
wetsgeschiedenis, de jurisprudentie en de juridische en rechtspsychologische literatuur, of dit
artikel – als bijzondere uitzondering op het unus testis nullus testis beginsel – nog wel
houdbaar is. Waarom is het woord van de opsporingsambtenaar voor de bewezenverklaring
meer waard dan dat van een ander? Kan hij worden gezien als een ‘betere’ getuige, en zo ja,
op welke gronden? Art. 344 lid 2 Sv vormt een uitzondering op de bewijsminimumregel, en
daarom gaat de auteur dieper in op het ontstaan en de praktische betekenis van
bewijsminimumregel(s) in het Nederlandse strafprocesrecht. Ook behandelt zij de invoering,
achtergronden, waarborgen en bewijswaarde van art. 344 lid 2 Sv. Vervolgens komen de
getuigenverklaringen (van in het bijzonder die van de opsporingsambtenaar) aan de orde. De
verschillende stadia van de herinnering en de risico’s van de getuigenverklaring worden
inzichtelijk gemaakt. Verder bespreekt de auteur de positie van de opsporingsambtenaar als
verbaliserend slachtoffer, valselijk opgemaakte processen-verbaal, de verbaliseringsplicht en
de waarborgen die het ambtsedige proces-verbaal omkleden. Wat dragen deze waarborgen bij
aan de betrouwbaarheid en de juistheid van het ambtsedige proces-verbaal?
M.Lubbers (9789088631542) december 2014
126 pag. € 28,50
Witwassen en Financiering van Terrorisme
BELGISCHE UITGAVE
Referentiewerk voor alle berokkenen bij bestrijding van het witwassen van kapitalen en
financiering van terrorisme. Beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de
typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde
editie behandelt onder meer:recente wijzigingen aan de anti-witwaswet, aanpassingen aan de
fiscale wetgeving en het Strafwetboek (“fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”), analyse
van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units
betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden, de nieuwe 40 internationale
normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van
kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens, de

vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Hoewel Belgisch recht is het meeste ook hier toepasselijk.
G.Delrue (9789046606605) 3e dr. april 2014
678 pag. € 79,95
Zakboek Proces-Verbaal en Bewijsrecht Opsporingsambtenaar 2015-2016
(9789013126471) dec. 2014 € 2850
Zakboek Strafvordering Hulpofficier 2015 (9789013123821) sept. 2014
€ 39,50
Zakboek Strafvordering Opsporingsambtenaar 2015 (9789013123913)
€ 36,75
Zakboek Strafrecht voor de Politie 2015 (9789013123845)
€ 28,50
Zakboek Wetteksten Opsporingsambtenaar 2015 (9789013123883)
€ 30,00
Zakboek Wetteksten Hulpofficier 2015 (9789013123869)
€ 30,00
Zedelijkheidswetgeving ( Praktijkwijzers Strafrecht nr. 6)
Behandelt alle artikelen van titel XIV van het Wetboek van Strafrecht: Misdrijven tegen de
zeden en zet uiteen welke de voor de rechtspraak belangrijke aandachtspunten zijn bij het
beoordelen van art. 239 t/m 254a Sr., waarbij raakvlakken met andere wetsartikelen en met
mensenhandel ook aan de orde komen. Per artikel worden alle relevante bestanddelen
behandeld, ruim voorzien van jurisprudentie. Niet eerder is dit deel van Sr zo compact volledig
besproken en voorzien van praktische handwijzingen. Op gemakkelijke wijze kan worden
opgezocht welke criteria gelden bij het beoordelen van casus en tenlastelegging.
S.v.d.Broek,S.Milani (9789013124217) mei 2014
248 pag. € 29,50
------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2013 :
Ad Hunc Modum. Opstellen over Materieel Strafrecht
Afscheidsbundel voor A.Machielse aan de Radboud Universiteit en als PG bij de Hoge Raad.
Actuele opstellen over vele aspecten van het materiële strafrecht.
J.Fokkens e.a. (red.) (9789013118971) november 2013
318 pag. geb. € 45,00
Afgeluisterde Advocaten
Actuele monografie (uit de praktijk van de advocatuur) over “De toekenning en de waardering
van het professionele verschoningsrecht van de advocaat”. De dagelijkse praktijk leert dat dit
verschoningsrecht (ex. art. 218Sv) door afluisterpraktijken van politie en justitie regelmatig
geschonden wordt. Kan advocaat in de huidige situatie zijn beroep nog adequaat uitvoeren ?
D.Klein Lenderink (9789088631023) november 2012
118 pag. € 27,50
Beginselen van Strafrecht
Klassieker uit eind zestiger jaren, gebaseerd op de fameuze collegedictaten van Enschede,
wiens “school” aan het Seminarium van Hamel de nodige strafrechtcorifeeën heeft opgeleverd.
Ch.Enschede,T.Blom (9789013115376) 13e dr. maart 2013
292 pag. € 33,50
Bemiddeling in het Strafrecht
De rechter wordt bij straftoemeting beïnvloed door diverse doelen en uitgangspunten, zoals
rechtseenheid en proportionaliteit. De uitkomst van bemiddeling wordt bepaald door partijen
zelf. Op het eerste gezicht lijken straftoemeting en bemiddeling dus moeilijk te verenigen. In
de wet is echter opgenomen dat de rechter bij de straftoemeting rekening dient te houden met
een bemiddelingsovereenkomst. In welke mate kan bemiddeling invloed hebben op de
straftoemeting door de rechter en staat stil bij welke zijn de effecten van deze invloed Dit is
van belang voor alle betrokkenen: slachtoffer, dader, officier van justitie, advocaat en rechter.
R.Schiphuis (9789462400740) december 2013
66 pag. € 14,95
de Breuk
ACTUEEL, BOEIEND, LEESBAAR !
Verkorte vereenvoudigde weergave van een van zijn opmerkelijkste moordzaken uiteraard
geschreven vanuit het perspectief van de raadsman, waarbij privé-namen gefingeerd zijn.
G.Spong (9789460036682) juni 2013
302 pag. € 18,95
Capita Strafrecht
Gerenommeerde uitvoerige thematische inleiding strafrecht, regelmatig geactualiseerd.
P.Mevis (9789069167886) 7e dr. januari 2013
1034 pag. € 69,50
Cassatie in Strafzaken. Een Rechtsbeschermend Perspectief

Een “volwassen” proefschrift vanuit de praktijk van de advocatuur en het Gerechtshof, over de
rechtsbeschermende functie van cassatie, in theorie en praktijk. Hoe gaat cassatie technisch in
zijn werk ? Op grond van jurisprudentie van de laatste 20 jaar wordt onderzocht hoe de Hoge
Raad zijn rechtsbeschermende functie gestalte kan geven en of het wettelijk systeem
voldoende speelruimte daartoe verschaft. Uitermate boeiend vanuit jarenlange praktijk.
Annelies Röttgering (9789012390538) mei 2013
448 pag. € 51,00
het Decryptiebevelen het Nemo-teneturbeginsel. WODC Rapport
Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht voor verdachten ?
B.Koops (9789059319349) mei 2013
222 pag. € 34,00
Dialectiek van Nationaal en Internationaal Strafrecht
Actuele bundel over de invloed van nationale strafrecht op het internationale en andersom.
D.Abels e.a. (red.) (9789089748355) september 2013
400 pag. € 28,50
de Gedragsbeïnvloedende Maatregel voor Jeugdigen
Onderzoek naar de meerwaarde van deze nieuwe sanctie in het jeugdstrafrecht en vergelijking
met de bestaande voorwaardelijke veroordeling jeugddetentie met bijzondere voorwaarden.
D.v.Ieperen (9789088631061) december 2012
222 pag. € 29,50
Gedragskundige Rapportage in het Strafrecht
ONMISBAAR PRAKTIJKBOEK
Nieuwe editie van dit uiterst nuttige praktijkboek waarbij de jurist en gedragskundige elkaars
disciplines leren kennen om met voldoende kennis van zaken de strafrechtelijke praktijk in te
gaan, zowel bij de voorbereiding van de strafzaak, de rechtszitting en de tenuitvoerlegging.
H.v.Marle e.a.(9789013110401) 2e dr. december 2013
888 pag. geb. € 65,00
Geen Streepjes op de Muur: Periodieke Toetsing van Levenslang Gestraften
Sterke toename van levenslange gevangenisstraffen zonder vooruitzicht op vervroegde
vrijlating (tenzij bij gratie, die vrijwel nooit verleend wordt) heeft geleid tot een kritische blik
op de Nederlandse praktijk, met name getoetst aan het EVRM en resocialisatiebeginsel. Hier
wordt, met heldere argumentatie, gepleit voor een periodieke toetsing van deze straf.
L.v.d.Grinten (9789088631221) oktober 2013
166 pag. € 27,50
Handboek Strafvordering (BELGISCH RECHT)
Nieuwe editie van dit monumentale Belgische handboek. Tekst bijgewerkt tot 02-10-2012.
R.Verstraeten (9789046603970) 5e dr. juli 2013
1372 pag. geb. € 285,00
Handhaving van Discriminatiewetgeving in de Politiepraktijk (Pompe Reeks nr. 73)
Politieoptreden in discriminatiezaken staat regelmatig ter discussie wegens het verwijt de
regels te schenden. De praktijk wordt hier onderzocht. Welke vormen van discriminatie zijn
strafbaar, wat zijn de politie-instructies van hogerhand, en hoe wordt gewerkt en afgehandeld.
De geconstateerde verschillen tussen wetgeving,beleid en praktijk worden verklaard.
Ch.Grijsen (9789059319790) mei 2013
305 pag. € 51,00
Hoe te reageren op misdaad ?
Verslag van Tilburgs Congres uit 2012 over de hedendaagse betekenis van preventie,
vergelding en herstel, kortom over de grondslagen van het strafrecht.
J.Ouwerkerk e.a. (red.) (9789012391900) september 2013
280 pag. € 50,95
de Hulpofficier van Justitie
Historische ontwikkeling, gestelde kwaliteitseisen, verhouding tot politieorganisatie, OM en
verdachte en zijn rol in het opsporingsonderzoek, zijn gestaag uitgebreide bevoegdheden.
F.Rietveld (9789013117127) mei 2013
150 pag. € 22,50
Jeugd en Strafrecht
Door de vele recente wijzigingen moest deze nieuwe editie telkens worden uitgesteld, maar nu
is dit uitvoerige en complete handboek jeugdstrafrecht eindelijk weer geactualiseerd
G.de Jonge, A.v.d.Linden (9789013052558) 3e dr. oktober 2013
447 pag. geb. € 42,50
Jeugdstrafrecht. Beginselen, Wetgeving, Praktijk

Eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem
van de wet, maar vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk, met o.a. een ruime
behandeling van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie
omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier
wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau
c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader,
vooruitlopend op de straf. Vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie
van toelichting maken dit boek zeer toegankelijk ook voor de niet-strafrecht jurist.
J.Uit Beijerse (9789046605653) december 2013
266 pag. € 30,00
Kroniek van het Strafrecht 2012
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: onmisbaar !
H.Sackers,Y.Buruma (red.) (9789013115260) april 2013
276 pag. € 26,00
de Kroongetuige in het Nederlandse Strafprocesrecht
Ondertitel “Vertrouwen is goed, controle is beter”. Dit is tevens het uitgangspunt van deze
kritische dissertatie over het omstreden gebruik van criminelen als kroongetuigen. Betreft het
incidenten waar het fout is gegaan, zijn het structurele problemen in de aanpak van justitie of
is er sprake van een systeemfout, of het de uitvoering en de toetsing ? Biedt het geheel aan
wet- en regelgeving betreffende kroongetuigen en getuigenbescherming wel een werkbaar
juridisch kader voor de strafpraktijk ? Grondig wordt dit onderzocht en naar oplossing gezocht.
Auteur is advocaat in het Amsterdamse liquidatieproces “Passage”: dissertatie uit de praktijk !
S.Janssen (9789089748539) november 2013
337 pag. € 79,00
Leerstukken Strafrecht
Nieuwe editie : theorie en praktijk behandelt op leerstuk en op meest voorkomende delicten.
G.Meijer e.a. (9789013117714) 3e dr. oktober 2013
588 pag. € 39,50
Mediation in het Strafrecht
Overzicht van de fricties die invoering van mediation hier met zich mee zou kunnen brengen.
F.Zalm (9789059319028) november 2012
57 pag. € 21,50
Meerdaadse Samenloop in het Strafrecht
WODC Rapport over onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de
wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (art. 57-63 Sr). Ontstaan en ontwikkeling van
de regeling, wetsgeschiedenis, relevante jurisprudentie en literatuur, onderzoek naar de
feitenrechtspraak en verslag van gesprekken met rechters, OM en strafrechtadvocaten en
rechtsvergelijking met enkele omringende landen. Rapport op verzoek van het ministerie.
C.Cleiren e.a. (9789089748430) december 2013
346 pag. € 40,00
Meesterlijk. Gerard Spong 40 Jaar (Cassatie) Advocaat
Unieke jubileumbundel met bijdragen van 40 vakbroeders uit praktijk en wetenschap. Hierdoor
ontstaat een helder beeld van zijn werkwijze en zijn prikkelende opvattingen over het
strafrecht: leerzaam, humoristisch en met een persoonlijke inkijk in de strafrechtelijke keuken.
Van pornografie tot euthanasie, zonder de middelen van Gerard Spong zou onze juridische
werkelijkheid er vandaag anders uitzien.
J-H.v.Dijk e.a. (red) (9789013117738) juni 2013
496 pag. geb. € 47,50
Mensenrechten & Politie
Discussie over de ambivalente rol van de politie : enerzijds facilitator en beschermer van
mensenrechten, anderzijds instrument van de overheid die deze rechten en vrijheden inperkt.
J.Noppe e.a. (red.) (9789046605905) mei 2013
214 pag. € 35,00
Moderne Slavernij (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 5)
Handleiding bij de strafrechtelijke aspecten van mensenhandel ex art. 273 f Sr. Bestemd voor
opsporingsambtenaren, handhavingsinstanties, gemeenten, OM, rechters en advocatuur.
W.ten Kate (9789013117066) juli 2013
222 pag. € 29,50
Onbegrensd Strafrecht - Liber Amicorum Hans de Doelder
Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest,
tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van
de strafrechtspleging: Inhoud:Het Suzan Stoter en Fabian Amtenbrink: Het nieuwe
strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao - Edwin Bleichrodt: Strafrechtelijke handhaving van

meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief - Renée Kool: Rechtshulp in het Koninkrijk
- Ad Machielse: Jeugdigen en vrijheidsbeneming in de West - Annemarie Marchena-Slot: De
tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen - Hjalmar van Marle en
Michiel van der Wolf: The Death Penalty`s Survival and Application for the Crime of Fraudulent
Fundraising in China - Wei Pei en Qianyun Wang: International cooperation against organized
crime: lessons learned from combating maritime piracy in Somalia - Ernesto Savona
:Levenslang in de Cariben - Rick Smid en Gerben Smid:De wettelijke sanctionering van
recidive binnen het Koninkrijk - Sanne Struijk: Corporate criminal liability: Proposals for future
EU legislation - Klaus Tiedemann: Union Law and harmonisation of national economic and
financial criminal law - John Vervaele: VOORARREST Van Brogan naar Salduz: alsnog een
praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? - Jolande uit Beijerse: Een
nieuwe regeling van het voorarrest - Jan Reijntjes: Tuchtrecht en het nemo tenetur-beginsel.
Ontwikkelingen in de betekenis van het nemo tenetur-beginsel voor het wettelijk geregeld
tuchtprocesrecht - Tineke Cleiren en Jan Watse Fokkens: Advocatuurlijk tuchtrecht - Jan Lintz
en Paul Verloop: (Hoog)geleerde les: tijd voor financiële strafrechtpreventie 2.0? - Rutger de
Doelder: Toedeling van handhaving - Peter van Russen Groen en Melis van der Wulp: Oratio
pro domo. Revival van het abolitionisme? - Cees Schaap: Een herstelgericht openbaar
ministerie - John Blad: De ontwikkeling van het gedoogbeleid, coffeeshop Checkpoint en het
recht om te vervolgen - Tom Blom: De `gruwel` van De Doelder. Enkele overpeinzingen over
de positie van het Openbaar Ministerie ten opzichte van zijn minister - Henk van de Bunt en
Joep Beckers: Nodig of overbodig? Een verkenning van de gedragsaanwijzing van de officier
van justitie (artikel 509hh Sv) - Beatrijs Jue-Volker en Eelco Moerman: Een strategische
terugtocht van het Openbaar Ministerie. Een opstel over de positie van het Openbaar Ministerie
en andere partijen in het strafproces - Ton de Lange : De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid
jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke
rechtshandhaving - Miranda de Meijer: Het OM als bestuursorgaan - Lodewijk Rogier: Het
opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de opportuniteitsvraag vervroegd? - Barbara
Salverda, Joost Verbaan en Ronald Verbeek: Het opportuniteitsbeginsel revisited - Floriaan
Went: De werking van de strafrechtspleging en de inrichting van het nationale politiekorps:
een mismatch? - Cyrille Fijnaut: Juristen en schuld - Krijn Haak: De strafuitsluitingsgronden
anders opgeschreven: een revisie - Arthur Hartmann: Roekeloosheid in het verkeer - Jaap van
der Hulst: Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr; navolgenswaardig? - Paul Mevis
:Bovenmenselijke rechters-commissarissen? - Vincent Mul: Een nostalgisch verweer breekt
toch nog door - Theo de Roos: Een onaardig arrest over vormverweren - Tom Schalken: Enige
rechtshistorische opmerkingen in vogelvlucht over de indeling van strafbare feiten - Laurens
Winkel: Publicatielijst Lijst van promoti en promotae.
A.Bleichrodt e.a. (red.) (9789462400641) december 2013
537 pag. geb. € 49,95
Onderzoek door Rechter Commissaris (Capita Selecta Handboek Strafzaken nr. 22)
Per 1-1-2013 zijn de Wet Versterking positie rechter-commissaris en de Wet Herziening regels
processtukken in strafzaken in werking getreden. Hier worden de veranderingen toegelicht en
wordt in brede zin beschreven welke onderzoekshandelingen de rechter-commissaris kan
verrichten en op welke wijzen met het oog daarop verzoeken aan hem kunnen worden gedaan.
R.Beaujean (9789013119206) november 2013
246 pag. € 17,50
Het Opportuniteitsbeginsel en het Recht van de Europese Unie (Meijers Reeks)
Onderzoek naar betekenis van strafvordelijke beleidsvrijheid binnen de Europese rechtsorde.
Het recht van de Europese Unie is van toenemende betekenis voor het materiële en formele
strafrecht. Ook voor een belangrijk strafrechtelijk uitgangspunt als het opportuniteitsbeginsel,
dat een ruime beleidsvrijheid toekent aan strafvorderlijke autoriteiten bij de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten. In het Nederlandse strafrecht wordt daarbij het criterium van
“het algemeen belang” gehanteerd.
De houdbaarheid van het opportuniteitsbeginsel wordt geanalyseerd in het licht van het
Europese recht. Aan de orde komen onder meer de verplichting voor lidstaten van de Europese
Unie om het Europese recht effectief te handhaven, en de gevolgen van de eventuele
oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Betekenen deze ontwikkelingen een
categorische vervolgingsverplichting, en dus een introductie van het legaliteitsbeginsel met
betrekking tot de vervolging? Kan het opportuniteitsbeginsel behouden blijven, maar moet het
negatief worden geïnterpreteerd, in die zin dat vervolging slechts bij wijze van uitzondering
achterwege mag worden gelaten? Valt positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel te
verdedigen, waarbij, om tot vervolging over te gaan, een bewijsbaar strafbaar feit niet

voldoende is, maar daarnaast steeds een algemeen belang aanwezig moet zijn?
W.Geelhoed (9789013121322) december 2013
496 pag.

€ 45,00

Politiewet 2012
Handleiding bij deze nieuwe wet middels parlementaire behandeling en uitgebrachte adviezen.
P.Muijen (97894909627784) februari 2013
220 pag. € 27,50
Rechtsbijstand bij Politieverhoor
Evaluatierapport betreffende de aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor in Amsterdam,
Amstelland, Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West Brabant en Utrecht.
W.Verhoeven,L.Stevens (9789059319530) april 2013
366 pag. € 43,50
de Rechtspersoon in het Strafrecht (Studiepockets Strafrecht nr. 43)
Handleiding bij de werking van art. 51 Sr. daderschap, vervolgbaarheid en bestraffing van de
rechtspersoon en de feitelijke leidinggever of opdrachtgever, en processuele aspecten.
A.Kesteloo (9789013115420) juli 2013
178 pag. € 35,00
de Reikwijdte en Toepassing van het Nemo-teneturbeginsel
De uitleg van de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van het recht
tegen gedwongen zelfincriminatie. ‘Nemo tenetur prodere se ipsum’: niemand hoeft in een
strafrechtelijke procedure verplicht mee te werken aan het leveren van bewijs tegen zichzelf of
mag worden gedwongen zichzelf te belasten. Het nemo-teneturbeginsel, terug te vinden in het
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en erkend door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens is in de Nederlandse wetgeving niet expliciet
gecodificeerd. Hier beantwoordt de auteur(De Brauw Blackstone Westbroek) de vraag in
hoeverre een verdachte een beroep kan doen op het nemo-teneturbeginsel in de aanloop naar
en tijdens het strafproces. Het belang blijkt wel uit bepalingen uit Wegenverkeerswet en WED,
waarin men kan worden verplicht medewerking te verlenen aan opsporingsambtenaren.
Inmiddels heeft de Hoge Raad (in 2010) een nogal beperkte uitleg aan het nemoteneturbeginsel gegeven. Nagegaan wordt of die uitleg van de Hoge Raad – waarin het nemoteneturbeginsel vrijwel wordt verengd tot het zwijgrecht – correct is onder het recht op een
eerlijk proces ex. art. 6 (1) EVRM.
L.Wilbrink (9789088631115) mei 2013
76 pag. € 24,00
Relaties van Gezag & Verantwoordelijkheid (Pompe Reeks nr. 70)
Overzicht van de strafrechtelijke ontwikkelingen mbt. de verschuivende (mede onder invloed
van het risico-en veiligheidsdenken en groeiende burgerlijke mondigheid) traditionele verdeling
van verantwoordelijkheid van de bij de strafrechtspleging betrokken instanties.
F.de Jong,R.Kool (red.) (9789059319363) februari 2013
337 pag. € 54,00
het Roer Recht. Liber Amicorum voor Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra
Afscheidsbundel voor dit hoogleraarsechtpaar strafrecht aan de RUG. Een fraaie bundel met 26
voornamelijk strafrechtelijke bijdragen in brede zin: media & strafrechtspraak, positiev
slachtoffer, niet-voegen van processtukken, toepassing art. 359a Sv, EVRM,
rechtersregelingen, WAHV, strafbare feiten en opzet-clausule, mental incapacity, redelijke
toerekening, strafoplegging, tenuitvoerlegging lange gevangenisstraf, interregionaal strafrecht,
culpa & voorbedachte raad, beklag & onrechtmatig beslag, pesten, vertrouwen in rechter etc.
A.Dijkstra e.a. (red.) (9789462410012) oktober 2013
350 pag. € 49,50
Roosachtig Strafrecht- Afscheidsbundel Theo de RoosTheo de Roos gaat met emeritaat
aan de Tilburgse universiteit. Vrijwel alle prominente strafrechtjuristen hebben een bijdrage
geleverd aan dit Liber Amicorum: een collectors item.
M.Groenhuijsen e.a. (red.) (9789013116731) mei 2013
660 pag. € 47,50
Sanctierecht (Ons Strafrecht nr. 3)
Nieuw deel in deze voortzetting van de vroegere serie van van Bemmelen, over regelgeving en
rechtspraak inzake de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Bespreekt:
historische en theoretische achtergronden, hoofdlijnen en systematiek van het sanctiestelsel,
verdeling van verantwoordelijkheden, ontwikkeling, aard en juridische aspecten van de
verschillende specifieke sancties en feitelijke en gedragskundige aspecten van sanctionering.
F.Bleichrodt,P.Vegter (9789013117479) augustus 2013
396 pag. € 35,00
Sdu Commentaar Strafrecht – editie 2013
Nieuwe geactualiseerde editie van deze artikelsgewijze concurrent van Tekst & Commentaar.

A.v.d.Wal e.a. (red.) (9789012389334) mei 2013
2442 pag. geb. los ex. € 182,00
Abonnement op boek + online toegang updating: prijs per jaar € 291,00 (ex. 21% btw))
Sdu Commentaar Strafvordering – editie 2013 Vooronderzoek & Eindonderzoek
Nieuwe geactualiseerde editie van deze artikelsgewijze concurrent van Tekst & Commentaar.
A.v.Strien e.a. (red.) (9789012389303) mei 2013 3576 pag. geb.(2 bnd.) los ex. € 234,00
Abonnement op boek + online toegang updating: prijs per jaar € 372,00 (exc. 21% btw )
Sdu Commentaar Straf(procesrecht) Select: WED
Actuele (per 1-7-13) overdruk uitsluitend betreffende onderwerpen van de Wet Economische
Delicten, dus tekst en artikelsgewijze commentaar WED en ook de Aanwijzing executie.
A.v.Delden,D.Brouwer (red.) (9789012391917) september 2013
200 pag. € 49,95
Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select: de Rechter-Commissaris
Actuele gebundelde selectie uit de Sdu commentaren betreffende de rechter-commissaris.
J.v.Atteveld e.a. (red.) (9789012391702) augustus 2013
112 pag. € 49,95
Slachtoffer-Dader Mediation in het Strafrecht
In tegenstelling tot het civiele recht komt mediation in het strafrecht in Nederland amper van
de grond. Onderzoek naar de werking hiervan in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk leidt tot
verrassende conclusies: de reserves waren ongegrond, en de verwachtingen kwamen niet uit.
P.Tak (9789013113945) februari 2013
137 pag. € 27,50
Strafprocesdossier (Ars Aequi Procesdossiers)
Met originele processtukken wordt een strafzaak verhelderd, vanaf moment van verdenking tot
en met het onderzoek ter terechtzitting. Deze Ars Aequi klassieker in een nieuw jasje.
M.Bosch, e.a. (9789069168968) 2e dr. juli 2013
158 pag. € 29,50
Tekst & Commentaar Strafvordering
VERSCHIJNT OM DE TWEE JAAR
Nieuwe editie bij tot 1-7-13 met o.a. herziening ten nadele en vooruitblik op wetsvoorstellen.
C.Cleiren e.a. (red.) (9789013113709) 10e dr. november 2013
3127 pag. geb. € 255,00
Tekst & Commentaar Internationaal Strafrecht
VERSCHIJNT OM DE TWEE JAAR
D.Paridaens e.a.(red.)(9789013110395) 5e dr. december 2013 ca. 3000 pag. geb. € 255,00
Terrorismebestrijding (Studiepockets Strafrecht nr. 41)
In het kader van de zgn. terrorismebestrijding heeft de overheid de afgelopen jaren een breed
spectrum aan straf(proces)rechtelijke en andere instrumenten ter beschikking gekregen, die
behoorlijk ingrijpend voor de burger kunnen zijn. Hier wordt een volledig overzicht verstrekt.
N.Kwakman (9789013118162)2e dr. oktober 2013
284 pag. € 37,50
Veelzijdige Gedachten. Liber Amicorum Chrisje Brants
Uitvoerige veelzijdige afscheidsbundel met bijdragen over strafrechtspleging, criminologie,
forensische psychiatrie en psychologie ook rechtsvergelijkend, historische achtergronden,
internationalisering, verschillen tussen diverse strafprocesrechtelijke systemen.
C.Kelk e.a. (red.) (9789462360273) oktober 2013
461 pag. geb. € 64,50
Vergroting van de Slagvaardigheid van Strafrecht. Rechtsvergelijkend Perspectief
Onderzoek in opdracht van Justitie over snellere en effectievere reacties op strafbare feiten in
Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Noorwegen: snelrecht, detentie (mogelijkheden)
e.d. maar ook met in achtneming van het EVRM en uitspraken van het EHRM.
F.Bleichrodt e.a. (9789089746160) juni 2013
178 pag. € 41,00
Vooropgestelde Arresten 2012
JAARLIJKSE UITGAVE
Geeft een beeld van de ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie in 2012. Net als in
eerdere edities gaat het in deze selectie om gezaghebbende oordelen met korte annotaties,
thematische gerangschikt met inleiding, trefwoorden, samenvatting, essentie en annotatie.
Tesamen met de jaarlijkse KRONIEK VAN HET STRAFRECHT heeft men een prima jaaroverzicht
M.& C.de Bruijn (red.) (9789012391207) juni 2013
300 pag. € 45,50
de Voorwaardelijke Invrijheidstelling: het Niet Naleven van Bijzondere Voorwaarden
Bekroonde scriptie over de problematiek van het veel voorkomende schenden van de

persoonsgerichte bijzondere voorwaarden en de knelpunten bij de tenuitvoerlegging van de VI.
M.Janssen (9789058509284) november 2012
134 pag. € 13,95
de Weigeringsgronden bij Uitlevering en Overlevering
Binnen de EU is de uitlevering van verdachten en veroordeelden vervangen door de
overlevering tussen rechterlijke autoriteiten van de lidstaten op basis van het Europees
aanhoudingsbevel (EAB), gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning van
strafrechtelijke beslissingen: de rechterlijke autoriteit van de ene lidstaat moet de
strafrechtelijke beslissing van een rechterlijke autoriteit van een andere lidstaat erkennen en
tenuitvoerleggen. Het systeem van het EAB beoogt de overdracht van verdachten en
veroordeelden te vereenvoudigen en te bespoedigen door schrappen of inperken van
traditionele uitleveringsrechtelijke weigeringsgronden. Toch kent het overleveringsrecht,
evenals het uitleveringsrecht, een aantal dwingende en facultatieve weigeringsgronden en een
aantal facultatieve garanties. De materiële weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering
worden systematisch vergeleken en overeenkomsten en verschillen geëvalueerd in het licht
van het beginsel van wederzijdse erkenning: actueel overzicht van het overleveringsrecht, en
van tekortkomingen in de Nederlandse implementatie van het Kaderbesluit EAB.
V.Glerum (9789058509338) april 2013
885 pag. € 47,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2012 :
Arresten Strafrecht/Strafprocesrecht editie 2012
Geactualiseerde nieuwe editie van deze standaard arrestenbundel.
M.Bosch (9789013100853) augustus 2012
Cassatie in Strafzaken (Studiepockets Strafrecht nr. 9)
Nieuwe geactualiseerde editie van dit specialistische werk.
A.v.Dorst (9789013108620) 7e dr. juli 2012

1368 pag.

€ 39,00

318 pag.

€ 41,50

het Gebruik van Telefoon- en Internettap in de Opsporing
WODC rapport over deze opsporingsmethoden Nederland, Duitsland, Engeland en Zweden:
regulering, waarborgen, beoogde doelen, overwegingen, ervaringen en resultaten, aan de
hand van beschikbare registraties en interviews met professionals.
G.Odinot e.a. (red.) (9789059318465) juli 2012
306 pag. € 42,00
Gedragsdeskundigen in Strafzaken
ONMISBAAR VOOR DE STRAFPLEITER
Met veel landelijke publiciteit omgeven kritische dissertatie over de rol, het functioneren en de
uitwerking van gedragsdeskundigen en hun rapportage. Na inleiding, uitvoerige behandeling
van alle juridische aspecten, regelgeving en praktijk, alle empirische uiteenzettingen , vele
aanbevelingen, jurisprudentieoverzicht, vele bijlagen (checklist) : COMPLEET HANDBOEK !!
C.v.Esch (9789023249092) maart 2012
588 pag. € 92,50
Handboek Nederlands Detentierecht
Compact actueel overzicht, sterk praktijkgericht, casusgericht met uitvoerige jurisprudentie.
Tevens te gebruiken als inleiding op het bekende uitvoerige BAJESBOEK (495 pag. € 30,00).
M.Taheri (9789067282666) januari 2012
218 pag. € 25,00
Handboek Rechtspositie Jeugdigen in Justitiële Jeugdinrichtingen
De betreffende Beginselenwet (BJJ) is in 2011 ingrijpend gewijzigd, vandaar nieuwe editie.
Medewerkers DJI (9789012388894) 4e dr. september 2012
520 pag. € 45,00
Hoofdwegen door het Verkeersrecht (Studiepockets Strafrecht nr. 4)
Actuele nieuwe editie van deze handleiding bij het verkeers(straf)recht met veel aandacht voor
recente jurisprudentie met name betreffende art 6 WVW (dood of letsel door schuld).
A.Harteveld,R.Robroek (9789013108576) 6e dr. juli 2012
190 pag. € 36,50
Humaan Strafwerk. Liber Amicorum Gerard de Jonge
Breed opgezette bundel strafrechtelijke bijdragen vanuit diverse disciplines als penologie,
detentierecht, criminologie, herstelrecht, rechtsfilosofie, jeugdrecht, neurowetenschap etc.
J.Claessen,D.de Vocht (red.) (9789058508904) november 2012
441 pag. € 39,95

Kroniek van het Strafrecht 2011
UITVERKOCHT, alleen nog als e-book leverbaar
De jaarlijkse actuele ontwikkelingen in het strafrecht systematisch weergegeven: onmisbaar !
H.Sackers,Y.Buruma (red.) (9789013102697) maart 2012
239 pag. geb. € 28,50
het Lex Certa-Beginsel
Sterk praktijkgerichte dissertatie (uit de advocatuur) over het legaliteitsbeginsel in het
strafrecht (nulla poena), de beginselen, historische ontwikkeling, juridische basis, wetgeving,
rechtspraak (o.a. EHRM), en praktische uitwerking (belaging ex. 285b Sr., gevaarlijk/hinderlijk
verkeersgedrag ex. 5 WVW) en vergelijking met Duits en Engels recht.
J.Nan (9789012385473) september 2011
287 pag. € 49,95
Materieel Strafrecht
Nieuwe geactualiseerde editie van dit tot handboek uitgegroeid voortreffelijke studieboek.
J.de Hullu (9789013072884) 5e dr. juli 2012
608 pag. € 39,50
Mediation in Strafzaken (Mediation Reeks nr. 10)
Na een proefperiode in verschillende arrondissementen nu een uitvoerig werk over de
praktische toepassing van restorative justice en herstelrecht en de daarbij geldende spelregels.
J.Dierx,A.v.Hoek (red.) (9789012389396) oktober 2012
378 pag. € 34,95
Minimumstraffen – Stoelendans tussen rechter en wetgever
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (RUG) staat
de vraag centraal of het instellen van wettelijke strafminima de democratische legitimatie van
de straftoemeting kan bevorderen. Hoewel deze scriptie al dateert van december 2012 is hij
vanwege de politieke realiteit nog uiterst actueel. Naast de Nederlandse situatie wordt ook
rechtsvergelijkend gekeken naar Drankrijk, België, Duitsland en de Verenigde Staten.
J.Huizenga december 2012
53 pag.
GRATIS OP PDF LEVERBAAR OP AANVRAAG
het Nederlands Strafprocesrecht
Nieuwe druk van dit meesterwerk, HET handboek voor het strafprocesrecht: onmisbaar.
G.Corstens,M.Borgers (9789013089578) 7e dr. augustus 2011
980 pag. geb. € 55,00
Een Nieuw Novum in de Herzieningsprocedure
“De toegankelijkheid van de herzieningsprocedure & deskundigenoordeel als novum getoetst
aan het Wetsvoorstel Wet Hervorming Herziening ten Voordele”: mogelijkheden, obstakels.
S.Krooss (9789088630002) juni 2011
110 pag. € 27,50
Non Bis in Idem
Deels rechtshistorische en rechtsvergelijkende (Duitsland) studie naar de ontwikkeling en
codificatie van dit “vrijheidsrecht” dat momenteel sterk onderdruk staat mede op grond van de
ontwikkelingen in het forensische bewijs, resulterend in wetsvoorstel “Herziening ten nadele”.
W.v.Hattum (9789058507600) februari 2012
630 pag. € 45,00
Omkoping bestraft
UITVOERIG OVERZICHT
Overzicht van de internationale invloeden op de bestrijding van (buitenlandse) omkoping en de
praktische toepassing in Nederland : in 10 jaar nog geen enkele veroordeling !
G.Smid (9789058508652) oktober 2012
425 pag. € 34,95
Omkoping van Buitenlandse Ambtenaren
BEKNOPT OVERZICHT
“Opsporing, rechtsmacht en berechting van misdrijven tegen het openbaar gezag”. In 2001 is
het Wetboek van Strafrecht gewijzigd, waardoor het mogelijk is om Nederlandse individuen en
rechtspersonen in Nederland te vervolgen voor omkoping van buitenlandse ambtenaren, ook
wanneer dit in het buitenland is geschied. In tien jaar tijd is nog geen enkel internationaal
opererend bedrijf uit Nederland voor de strafrechter gebracht om te worden berecht voor het
omkopen van een buitenlandse ambtenaar. Beschrijving van omkoping en de politieke,
economische en sociale gevolgen, bespreking van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter,
tekortkomingen van het wettelijk kader en van de wijze waarop het opsporings- en
vervolgingsbeleid ten aanzien van omkoping van buitenlandse ambtenaren is ingericht en van
de problemen die de autoriteiten hierbij ondervinden.
P.Pereira (9789088630859) april 2012
120 pag. € 26,50

De Ontmaskering van het Strafrechtelijk Discours
Bloemlezing uit het werk van de illustere Rotterdamse strafrechtgeleerde: een selectie.
R.v.Swaaningen,J.Blad (red.) (9789089743251) maart 2012
216 pag. € 39,50
Openbaar Ministerie en Tenuitvoerlegging
Actuele dissertatie over de taak van het Openbaar Ministerie (ex. art. 553 Sv) bij de
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties met specifiek onderzoek naar de praktijk bij :
geldboetes, gevangenisstraf, taakstraf en ontnemingsmaatregel en discretionaire bevoegdheid.
S.Meijer (9789058508669) september 2012
450 pag. € 34,95
de Overtuiging van de Strafrechter
Over het Nederlands bewijsstelsel ( art 350 Sv.) vanuit juridisch en psychologisch perspectief.
De rechter is vrij in zijn bewijswaardering en zijn overtuiging is vereist, maar hij dient
bewijsminima in acht te nemen en beslissing te motiveren. Dit spanningsveld wordt hier in
psychologische termen geformuleerd om tot een evenwichtiger bewijsstelsel te komen.
S.Wevers (9789088631030) december 2012
108 pag. € 27,50
Procesbekwaamheid van de Psychisch Gestoorde Verdachte in het Strafrecht
Waarborgt de regeling van procesonbekwaamheid wel een eerlijk proces (art 6 EVRM) ? Is het
in het belang van de ernstig gestoorde verdachte hem wel of juist niet terecht laten staan ?
W.Geurts (9789088630842) maart 2012
95 pag. € 25,00
Psychische Overmacht en “entschuldigender Notstand”
Rechtsvergelijkende studie van het Nederlandse en Duitse recht over strafuitsluitingsgronden,
schuldexcepties, rechtvaardigingsgronden, vrije wilsbepaling in noodsituatie, culpa in causa.
G.Tieks (9789088630835) maart 2012
100 pag. € 25,00
Recht van Spreken. Slachtoffers in het Nederlandse Strafproces
Pleidooi voor verbetering van de achtergestelde rol van slachtoffers in strafzaken. Richard
Korver staat zowel slachtoffers als daders bij en heeft de nodige TV publiciteit verworven.
R.Korver (9789029587013) oktober 2012
335 pag. € 19,95
de Reikwijdte van de Witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht
Met de invoering van de artikelen 420bis-420quater in het Wetboek van Strafrecht is in 2001
de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen gerealiseerd. Speciale aandacht is er voor de
interpretatie van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en aan de meervoudige
aansprakelijkheid waarvan sprake is bij het ‘voorhanden hebben’ van opbrengsten uit eigen
misdrijf. Kern is het werkingsbereik van de delictsomschrijvingen, welke dusdanig ruim is
uitgevallen dat ook in het maatschappelijk verkeer onschuldige, zelfs gebruikelijke handelingen
hieronder kunnen vallen. Tevens wordt geconstateerd dat de Hoge Raad in recente rechtspraak
heeft goedgekeurd dat het bewijs ter zake van witwassen reeds op aanmerkelijk
vereenvoudigde wijze kan worden geleverd. De huidige toepassing van de zelfstandige
strafbaarstellingen heeft vooralsnog niet geleid tot een omkering van de bewijslast, maar de
grenzen van het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM (onschuldpresumptie en het
nemo-teneturbeginsel) raken in zicht, zo concludeert de auteur. Justitie gebruikt de
witwasartikelen immers niet alleen tegen de georganiseerde criminaliteit, maar vooral om een
veroordeling te verzekeren in gevallen waarin het grondmisdrijf onbewijsbaar is, dan wel louter
om het strafmaximum op te voeren.
L.Mendera (9789088630804) februari 2012
88 pag. € 25,00
Trial by Media. Wie Beschermt de Verdachte in een Mediaproces !
Aan de hand van de opgeklopte publiciteit rond de zaak Benno L. worden de effecten van
(gemanipuleerde) publiciteit bij diverse zaken voor het eerst nauwlettend onderzocht.
P.Schouten (9789013092936) juni 2011
245 pag. € 42,50
Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select: Het Slachtoffer
Actuele (15-12)gebundelde selectie uit de Sdu commentaren betreffende slachtofferregelingen.
C.Hol (red.) (9789012388825) juni 2012
78 pag. € 15,50
Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select: De Jeugdige
Actuele gebundelde selectie uit de Sdu commentaren betreffende het jeugdstrafrecht.
M.de Bruijn-Lückers e.a. (red.) (9789012388849) augustus 2012
312 pag. € 40,95

Selectie in Cassatie
Kan de beoogde werklastreductie van de strafkamer van de Hoge Raad na invoering van art.
80a RO plaats vinden ? Hoe wordt geselecteerd en verantwoord, hoe past ze in de procedure ?
G.Pesselse (9789088630866) mei 2012
100 pag. € 29,50
Het Stelsel van Rechtsmiddelen In Strafzaken
De nieuwste preadviezen voor de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Strafrecht.
B.Keulen, P.Traest (red.) (9789058508645) oktober 2012
200 pag. geb.

€ 30,00

TBS Veroordeeld tot Vooroordeel
Dissertatie op het grensvlak van strafrecht en gedragskunde met als ondertitel “Een visie na
analyse van historische fundamenten van recente knelpunten, het systeem en buitenlandse
alternatieven”. Uitvoerige beschrijving mede vanuit de praktijk van het werk in de kliniek.
M.v.d.Wolf (9789058508270) mei 2012
842 pag. geb. € 60,00
Tekst & Commentaar Strafrecht
VERSCHIJNT OM DE TWEE JAAR
Elke even jaar verschijnt de nieuwe druk van Strafrecht, en in het oneven jaar Strafvordering.
C.Cleiren e.a. (red.) (9789013099669) 9e dr. oktober 2012
3204 pag. geb. € 255,00
Tweemaal Vervolgd voor Hetzelfde Feit
Bekroonde monografie over “ de gevolgen en wenselijkheid van een Europa-conform
feitsbegrip in de ne bis in idem regel”. Analyse van de Nederlandse en Europese rechtspraak
en beschrijving van de Amerikaanse double jeopardy rule, en pleidooi voor EVRM Protocol 7.
J.Bemelmans (9789088630903) juni 2012
164 pag. € 28,00
Uitingsdelicten (Studiepockets Strafrecht nr. 36)
Sterk uitgebreide nieuwe editie van dit uiterst actuele handboek over de uitingsvrijheid
Per delict wordt de verhouding met de vrijheid van meningsuiting beschreven en vooraf de
vrijheid van expressie ex. art 10 EVRM, alles met uitvoerige en actuele jurisprudentie.
A.Janssens, A.Nieuwenhuis (9789013096682) 3e dr. december 2011
436 pag. € 42,00
Valse Zeden
KLASSIEKER OVER VALSE AANGIFTE & WAARHEIDSVINDING
Analyse van talloze zedenzaken waarbij sprake is van valse aangifte, met herkenbaar patroon.
C.Veraart (9789069166575) 4e dr. april 2012
172 pag. € 29,50
Verweren in Strafzaken (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 4)
Systematische behandeling van alle haken en ogen van verweren in strafzaken, literatuur en
alle relevante jurisprudentie, in deze voortreffelijke serie voor de strafpleiter.
R.Verheul,H.Pos (9789013091038) oktober 2011
ca. 120 pag. € 45,00
Vonnisafspraken
VOOR DE SPECIALIST !
Rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en
Frankrijk. Terwijl Nederland koos voor de implementatie van de strafbeschikking kozen andere
landen voor een variant van het Anglo-Amerikaanse systeem van plea bargaining.
L.Peters (9789058508386) juni 2012
557 pag. € 40,00
Voorbereidingshandelingen
Overzicht van de huidige stand van zaken sinds de invoering van het omstreden art. 46 Sr.
E.Sikkema (9789069166766) maart 2012
82 pag. € 17,50
Vooropgestelde Arresten 2011
De jaarlijks verschijnende arrestenbundel met de meest relevante uitspraken van het vorige
jaar: thematisch geordend, met trefwoorden, inleiding, essentie, annotaties. Tesamen met de
“Kroniek van het Strafrecht” heeft men steeds een handig compact overzicht van het vorig jaar
M.de Bruijn-Lückers e.a. (9789012388467) april 2012
268 pag. € 45,00
Vormverzuimen (Praktijkwijzers Strafrecht nr. 3)
Praktische handleiding bij de toepassing van art 359a Sv : het standaardarrest uit 2004 en de
diverse uitspraken van feitenrechters en literatuur. Onmisbaar voor de accurate strafpleiter.
R.ter Haar e.a.(9789013091021) mei 2011
216 pag. € 47,50
Vijfentwintig Jaar Strafrechtswetenschap & Victimologie in Tilburg
Bundeling van 5 toppublicaties van Marc Groenhuijsen: oratie, kernprofielen deelnemers
strafproces, slachtoffers, international victim’s rights, crimes agains humanity & war crimes.
M.Groenhuijsen (9789013105568) april 2012
171 pag. € 40,00

Wet Wapens en Munitie (Studiepockets Strafrecht nr. 42)
Behandelt vooral de verboden wapens en daarmee samenhangende strafbare gedragingen, en
de bestuursrechtelijke aspecten van legaal wapenbezit (jagers, schutters, verzamelaars).
H.Sackers (9789013076561) oktober 2012
388 pag. € 42,50
Aansluitend wellicht interessant:
Woordenboek Wapens en Munitie - Meertalig Verklarend
Voorzover bekend worden deze termen en begrippen tevens voorzien van de officiële vertaling
voor de talen Duits (D), Spaans (E), Frans (F), Engels (GB), Bulgaars (BG), Tsjechisch (CZ),
Deens (DK), Fins (FIN), Grieks (GR), Hongaars (H), Kroatisch (HR), Italiaans (I), Noors
(N),Portugees (P), Pools (PL), Russisch (RUS), Zweeds (S), Sloveens, (SLO) en Turks (TK).
J.Waaijer,M.v.Zanten (9789012574587) augustus 2012
828 pag. ca. € 84,00
What’s in a Name ? Identiteitsfraude en Identiteitsdiefstal
Eerste Bundeling van Belgisch-Nederlandse bijdragen over deze complexe vorm criminaliteit.
W.Bruggeman e.a. (9789046605059) april 2012
214 pag. € 40,00
de Witwasmeldplicht
De witwasmeldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners is omstreden. Zij kan spanning
opleveren in de vertrouwensrelatie tussen dienstverlener en zijn cliënt. Ook bestaat
onduidelijkheid over de reikwijdte en interpretatie van de meldplicht. De strijd tegen
witwassen wordt algemeen gezien als een groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd mogen
privacybelangen niet tekort worden gedaan. Een effectieve naleving en handhaving van de
witwasmeldplicht is dan ook een voortdurende uitdaging. De vraag die in dit onderzoek
centraal staat, is of de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners en de
handhaving ervan voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, Legal privilege, effectiviteit
en gelijkwaardigheid. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden rechtszekerheid, legal
privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid uitgewerkt als beginselen van goede handhaving. In
deel II worden knelpunten rondom de witwasmeldplicht geanalyseerd. Hierbij wordt eveneens
een blik geworpen op de witwasmeldplicht die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn in België,
Frankrijk en Engeland. De handhaving staat centraal in deel III. Het per beroepsgroep
verschillend ingerichte toezicht op de naleving van de Wwft-meldplicht wordt besproken,
alsmede de sanctionering. In deel IV worden de conclusies van het onderzoek per
beroepsgroep integraal beschreven, gevolgd door aanbevelingen om te komen tot een betere
vorm van handhaving van de witwasmeldplicht.
M.Stouten (9789089746207) april 2012
547 pag. € 83,00

