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Nieuw in 2022 :
Bakens in de Rechtspsychologie - Liber Amicorum voor Peter van Koppen
Met de overhandiging van dit boek aan Peter van Koppen ter ere van zijn emeritaat komt er
een officieel einde aan zijn academische carrière. Zijn brede interesse in het strafrecht, de
rechtspsychologie en het waarderen van bewijs worden onderstreept door de 48 bijdragen.
Deze zijn geschreven door voormalige collega’s, oud-promovendi en vrienden uit binnen- en
buitenland. De onderwerpen behandelen zowel de meer strafrechtelijke als de (toegepaste)
rechtspsychologische thema’s. Samen schetsen ze een beeld van zijn grote wetenschappelijke
nalatenschap: een kritische, praktijkgerichte en breed georiënteerde rechtspsycholoog.
R.Horselenberg e.a.(B-9789462361249) maart 2022
645 pag. € 89,45
Blaming the Addicted Brain - Building bridges between criminal law and neuroscientific
perspectives on addiction
Over the last decades, addiction has increasingly been conceptualised as a brain disease,
which arguably could alter the law’s current approach towards the criminal liability of addicted
defendants. Provides an overview of the different ways of conceptualising addiction, before
applying this knowledge onto both the legal framework of Dutch criminal law, and to more
universal legal concepts. Compatibility of concepts as intent, premeditation, insanity,
diminished responsibility and prior fault, with potentially impaired capacities stemming from
addiction, is critically examined. Assesses the ‘law in the books’, and contains an evaluation of
the ‘law in action’. This encompasses the role of addiction in case files, the presence of
neuroscientific information in cases of addicted defendants, its influence on legal decisionmaking, and experiential accounts of legal professionals.
A.Goldberg (B-9789462362826) april 2022
416 pag. geb. € 69,50
de Deskundige in het Strafproces
Steeds vaker wordt voor vaststelling feiten in strafproces een beroep worden gedaan op
deskundigen. De deskundige heeft in 2010 zijn eigen plaats in het Wetboek van Strafvordering
gekregen, waardoor hij geen figurant is, maar een dragende bijrol vervult. Daaraan zijn
verschillende aspecten te onderscheiden: regelgeving die taakvervulling van deskundige
beheerst, sanctionering van die regels en praktijk. Functioneren van deze deskundige wordt
belicht aan de hand van drie thema’s. Eerst wordt besproken hoe zijn deskundigheid wordt
gewaarborgd, vervolgens welke rollen de deskundige in het strafproces vervult en hoe
deskundige bijdraagt aan de rechterlijke oordeelsvorming.
M.Dolman (NIET Margreet) (B-9789462900127) februari 2022
220 pag. € 39,90
Inleiding in de Rechtspsychologie
Kunnen verdachten een moord bekennen die ze niet hebben gepleegd? Kunnen mensen zich
gaan herinneren dat ze ooit zijn misbruikt terwijl dat niet het geval is? Is een valse aangifte te
onderscheiden van een echte aangifte? Deze vragen behoren tot het domein van de
rechtspsychologie. Deze discipline houdt zich bezig met het toepassen van psychologische
kennis op juridische vraagstukken. In dit inleidende boek passeren de belangrijkste thema’s uit
de rechtspsychologie de revue. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de psychologie van
verdachten, maar ook de psychologie van getuigen en slachtoffers komt ruimschoots aan bod.
Daarnaast worden rechtspsychologische rapportages in de rechtbank behandeld.
H.Otgaar,M.Jelicic,H.Merckelbach (P-9789462512900) medio april 2022 280 pag. € 36,50
Kansen en Risico’s van de Toepassing van Neurotechnologie in het Strafrecht

Het onderstaande onderzoek brengt verschillende neurotechnologieën in kaart die van belang
kunnen zijn voor de thema's opsporing en waarheidsvinding, risicotaxatie en interventie,
bijvoorbeeld functionele MRI (fMRI) voor het identificeren van misleiding of het inschatten van
recidiverisico's, of stimulatietechnieken als mogelijke interventie binnen de forensische
psychiatrie. Voordat nieuwe neurotechnologie verantwoord kan worden ingezet in het
strafrecht is nog veel nader onderzoek nodig, concluderen de onderzoekers.
J.Bijlsma e.a.(Univ.Utrecht & UMC Utrecht) mei 2022 165 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Local DNA - de ontwikkeling en werking van een snelle DNA-onderzoeksroute in de
opsporingspraktijk
Binnen vier uur DNA-info met mobiele DNA apparatuur ? Mobiele DNA-apparatuur kan voor
een snelle oplossing van misdrijven zorgen. Dat blijkt uit een recente proef met het zogeheten
Forensisch Identificatie Voertuig, kortweg FiV, waarin de mobiele apparatuur is geplaatst.
Hogeschool Amsterdam/Politieakademie) voorjaar 2022 71 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Mental Health and Criminal Justice / Santé mentale et justice pénale - International
and Domestic Perspectives on Defendants and Detainees with Mental Illness / Perspectives
internationales et nationales sur les prévenus et les détenus atteints de maladie mentale
More than 10.74 million people globally are detained in penal institutions. An estimated 40%
to 90% of these detainees suffer from mental illness. Provides insight into the causes of the
current situation, human rights implications and other problems that this situation generates
and possible solutions and best practices. Comprises an introductory chapter that provides a
broad introduction, 7 thematic chapters addressing mental health and criminal justice from
various disciplines and 14 national chapters describing the situation in individual countries. A
variety of questions is addressed: Should we at all put mentally ill offenders in prison? Can the
human rights perspective and the interests of society perspective on this issue be united? Are
mentally ill offenders the responsibility of the health department or of the justice department ?
P.v.Kempen,M.Krabbe (ed.) (B-9789462362482) januari 2022 512 pag. geb. € 105,00
tweetalige uitgave : Engels en Frans
Onberekenbaar gevaar ? - Psychopathologie, toerekeningsvatbaarheid, berechting en
sanctionering van de rechts-extremistische eenling
Onderzoekt de vraag hoe psychopathologie en het oordeel over toerekeningsvatbaarheid een
rol spelen bij de berechting en sanctionering van (potentieel) gewelddadige rechtsextremistische eenlingen. Daartoe zijn 19 Nederlandse strafzaken geanalyseerd waarin
dergelijke daders terechtstaan. Bevestigt dat eenlingen, al dan niet gediagnosticeerd met een
psychische stoornis, vaak worstelen met complexe, onderling samenhangende problemen op
verschillende leefgebieden, waardoor moeilijk is vast te stellen welke factor het
geradicaliseerde gewelddadige gedrag uiteindelijk heeft veroorzaakt. Ten aanzien van het
oordeel over toerekeningsvatbaarheid wordt betoogd dat forensische diagnostiek en het
juridische toetsingskader de aandacht verdienen. Tot slot wordt gesuggereerd dat
sanctionering het meest effectief lijkt wanneer bestraffing van extremistische
geweldsmisdrijven wordt gecombineerd met behandeling van samenhangende psychische
stoornissen middels het opleggen van bijzondere voorwaarden en maatregelen.
B.v.d.Steeg (scriptie UM) januari 2021 65 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Ooggetuigenidentificatie - het verband tussen subjectieve zekerheid en accuraatheid
Een experimentele studie en her-analyse van bestaand onderzoek volgens Nederlandse
confrontatieprotocollen. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het gevoel van
zekerheid van ooggetuige over zijn of haar identificatiebeslissing bij confrontatie waardevolle
indicatie kan geven van accuraatheid van die beslissing. In internationale richtlijnen wordt
aangeraden om getuigen te vragen hoe zeker ze zijn van hun beslissing nadat ze iemand bij
een confrontatie hebben aangewezen. Experimentele studies die volgens Nederlandse
identificatieprotocollen werden uitgevoerd, vonden echter geen significant verband tussen
subjectieve zekerheid na identificatie en accuraatheid. Onderzoekers raden aan om relevante
Nederlandse richtlijnen voor identificatieprocedures aan te passen op basis van hun
bevindingen. Hoe zeker een ooggetuige is over de identificatie kan informatie geven over hoe
een identificatiebeslissing moet worden meegewogen in een strafzaak. De Nederlandse politie
heeft het advies van de onderzoekers opgevolgd en de procedures erop aangepast.
M.Sauerland (S-9789012407960) april 2022
76 pag. € 43,90

Slimme(re) Opsporing - verslag van de ontwikkeling en pogingen tot implementatie van een
handreiking voor efficiënte opsporing door de politie
Handreiking met tips voor leidinggevenden en rechercheurs gebaseerd op analyse van
uitspraken van rechterlijke macht en op inzichten uit literatuur over wijze waarop professionals
in de praktijk besluiten. Efficiëntere opsporing vraagt om aantal voorwaarden: urgentiegevoel
bij leidinggevenden, directief leiderschap en een beter en gedeeld begrip in de gehele
strafrechtketen over wanneer er nu wel of niet voldoende bewijs is om iemand te veroordelen.
I.Helsloot e.a. (S-9789012407908) februari 2022
251 pag. € 60,45
het Spiegellabyrint van Ondermijning en de Motus-Methode
“De aanpak van ondermijning loopt vast in de karrensporen van repressie, onvoldoende
innovatie en gebrekkige samenwerking. Er moet meer aandacht komen voor preventie, het
opwerpen van barrières en het verhogen van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en
poortwachters.” Dat concludeert prof.dr. Bob Hoogenboom en geeft handvatten voor
verbeteringen in de aanpak van ondermijning. Pleit voor een meer toekomstbestendige
ondermijningsagenda waarin naast de spreekwoordelijke aanpak van ‘kerels, kilo’s en knaken’,
veel meer wordt geïnvesteerd in kennis en kunde, kwaliteit van informatie en multidisciplinaire
samenwerking, ook met het bedrijfsleven. Biedt concrete toekomstagenda voor RIEC’s, politie,
handhaving, gemeenten, FIOD, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, makelaars,
notariaat en iedereen betrokken bij een duurzame aanpak van ondermijning.
B.Hoogenboom (Kerckebosch-9789067206013) 1 juni 2022
94 pag. € 21,75
Inhoudsopgave + eerste 6 pag. gratis op pdf op aanvraag
Sporen Liegen Niet
Unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware
criminaliteit. Nam na 35 jaar afscheid als leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische
Opsporing. Werkte als technisch rechercheur werkte hij mee aan tientallen liquidatieonderzoeken. Gedurende zijn carrière verschoof focus van tactische recherche naar forensische
opsporing. Stond aan de wieg van enkele belangrijke innovaties op dat gebied. Laat ook zien
welke invloed zulke zaken hebben op de mentale weerbaarheid van betrokkenen.
J.Pel, (& B.Muns) (AmboAnthos-9789026355004) maart 2022
288 pag. € 21,00
Strafrecht, Psychiatrie en de Menselijke Conditie - bespiegelingen van Antoine Mooij over
menselijke verantwoordelijkheid en de waarden van de moderniteit
Bevat 22 eerder gepubliceerde teksten die handelend over strafrecht, forensische psychiatrie
en daaraan ten grondslag liggende mens- en maatschappijbeelden. De bijdragen zijn waar
nodig geactualiseerd en worden voorafgegaan door een uitvoerig inleidend hoofdstuk van Ferry
de Jong dat een introductie biedt tot het filosofische gedachtegoed van Antoine Mooij.
A.Mooij (B-9789462126596) februari 2022
466 pag. € 65,00

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2021 :
Autopsy of a Crime Lab – Exposing the Flaws in Forensics
Exposes the dangerously imperfect forensic evidence that we rely on for criminal convictions.
"That's not my fingerprint, your honor," said the defendant, after FBI experts reported a "100percent identification." They were wrong. It is shocking how often they are. The first book to
catalog the sources of error and the faulty science behind a range of well-known forensic
evidence, from fingerprints and firearms to forensic algorithms. Poses the questions that
should be asked in courtrooms every day: Where are the studies that validate the basic
premises of widely accepted techniques such as fingerprinting? How can experts testify with
100 percent certainty about a fingerprint, when there is no such thing as a 100 percent match?
Where is the quality control in the laboratories and at the crime scenes? Should we so readily
adopt powerful new technologies like facial recognition software and rapid DNA machines?
And why have judges been so reluctant to consider the weaknesses of so many long-accepted
methods ? Taking us into the lives of the wrongfully convicted or nearly convicted, into crime
labs rocked by scandal, and onto the front lines of promising reform efforts driven by
professionals and researchers alike, Illustrates the persistence and perniciousness of shaky
science and its well-meaning practitioners.
B.Garrett (Univ.California Press-9780520379336) mei 2021
264 pag. geb. ca. € 37,00

Catching Liars by Listening Carefully – promises and challenges for verbal credibility
assessment
"Let niet op hoe iemand iets zegt, maar op wát". Leugenexpert legt uit hoe je een leugenaar
kan ontmaskeren. Veel met de ogen knipperen, friemelen met de handen, vaak het gezicht
aanraken: allemaal signalen dat iemand liegt. Of dat is toch wat een zoektocht op Google je
laat geloven. Wetenschappelijk blijkt er maar weinig van te kloppen. "Je kan een leugenaar
héél moeilijk ontmaskeren op basis van gedrag of lichamelijke reacties", zegt dr. in de
rechtspsychologie Glynis Bogaard ( Hermien Vanoost “Het Laatste Nieuws” van 06-08-2021)
G.Bogaard (U.P.Maastricht-978946159652) januari 2017 169 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
eerder artikel::
Hoe herken je een leugenaar ? De waarheid over wegkijken en andere misvattingen
G.Boogaard, the Inquisivitive Mind 2018 nr. 1,
7 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Coercive Brain-Reading in Criminal Law : an analysis of European human rights law
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens sluit de gedwongen inzet van
neurotechnologisch ‘hersenlezen’ in het strafrecht niet uit. Adequate rechtsbescherming tegen
gedwongen gebruik van bijvoorbeeld MRI- en PET-scans in het strafrecht vergt echter wel
specificatie en herwaardering van fundamentele mensenrechten. Dat blijkt uit onderzoek van
neurorechtdeskundige Sjors Ligthart. Hij promoveert op donderdag 4 november 2021 op dit
onderzoek aan Tilburg University.
S.Ligthart ,305 pag. verschijnt bij Cambridge University Press, datum & prijs nog niet bekend
Proefschrifteditie beperkt verkrijgbaar via auteur : S.L.T.J.Ligthart@tilburguniversity.edu
Culturele Overwegingen in pro Justitia-Rapportages- een empirische en juridische studie
naar de plaats en betekenis van etnische en culturele factoren in gedragskundige rapportages
In veel strafzaken laat de rechter zich door gedragsdeskundigen voorlichten over de psyche
van de verdachte. De rechter moet in bepaalde gevallen beoordelen of de verdachte
ontoerekeningsvatbaar is en of er redenen zijn om b.v. tbs op te leggen. Dit vergt
psychiatrische en psychologische kennis met het oog op de relatie tussen stoornis en delict.
Het advies van de pro Justitia-rapporteur is zeer relevant voor de uitkomst van de
strafrechtelijke procedure en voor de straftoemeting, omdat dit vaak door de rechter wordt
overgenomen. De manier waarop psychiatrische ziekten worden beleefd, geuit en verklaard, is
op verschillende manieren sterk afhankelijk van de culturele context waarbinnen dit gebeurt en
wordt beoordeeld. Als sprake is van een ‘culturele afstand’ tussen gedragsdeskundige en
verdachte, kan het beoordelingsproces gecompliceerd worden. Er zijn weinig rapporteurs die
beschikken over specifieke culturele deskundigheid. Gedragskundige rapporteurs bleken
geregeld aandacht te besteden aan culturele en migratie-gerelateerde factoren. Tevens bleek
dat bij verdachten met migratieachtergrond vaker een strafadvies volgde en bij verdachten
zonder migratieachtergrond vaker (tbs-)maatregeladvies. Dit verschil komt vooral tot
uitdrukking in verhouding tussen het maatregeladvies tbs met voorwaarden en een ambulante
of klinische behandeling als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel.
Het verschil in sanctie-adviezen is opvallend, omdat verdachten zonder migratieachtergrond
niet vaker verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar werden bevonden dan
verdachten met een migratieachtergrond. Bij een verminderde mate van toerekenen komen
andere sancties in beeld, zoals de tbs-maatregel. Deze verschillen kunnen mogelijk onbedoeld
en onbewust ontstaan. Maar dit vergt nader onderzoek.
L.v.Oploo (B-9789462909380) maart 2021
284 pag. € 49,00
DNA Zoekmachine - Databanken en hun slagkracht bij opsporing en identificatie
Vertelt over de mogelijkheden en ontwikkelingen van DNA-databanken. Dit gebeurt aan de
hand van zes zaken, die elk een andere manier laten zien waarop DNA-databanken een
bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van strafzaken en het identificeren van onbekende
personen. Samen illustreren die zes zaken de prominente, onmisbare plek die DNAdatabanken hebben gekregen in het huidige opsporings- en identificatieonderzoek.
Opvolger van zijn boek “DNA” uit 2013 dat al geruime tijd uitverkocht was !!
L.Meulenbroek(Bertam-deLeeuw-9789461562739) november 2021 395 pag. € 24,95
Financiële Fraude tijdens de Coronacrisis - trends + tips voor opsporing & preventie
Financiële fraude nam in 2020 opnieuw toe. Meer online contact met vrienden, bedrijven en
instanties en thuiswerken maakten het makkelijker voor cyberfraudeurs om potentiële

slachtoffers te bereiken. Totale schade van telefonische spoofing (ook bekend als
bankhelpdeskoplichting) was vorig jaar 26,7 miljoen euro. Het jaar daarvoor kwam spoofing
nog nauwelijks voor en was de schade door phishing ook lager (7,9 miljoen ten opzichte van
12,8 in 2020). Elf financiële fraude-experts adviseren ten aanzien van opsporing en preventie.
A.Verwey (Kerkebosch Uitg.) mei 2021 8 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Fingerprints - Analysis and Understanding the Science
Over time, the degree of sophistication and education on fingerprints and friction ridge analysis
has increased. Begins with the basics of analysis, providing a brief history, systematic methods
of identification, fingerprint pattern types and their associated terminologies and current
classifications. Discusses identification and presentation of evidence in courtroom,
demonstrating both the traditional, manual method of lifting prints and the newer techniques
for automated and live scans. Coverage provides instruction on searching and developing
latent prints, storage, and comparison of prints. New to this edition are updated techniques on
collecting and preserving fingerprint evidence—including packaging and maintaining chain of
custody. More detailed documentation processes, and additional chemical and lifting
techniques, are described including use of light sources, latent backing cards and lifting
material, casting material, ten print cards, and the enhancement of prints in blood. A
discussion of laboratory equipment and comparison tools, the addition of photography
techniques, and recent courtroom challenges to fingerprint evidence is also presented.
M.Hawthorne e.a. (CRC-9780367479510) 2e dr. juni 2021
192 pag. pap.
ca. € 45,00
Forensische Psychiatrie en Psychodynamiek van Alledag - persoonlijke snippers
Bundeling van in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 verschenen “snippers” als een weblog
informatie in de digitale mededelingen van de NVPA (de Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalyse) en haar voortzetting, de NPaV (de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging).
T.Oei (Wolf Legal- 9789462404816) augustus 2021
344 pag. € 35,00
Handboek Informatie en Opsporing - handboek informatieverwerving, -verwerking en verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk
Onmisbare informatiebron voor iedereen die de dagelijkse praktijk te maken heeft met
informatie in opsporingsonderzoeken en/of de daarop volgende strafzaken. Er is de laatste tijd
veel veranderd wat betreft de informatievergaring door politie, bijzondere opsporingsdiensten
en justitie. De regelgeving, zoals de Wet en het Besluit politiegegevens en de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, is ingrijpend gewijzigd. Daarnaast heeft de AVG
grote invloed op de wijze van informatieverwerking. Ook de reorganisatie van de politie heeft
haar invloed gehad op het proces van verwerving, verwerking en verstrekking van informatie
in het kader van de opsporingspraktijk. Ook is er de nodige nieuwe jurisprudentie verschenen
op het gebied van opsporing en met betrekking tot de rechten van de betrokken burgers.
D.v.d.Bel e.a.(Kerckebosch- 9789067205955) 4e dr. begin januari 2021 528 pag. € 61,95
elke verdachte en zijn raadsman kan hiermee zijn voordeel doen: herken de methodiek !
Handleiding Verhoor (serie - het politievak inzichtelijk)
Behandelt alle aspecten van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten. Welke
verhoormethoden zijn er? Hoe bepaalt men welke methode in welke situatie het best kan
worden toegepast en met welke attitude ? Hoe herkent men een onbetrouwbare verklaring?
Standaardwerk voor politieambtenaar, belast met verhoor. Maar ook bruikbaar voor
rechterlijke macht bij beoordelen van verklaringen en/of zelf getuigen en verdachten verhoren.
Gestoeld op recente wetgeving, jurisprudentie, beleidsrichtlijnen,wetenschappelijke inzichten.
A.v.Amelsfoort,I.Rispens (S-9789012406888) 8e dr. augustus 2021 508 pag. € 52,10
Improving Intelligence Analysis in Policing
Explains how improvements in intelligence analysis can bene!t policing. Outlines how the
concept of intelligence was initially embraced and implemented by the police and provides a
critique of intelligence sources. Examines strategic use of intelligence and its procedural
framework. Provides summary of the role of the intelligence analyst, establishing the
characteristics of effective practitioners. Describes good practice and explains practical tools
and techniques that effective analysts use in reduction and investigation of crime. Examines
recent developments in intelligence analysis and looks to the future, including multi-agency
working, advent of big data and role of AI and machine learning,with case studies, examples.
S.Kirby,S.Keay(Routledge-9780367481124) juni 2021
182 pag. pap. ca. € 48,00

Kansen en Knelpunten binnen de Financiële Opsporing (Politiekunde nr. 108)
De onderzoekers brachten, in nauwe samenwerking met de politie, in kaart wat de ervaringen
van financieel rechercheurs in de dagelijkse praktijk zijn, welke knelpunten zij ervaren bij het
uitvoeren van hun werkzaamheden en waaraan behoefte bestaat om financieel rechercheren
verder te ontwikkelen. Hierbij keken zij onder meer naar de beschikbare wettelijke
instrumenten, de technische middelen, de mogelijkheden tot samenwerking, zowel in binnenals buitenland en de opleidingsmogelijkheden.In samenspraak met een groep financieel
rechercheurs hebben de onderzoekers vijf goed werkende initiatieven (casestudy's) uitgekozen
en verder uitgediept. Deze initiatieven zijn: opzet van het ideale afpakteam, mogelijkheden
voor het maatschappelijk herbestemmen van criminele goederen en gelden, versterking van
samenwerking tussen informatieafdeling en opsporing, verdere integratie van de financiële
component binnen politieorganisatie, en mogelijkheden voor het confisqueren van crimineel
verkregen goederen of vermogen zonder aanwijsbare dader. Handleiding ook voor criminelen ?
N.de Swart e.a.(S-9789012406857) maart 2021
216 pag. € 56,10
het Kritisch Beoordelen van Gedragskundige Rapportages in Strafzaken
Hoe behoort een pro-Justitiarapporteur onderzoek te verrichten? Welke juridische vereisten
worden aan gedragskundige onderzoeken en rapportages gesteld? Wat zijn in dit verband
relevante (recente) tuchtrechtelijke uitspraken? Welke vakinhoudelijke kwaliteitseisen worden
gesteld aan gedragskundige onderzoeken en rapportages? Deze vragen komen in dit boek aan
bod. Geschreven vanuit een multidisciplinaire blik door een jurist, psychiater en psycholoog.
Uitgebreide checklist geeft concreet de mogelijkheid een rapportage kritisch te evalueren.
C.v.Esch e.a.(P-9789462512702) juni 2021
198 pag. € 29,50
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
Predict and Surveil - Data, Discretion, and the Future of Policing
The scope of criminal justice surveillance has expanded rapidly in recent decades. At the same
time, the use of big data has spread across a range of fields, including finance, politics,
healthcare, and marketing. While law enforcement's use of big data is hotly contested, very
little is known about how the police actually use it in daily operations and with what
consequences. Offers an unprecedented, inside look at how police use big data and new
surveillance technologies, leveraging on-the-ground fieldwork with one of the most
technologically advanced law enforcement agencies in the World, the LAPD (Los Angeles Police
Department). Drawing on original interviews and ethnographic observations, the author
examines the causes and consequences of algorithmic control. Reveals how the police use
predictive analytics to deploy resources, identify suspects, and conduct investigations; how the
adoption of big data analytics transforms police organizational practices; and how the police
themselves respond to these new data-intensive practices. Although big data analytics holds
potential to reduce bias and increase efficiency, Brayne argues that it also reproduces and
deepens existing patterns of social inequality, threatens privacy, and challenges civil liberties.
This groundbreaking examination of the growing role of the private sector in public policing,
challenges the way we think about the data-heavy supervision law enforcement increasingly
imposes upon civilians in the name of objectivity, efficiency, and public safety.
S.Brayne (OUP-9780190684099) januari 2021
224 pag. ca. € 34,00
In het kader van het dramatische gebruik van big data in de Toeslagenzaak waarschuwt
Tommy Wieringa in de NRC van 16 januari voor nieuwe Wet Gegevensverwerking
Samenwerkingsverbanden (WGS) die nu bij de Eerste Kamer ligt. Artikel gratis op aanvraag.
Probability and Forensic Evidence - Theory, Philosophy, and Applications

Addresses the role of statistics and probability in the evaluation of forensic evidence, including
both theoretical issues and applications in legal contexts. Discusses what evidence is and how
it can be quantified, how it should be understood, and how it is applied (and, sometimes,
misapplied). Discusses applications of the likelihood ratio to forensic questions, in the abstract
and in concrete cases. The analysis of DNA evidence in particular is treated in great detail.
Later chapters concern Bayesian networks, frequentist approaches to evidence, the use of
belief functions, and the thorny subject of database searches and familial searching.Provides
commentary on various recommendation reports for forensic science.
R.Meester,K.Slooten (VU) (CUP- 9781108449144) april 2021 424 pag. pap. ca. € 47,00
Stoornis en Delict - Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken
Beschrijft de voor het strafrecht relevante psychopathologie. Door middel van casussen wordt
duidelijk welke de invloed is van psychopathologie; er wordt ingegaan op: doorwerking van
specifieke psychopathologie in delicten; advisering over toerekeningsvatbaarheid; beperking
van herhalingskansen door straffen en maatregelen. Eindelijk (na 2008) geheel herziene druk,
met recente ontwikkelingen in risicoanalyse en validiteitstoetsing, en nieuwe wetgeving.
B.Blansjaar e.a.(red.) (B-9789024437344) 2e dr. april 2021 452 pag. geb. € 59,95
de Videoreconstructie in het Strafproces - van verbeelding naar juridische werkelijkheid
Vanaf aanvang van een strafrechtelijk onderzoek worden uiteenlopende reconstructiemethoden
toegepast om duidelijkheid te krijgen over ‘de ware toedracht’ van onderzochte gebeurtenis.
Een van die methoden is de videoreconstructie, waarbij door en op aanwijzing van verdachten
en getuigen de gebeurtenis op oorspronkelijke plaats en onder zoveel mogelijk gelijke
omstandigheden wordt nagespeeld. Het verloop van deze reconstructie wordt audiovisueel
geregistreerd en het resultaat wordt daarna door rechter, aanklager en/of verdediging
gebruikt. Centraal staat de vraag welke bijdrage videoreconstructie aan waarheidsvinding in
het strafproces levert en op welke wijze die bijdrage kan worden geoptimaliseerd. De focus ligt
daarbij op de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de videoreconstructie.
J.v.Manen (B-9789462362437) november 2021
270 pag. € 49,50

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020 :
Behaviorally Informed Interviewing
Presents what the author believes to be an efficient approach to interviewing of white collars.
Focuses on interviews of suspects in fraud and corruption investigations. Embraces a generally
accepted interview model and integrates the latest scientific findings on how people make
choices and take decisions. The resulting ‘Behaviourally Informed Interviewing’ (BINT)
addresses the specific profiles of perpetrators of fraud and corruption and aims to provide
every professional with tools to persuade the latter to tell the truth in a legal and ethical way.
Dus verplichte literatuur voor fraudeurs en hun advocaten: wees voorbereid !!
T.Willems (M-9789046610435) oktober 2020
621 pag. € 65,00
Benutten van Digitale Sporen (Serie Politie & Wetenschap)
Oudere politiemedewerkers in de leeftijdscategorie 51+ kiezen vaker voor het gebruik van
digitale sporen in hun onderzoek dan hun jongere collega’s tot dertig jaar. Deze verrassende
conclusie uit het onderzoek ‘Benutten van digitale sporen’ van de Onderzoeksgroep
Cybersafety. Natuurlijk hebben alle politiemedewerkers een bepaald niveau aan digitale
basiskennis nodig, maar het lijkt beter te investeren in het aantrekken van experts en de
drempels heel laag te maken om deze experts te benaderen met vragen.
R.Zuurveen.W.Stol (S-9789012406420) november 2020
172 pag. € 50,10
de Dood van een Politie-Aspirant - over interpretatie van sporen (Serie-GeredeTwijfel)
Op 5 juli 2005 werd politie-aspirant Jobien dood gevonden in haar appartement. De
doodsoorzaak was een schot door haar hoofd. Ex-vriend en vader van haar twee kinderen,
Vahid, werd direct verdachte. Volgens de officier van justitie vermoordde hij Jobien op
maandagavond 4 juli toen hij bij haar thuis was. De kinderen stonden op dat moment te
douchen. Belangrijke bewijsmiddelen in de zaak zijn schotresten, de slechte relatie van Jobien
met Vahid, de houding van het lichaam van Jobien, de staat van het appartement en het
meenemen van de kinderen door Vahid. Vahid werd veroordeeld. Maar wat op het eerste
gezicht een sterke zaak leek, blijkt na grondige analyse een zwakke zaak van te zijn. Er is

alleen indirect bewijs en er was te beperkt onderzoek naar andere scenario’s gedaan. Vahid
heeft altijd volgehouden dat hij de moord niet heeft gepleegd.
J.v.d.Kemp,P.v.Koppen e.a. (B-9789462369993) maart 2012
104 pag. € 19,90
Handleiding Optreden Plaats Delict (Stapel & De Koning)
Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die op een plaats delict of incident
werkzaamheden moet uitvoeren of er leiding aan moet geven. Voor andere hulpverleners die
op die plaatsen moeten opereren, bevat deze handleiding praktische handreikingen.
A.v.Amelsvoort,R.Oude Voshaar(S-9789012406413) 3e dr. september 2020 204 pag. € 30,00
Identiteitsvaststelling van Verdachten en Illegale Vreemdelingen door Opsporingsdiensten in het Buitenland - Vaststelling van de identiteit in een zevental landen op een rij
Hoe wordt identiteit vastgesteld van verdachten en illegale vreemdelingen in buitenland ? Hoe
verloopt dit in België, Caribisch Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, UK en USA ? Dit
boekwerk vormt een aanvulling op het proefschrift (Tilburg 2019) en bevat ook juridische,
biometrische en kwaliteits-managementaspecten. proefschrift op pdf op aanvraag leverbaar
C.Willemsen (MMB-9789463989435) januari 2020
138 pag. € 19,95
the Interpretation of Forensic Conclusions by Criminal Justice Professionals - the
same evidence interpreted differently
Deskundige professionals uit het strafrecht interpreteren verschillend geformuleerde conclusies
die hetzelfde bewijs beogen weer te geven op een andere manier. Een gestandaardiseerde
formulering in forensische rapportages is daarom van belang, schrijven enkele onderzoekers.
In veel strafzaken komen forensische rapporten aan de orde, over vingerafdrukken, DNAanalyses, schoensporen of digitale sporen. Dergelijke rapporten zijn vaak beslissend bij het
leveren van bewijs in een strafzaak. Echter, deze technische rapporten zijn niet altijd
eenvoudig te begrijpen en het taalgebruik is niet gemakkelijk. In dit artikel laten de
onderzoekers zien dat de interpretatie van verschillend geformuleerde conclusies van één en
hetzelfde forensische onderzoek nogal uiteen kunnen lopen.
E.v.Straalen,M.Malsch,H.Elffers(Forensic Sci.Int)mei 2020 11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Kijk naar het Systeem - begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken
Ondanks vele verbeterambities en -inspanningen, blijven er aanhoudende zorgen over
kwaliteit en effectiviteit van de opsporing in Nederland. Er heeft in drie rechercheteams
uitgebreid actieonderzoek plaatsgevonden. Daarnaast zijn diverse aanvullende casestudies
verricht en is een uitgebreide literatuurstudie naar de opsporing uitgevoerd. De rode draad is
dat ervaren problemen in opsporingspraktijken – rondom kwaliteit van het werk,
strafrechtelijke oriëntatie in aanpak, interne samenwerking of eigenaarschap van rechercheurs
– meer te maken hebben met eigenschappen van het systeem waarbinnen politiemensen
werken, dan met eigenschappen van de politiemensen zelf.
W.Landman e.a. (S-9789012405959) juni 2020
305 pag. € 67,15
Leugendetector
BELGISCH RECHT
Test met leugendetector hervat sinds de Coronacrisis. Tot het begin van dit jaar vond de test
met de leugendetector zijn grondslag in de ministeriële omzendbrief COL. 03/2003 van 06-05 2003. Met de wet van 04-02-2020 kwam daar verandering in. Sinds deze wet voorziet het
Wetboek van Strafvordering in artikel 112duodecies in wettelijke basis voor de polygraaftest.
Hoewel deze wetsbepaling heel wat waarborgen voorschrijft, maakt deze test al geruime tijd
terecht het voorwerp uit van kritiek. Ondanks een nieuwe wetswijziging die voorzien is en in
werking zal treden op 01.01.2021, wordt aan deze kritiek niet tegemoet gekomen.
L.VanLooij (GEVACO Adv.-Beringen) oktober 2020 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Meeluisteren met het Verhoor van Psychopate Verdachten - van detectie door de IM-P
naar aanpak van het verhoor
Het verhoor van psychopaten of verdachten met psychopate trekken, is voor speurders een
van de moeilijkste verhoorsituaties. Een meetinstrument dat ontwikkeld werd om psychopate
trekken te detecteren (IM-P) werd nooit voorheen getoetst en vertaald naar de praktijk van
het verhoor van psychopathische verdachten. Vult lacune zowel in wetenschappelijke literatuur
als in de praktijk. Op basis van een rigoureuze literatuurstudie, een analyse van meer dan 40
uur videobeelden van politieverhoren met drie psychopathische moordverdachten en een
bevraging van speurders, wordt op zoek gegaan naar een wetenschappelijk ondersteund model

dat speurders moet toelaten om enerzijds trekken van psychopathie bij verdachten beter te
detecteren en vervolgens hun verhoorstrategie daarop aan te passen.
I.Goormans (M-9789046610732) oktober 2020
97 pag. € 24,00
Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the EU - a study of forensic
evidence
Ever since evidence has been crossing borders, law enforcement authorities have been
searching for a way to ensure the cross-border acceptance of evidence gathered in another
Member State. In that respect, the idea of a 'free movement of evidence', i.e. the automatic
acceptance (admissibility) of evidence gathered in accordance with certain conditions by EU
Member States in reliance on the results of investigative measures executed in another
Member State, has been adverted to by scholars and European institutions. This study (Ghent
University) assesses the feasibility of EU minimum standards for DNA expert evidence,
fingerprint expert evidence and electronic expert evidence. In this respect, it is aimed to
identify minimum standards for mutual per se evidence admissibility by looking into the actions
taken both from a legal and from a forensic-scientific perspective to standardise the collection,
storage and use of the forensic evidence measures.
S.Depauw (M-9789046609705) januari 2020
448 pag. € 65,00
Neurorecht : Hoop of Hersenschim ?
Kunnen hersenscans iets zeggen over toerekeningsvatbaarheid van verdachte ? Laat de
neurobiologie zien dat vrije wil en verantwoordelijkheid niet bestaan ? Kunnen de
neurowetenschappen helpen om recidive beter te voorspellen ? Deze oratie gaat dieper in op
raakvlakken van het vakgebied met forensische psychiatrie. Enerzijds is neurorecht nieuw,
anderzijds confronteert het ons met oude vragen over het grensgebied van strafrecht en
psychiatrie. Neurorecht brengt ons van abstracte kwesties over vrije wil en vergelding naar
praktische problemen rond betrouwbaarheid van psychiatrisch onderzoek en risicoinschatting.
G.Meynen (B-9789462907874) begin april 2020
40 pag. € 19,90
Politieverhoor - de verschillende soorten verhoren in een notendop
BELGISCH RECHT
Bannister Advocaten (Antwerpen) 4 pag. november 2020
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Psychiatrie in het Nederlands Recht
Handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie. Niet alleen in het
strafrecht maar ook in bestuursrecht, burgerlijk recht, het gezondheidsrecht en het jeugdrecht
wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van psychiater en psycholoog. Hier worden
zowel vanuit de juridische als de gedragskundige invalshoek onderwerpen behandeld zoals
toerekeningsvatbaarheid, terbeschikkingstelling, onvrijwillige opname in een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis en wilsonbekwaamheid. In deze geactualiseerde nieuwe editie wordt
uitgebreid stilgestaan bij recent ingevoerde wetten als: Wet Forensische Zorg (WFZ), Wet Zorg
en Dwang (WZD), Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), welke samen met de
WZD de wet BOPZ vervangt, en Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
(USB), die ook tot veel aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering heeft geleid
F.Bakker,H.v.Marle (red.)(K-9789013157161) 8e dr. augustus 2020 344 pag. € 36,50
Telefonieonderzoek in het Strafrecht
BELGISCH RECHT
Het telefonieonderzoek vormt sinds geruime tijd een standaardonderdeel van nagenoeg elk
strafdossier. De resultaten ervan zijn vaak richtinggevend voor de verderzetting van een
lopend onderzoek, dan wel doorslaggevend in het kader van de bewijslast ten gronde.
De wijze waarop gesprekken gevoerd worden, kende de voorbije decennia een opmerkelijke
evolutie. Zo werd de "vaste” telefoon vervangen door de gsm, die op haar beurt plaats moest
ruimen voor een ware zakcomputer, met name de smartphone. De wetgeving botste geregeld
op haar limieten om deze evolutie bij te houden. In dit werk wordt een praktisch overzicht
gegeven van de onderzoekshandelingen die verricht kunnen worden inzake telefonie.
P.Daeninck (DieKeure-9789048639168) november 2020
83 pag. € 39,00

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2019 :
Conflicts and International Crimes - An Introduction to Research Methods

Gives an overview of basic research methods and statistics for the analysis of international
crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. Discusses particularities of
criminological research as well as tailored techniques for criminology, such as victim surveys
and randomized response techniques. Next it discusses specific techniques for assessing the
prevalence of international crimes, borrowing from epidemiology, biology and social
science/criminology. Methods for the analysis of the etiology and responses to international
crimes are illustrated, as well as general social science and tailored methods for the analysis of
the impact of conflicts. Uses a minimum of formulas and many examples from recent conflicts
as Rwanda, the former Yugoslavia and Darfur, as well as from more distant conflicts.
C.Bijleveld (B-9789462367494) oktober 2019
432 pag. € 65,00
DNA-Mengprofielen in Strafzaken - een jurisprudentieonderzoek naar de kwaliteit van de
waardering van DNA-bewijs
De waardering van DNA-bewijs vormt al jaren een heet hangijzer in strafzaken. Uit eerder
onderzoek blijkt dat rechters en andere procesdeelnemers moeite hebben om DNA-bewijs te
begrijpen en op juiste wijze te interpreteren. Hier wordt verslag gedaan van een onderzoek
naar de kwaliteit van rechterlijke uitspraken ten aanzien van de waardering van DNAmengprofielen. Besteedt eerst uitgebreid aandacht aan het juridisch kader, de wijze waarop
DNA-bewijs in strafzaken wordt gepresenteerd en de verschillende fouten die bij de waardering
hiervan kunnen worden gemaakt. Op basis van het uitgevoerde jurisprudentieonderzoek wordt
vervolgens geconcludeerd dat de waardering van DNA-bewijs te wensen overlaat, ondanks de
reeds genomen initiatieven ter verbetering van deskundigenrapportages en het begrip hiervan.
In 55 van de 78 uitspraken die in dit onderzoek zijn bekeken, worden namelijk
onduidelijkheden, vaagheden en/of denkfouten in de bewijsoverwegingen aangetroffen. Gaat
in op de vraag op welke wijze de resultaten van dit onderzoek geïnterpreteerd mogen worden
en doet een aantal aanbevelingen ter verbetering van de waardering van DNA-bewijs.
K.Twisk (P-9789462512047) juni 2019
64 pag. € 19,50
Essenties van Forensisch Biologisch Onderzoek - humane biologische sporen en DNA
Opvolger van de vierde druk van het sinds 2006 door het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) uitgegeven "De Essenties van forensisch DNA-onderzoek" en is aanzienlijk uitgebreid.
Onderwerpen: onderzoek biologische sporen, sporen van lichaamsvloeistoffen, bloedspoorpatroononderzoek, haarsporen, biologische contactsporen, DNA-onderzoek, DNA-profiel,
match en berekende frequentie, onvolledige DNA-profielen, DNA-mengprofielen en DNAonderzoek van minimale biologische sporen, context van de match, conclusies DNA-onderzoek,
DNA-verwantschapsonderzoek, DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare persoonskenmerken,
begrippen en overzichtsartikelen, DNA-onderzoek van minimale biologische sporen, gevoelige
problematiek, stormachtige opkomst DNA-onderzoek in Nederlands strafrecht.
A.Meulenbroek (P-9789077320822) 5e dr. februari 2019 323 pag. geb. € 45,00
Forensic Aspects of Hypoglycaemia
Covers the medicolegal considerations of hypoglycaemia in a variety of scenarios including
driving fatalities, petty crime, homicide and suicide. Covering the definitions and diagnosis of
hypoglycaemia to its bearing on criminal behavior, this book draws on extensive experience
and contains a wealth of information for physicians and lawyers, including cases from the
author's past and notable cases in the public domain. LAGE BLOEDSUIKERSPIEGEL EFFECT !
F.Marks (CRC-9781138055698) maart 2019 386 pag. pap. ca. € 79,00
Forensisch Bewijs
BELGISCH RECHT
Ingegaan wordt op het ontstaan van de forensische activiteit in België alsook op de huidige
organisatie ervan: welke instanties houden zich bezig met forensische opsporing en forensisch
onderzoek, en is de taak van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
en van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP)? Besteedt aandacht
aan totstandkoming en de rechtsgeldigheid van forensisch onderzoek en bewijs naar Belgisch
recht. Onderzocht wordt hoe modern forensische bewijs wordt ingepast in het Belgische
strafrechtssysteem: hoe verhoudt het beginsel van onaantastbare rechterlijke beoordeling van
bewijswaarde zich tot wetenschappelijk verantwoorde waarschijnlijkheidsdenken.
S.Van Overbeke (Larcier-9782807914223) maart 2019
120 pag. € 59,95
Handboek Forensische en Penitentiaire Geneeskunde

Geeft een praktisch antwoord op de vraag binnen welk kader deze en gene arts werkt, hoe te
handelen in bepaalde omstandigheden en tenslotte op de vraag die in de forensische
geneeskunde van groot belang is: hoe ziet een bepaald fenomeen of letsel eruit. Alle grote
thema’s van de forensische geneeskunde worden uitgebreid behandeld. Onder meer:
lijkschouw, letselbeschrijving, zedenonderzoek, bloedafname ten behoeve van het strafrecht
en arrestantenzorg. Dat maakt het handboek geschikt als basisboek forensische geneeskunde.
Daarnaast komen verdiepingsthema?s aan bod, zoals kindermishandeling, NODO, identificatie,
DNA, antropologie, odontologie en toxicologie. Wat betreft de penitentiaire geneeskunde, zijn
vanuit het mensenrechtelijke en juridische kader de praktijk en problemen van alle dag
besproken. Als thema’s die van belang zijn voor zowel de forensische als de penitentiaire
geneeskunde zijn gekozen: psychiatrische zorg, verslavingszorg, body packers en
infectieziekten. Richt zich op de eerstelijns forensisch arts en de arts die werkzaam is in een
penitentiaire inrichting. Bevat talrijke afbeeldingen en voorbeeldformulieren ter illustratie.
Tekst dateert uit 2011,nu herdrukt in paperback editie
W.Duijst,C.Das (red.) (M-9789046604502) februari 2019 350 pag. € 50,90
Heimelijke Opsporing - het juridisch boek voor de opsporingspraktijk over de bevoegdheden
van het werken onder dekmantel
Beschrijft uitvoerig alle door de wetgever toegelaten opsporingsbevoegdheden die vallen onder
het begrip WOD (werken onder dekmantel), zoals stelselmatig inwinnen van informatie,
pseudokoop, pseudodienstverlening en infiltratie, zowel wanneer deze door opsporingsambtenaren als door burgers worden uitgevoerd. Vragen als ‘Hoe ver mag een
opsporingsambtenaar gaan wanneer het om misleiding gaat ?’, ‘Wanneer wordt het uitlokken
van een strafbaar feit juridisch ontoelaatbaar ?’, ‘Mag de politie heimelijk goederen aan
verdachten verkopen ?’ en vele andere daaraan gerelateerde vragen worden beantwoord. De
inhoud is, vanuit veiligheidsoverwegingen, tot stand gekomen aan de hand van openbare
bronnen, zoals Kamerstukken, wet- en regelgeving, veel jurisprudentie en literatuur. Het mag
voor zich spreken dat de door WOD gebruikte technieken en methodieken slechts besproken
kunnen worden wanneer deze uit jurisprudentie of anderszins reeds bekend zijn geworden.
F.Claassens (Kerckebosch- 9789067205870) september 2019 328 pag. ca. € 45,00
een Hooiberg vol Spelden - het gebruik van genealogische DNA-databanken bij opsporing
en identificatie
In april 2018 werden in de VS doorbraken bekendgemaakt in twee strafzaken die decennialang
uitzichtloos waren gebleven. Er werd een nieuwe, baanbrekende opsporingsmethode
geïntroduceerd: is forensische genetische genealogie, met gebruikmaking van particuliere
genealogische DNA-databanken, waarin personen vrijwillig hun DNA-profiel laten opslaan.
In de VS verlopen de ontwikkelingen stormachtig. Sinds april 2018 zijn nog meer vastgelopen,
oude moord- en verkrachtingszaken vlot getrokken. Mag het in Nederland ook? Daarvoor is het
van belang om deze nieuwe opsporingsmethode in kaart te brengen. Belicht de techniek achter
de forensische genetische genealogie, maar ook de ethische en juridische dilemma’s.
L.Meulenbroek,D.Aben (P-9789462512122) december 2019
114 pag. € 19,50
Identiteitsvaststelling van Verdachten en Illegale Vreemdelingen door
Opsporingsdiensten - een toetsingskader voor de kwaliteit van het product, het proces en de
organisatie.
Hoe wordt de identiteit vastgesteld van verdachten en van illegale vreemdelingen ? Hoe kan de
kwaliteit van de vaststelling in beeld worden gebracht? Dit proefschrift geeft een methode om
de kwaliteit van het vaststellen van de identiteit te bepalen en zo nodig te verbeteren,
toegespitst op opsporingsdiensten. Aan het einde is een summary in English opgenomen.
C.Willemsen (proefschrift Univ.Tilburg) oktober 2019 417 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Internet en Sociale Media - een complexe realiteit in de forensische psychiatrie en
strafrechtspleging
Mogelijkheden en moeilijkheden die gebruik maken van internet in de forensische geestelijke
gezondheidszorg en strafrechtspleging met zich brengen, vereisen analyse van gevolgen van
digitalisering voor professionalisering in het algemeen, en voor juridisering,criminalisering, en
pathologisering in het bijzonder. In 18 hoofdstukken wordt men helder en gedetailleerd
geïnformeerd door experts uit recht, psychiatrie, psychologie, seksuologie en criminologie
over de rol van digitalisering en sociale media in de dagelijkse praktijk van forensische ggz
(inclusief de tbs-sector), strafrecht, politie, gevangeniswezen en jeugdhulpverlening.

F.Koenraadt e.a.(W-9789462405387) september 2019

ca. 300 pag.

€ 39,95

Leerboek Forensische Psychiatrie
Dit eerste leerboek forensische psychiatrie is tot stand gekomen vanuit de vraag wat
onderscheidend is aan de forensische psychiatrie. Omdat forensisch psychiaters en andere
zorgverleners zich bewegen op de grens van psychiatrie en recht, is kennis van het
straf(proces)recht en de (praktische) wisselwerking tussen psychiatrie en rechtspraak
essentieel. Rapporteren voor de rechtbank is een van de bijzondere rollen van de forensisch
psychiater. Psychiaters doen ingrijpende en verstrekkende uitspraken over verdachten van een
misdrijf. De laatste jaren is binnen de forensische psychiatrie de nadruk meer komen te liggen
op risicotaxatie en risicomanagement. De opdracht aan de forensisch psychiater en psycholoog
is de kans op delictherhaling zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.Psychopathologie is een
onderscheidende punt dat heel belangrijk is. Daarbij geldt dat er een grote overlap is tussen
de forensische en de algemene psychiatrie wat betreft psychische stoornissen. Binnen de
forensische psychiatrie is dikwijls sprake van veel comorbiditeit (middelenafhankelijkheid,
intellectuele beperking), waarbij comorbide stoornissen ook met de behandeling van een
andere stoornis kunnen interfereren. Naast een allround kennis van de psychiatrische kliniek is
daarom een gedegen kennis van forensisch bijzonder relevante stoornissen noodzakelijk.
Om bovenstaande redenen is dit werk evenzo belangrijk voor strafrechtadvocaten,- juristen.
K.Goethals e.a.(B- 9789024430086) april 2019
556 pag. geb. € 55,00
Legal Insanity and the Brain - Science, Law and European Courts NU IN PAPERBACK !
Offers a unique comparative and interdisciplinary study of criminal insanity and neuroscience.
Criminal law theories and ideologies which underpin the regulation of criminal insanity have
always been the subject of controversy. The history of criminal insanity is characterised by
conceptual and empirical tension between two disciplinary realms: the law and the mind
sciences. Explores in depth the state of the art of legal insanity and the numerous intricate,
fascinating, pioneering and sophisticated questions raised by the integration of different
criminal law and behaviour theories, diverse disciplines and methodologies. Text from 2016.
S,Moratti,D.Patterson(ed.)(HART-9781509927548) februari 2019 336 pag. pap. ca. € 34,00
Naar een Persoonlijke Forensische Psychologie en Psychiatrie (Pompe Reeksnr.95)
F.Koenraadt (B-9789462907041) begin oktober 2019

98 pag. € 34,90

Onderzoek naar de Juridische Houdbaarheid van het Afnemen en Bewaren van
Celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de Veroordeling
In juni 2015 verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen
Openbaar Ministerie naar aanleiding van de zaak Bart van U., ook bekend als het rapport van
de commissie Hoekstra. Dit rapport bevatte onder andere de aanbeveling om voortaan reeds
bij de inverzekeringstelling van een verdachte steeds celmateriaal af te nemen ten behoeve
van het bepalen van het DNA-profiel na (eventuele) veroordeling. In opdracht van het
(toenmalige) ministerie van Veiligheid en Justitie is door de Rotterdamse vaksectie strafrecht
de juridische haalbaarheid en wenselijkheid van deze aanbeveling onderzocht. De aanbeveling
is bezien in het licht van diverse grond- en mensenrechten, strafvorderlijke uitgangspunten en
regels van gegevensbescherming. Ook is het recht van enkele andere landen ter zake
geschetst. De onderhavige uitgave bevat de weergave van dit onderzoek.
De conclusie van het onderzoek is dat het afnemen en bewaren van celmateriaal bij iedere in
verzekering gestelde verdachte ten behoeve van het na (eventuele) veroordeling bepalen en
verwerken van zijn DNA-profiel met het oog op toekomstige strafvervolgingen, juridisch
nauwelijks houdbaar is. Door genoemd ministerie daarnaar gevraagd, heeft de Afdeling
advisering van de Raad van State in het najaar van 2016 de uitkomst van het onderzoek
onderschreven. Aangezien is gebleken dat de onderzoeksbevindingen voor de verdere
discussie over de uitvoering van het rapport van de genoemde commissie onverminderd van
belang zijn, is het onderzoeksrapport in 2018 alsnog separaat gepubliceerd.
P.Mevis e.a. (B-9789462905917) begin januari 2019 134 pag. € 35,00
het Onthullende Geheugen - (Neuro)geheugendetectietests in het strafrecht en het nemo
tenetur-beginsel
Neurowetenschappen en neurotesten hebben al in veel zaken een bijdrage geleverd aan de
strafrechtspleging. Een voorbeeld van een neurotest is de (neuro)geheugendetectietest,
waarmee kan worden onderzocht of iemand beschikt over specifieke (dader)kennis. Deze

methode kan mogelijk bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten en de bewijsvergaring.
Uitgediept wordt hoe (neuro)geheugendetectietesten kunnen worden ingezet in het strafrecht
maar ook welke de risico’s ervan zijn. Beschrijft wat (neuro)geheugendetectietests zijn, hoe
worden deze uitgevoerd, wat de relevantie ervan is voor de Nederlandse strafrechtspleging –
zoals voor de bewijsvergaring en de opsporing van (toekomstige) strafbare feiten. Beschrijft
reikwijdte en risico’s van (neuro)geheugendetectietests in het licht van fundamentele rechten
en vrijheden. Gaat specifiek in op de vraag in hoeverre gebruik van (neuro)geheugendetectietests strookt met het nemo tenetur-beginsel ex artikel 6 EVRM, en onder welke
voorwaarden een (neuro)geheugendetectietest de nemo tenetur-toets kan doorstaan. Omdat
wordt bezien of en onder welke voorwaarden een verdachte kan worden onderworpen aan een
(neuro)geheugendetectietest, is dit boek van groot belang voor de strafrechtspraktijk.
N.v.Burgsteden (C-9789088632426) februari 2019
90 pag. € 25,00
Politieverhoor - de verschillende soorten verhoren in een notendop
BELGISCH RECHT
Bannister Advocaten (Antwerpen) 4 pag. november 2020
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

-----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018:
Cyber Agent Technology en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Dit rapport bevat een onderzoek naar de vraag of cyber agent technology bruikbaar is voor
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In hoeverre kan deze software deze diensten helpen bij
het invullen van verplichtingen omtrent gegevensbeheer?
B.Custers (Univ.Leiden) september 2017
30 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Dader, Daad en Deskundige - Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt
De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is het
centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe Instituut. De positie van
kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en de betekenis van individuele
mensenrechten in een internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
F.de Jong e.a. (red.) (B-9789062905283) juni 2018
502 pag. € 75,00
DNA in het Strafrecht - Hoe moet het niet ? Hoe moet het wel ?
Gebundelde commentaren op rechterlijke beslissingen waarbij het draait het om de manier
waarop strafrechters omgaan met het bewijs. Consistentie van de bewijsmotivering blijkt vaak
ver te zoeken. De commentaren schetsen een verontrustend beeld van onmacht, onkunde en
intellectuele stagnatie bij diegenen die over de afloop van strafzaken beslissen. De stukken
geven ook stof tot nadenken over de uiteenlopende soorten gegevens – wetenschappelijke en
traditionele gegevens – in het strafdossier en hoe betrokkenen bij het strafproces daarmee om
zouden kunnen gaan. Pleidooi om meer rationeel te denken en te redeneren langs de wegen
van een consistente, logische methodiek. Auteur is oud-raadsheer aan het Hof Amsterdam.
H.de Groot (P-9789462511873) september 2018 208 pag. € 29,50
DNA van Veroordeelden
De beslissing van de officier van justitie om DNA-materiaal af te nemen bij veroordeelden
moet meer gericht worden op strafbare feiten die met DNA-onderzoek kunnen worden
opgespoord, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven waarop de wetgever oorspronkelijk
het oog had. Dat dient de rechtsgelijkheid bij inbreuken op privacy en zorgt er tegelijkertijd
voor dat de inspanningen van het Openbaar Ministerie, de politie en de forensische diensten
beter gericht zijn op de opsporing van ernstige feiten. Tot die conclusie komt de procureurgeneraal bij de Hoge Raad op grond van onderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden. Het
onderzoek door de procureur-generaal bij de Hoge Raad is gedaan naar aanleiding van de
bevindingen in het Rapport Hoekstra.
T.Spronken,E.Luining (Hoge Raad) oktober 2018 152 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Forensische Psychiatrie en de Rechtspraktijk
Eerst worden de voor forensische psychiatrie relevante stoornissen en behandelmogelijkheden
beknopt behandeld (stoornissen die gepaard kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag of
die een gevaar kunnen inhouden voor de betrokkene zelf of voor anderen). Bespreekt

vervolgens gedragsdeskundige onderzoek voor de rechtspraktijk: gedragsdeskundige
rapportage, toerekeningsvatbaarheid en risicotaxatie. Daarna worden juridische kaders voor
gedwongen zorg beschreven, met aandacht voor toekomstige wetgeving. Afsluitend een
overzicht van forensische behandelsettingen voor volwassenen en jeugdigen, uitgangspunten
van forensische behandelinterventies en diagnostiek en behandeling van delinquenten met
agressief gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stalking en brandstichting.
K.Hummelen e.a.(red.) (Tijdstroom-9789058983152) september 2018 492 pag. geb. € 45,00
Geef ze een Vinger en ze Nemen de Hele Hand - de toepassing van handpalmafdrukken
voor de opsporing en vervolging
Een uitgave van A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior). Nog geen verdere inhoud.
B.de Wilde e.a.(B-9789462904354)januari 2018 260 pag. € 45,00
Gerechtstolken - Handleiding voor politie en rechtskundigen
BELGISCH RECHT
Aan welke eisen moeten gerechtstolken voldoen? Wat kun je van hen verwachten? Wat niet?
In de multiculturele maatschappij wordt men regelmatig geconfronteerd met mensen die onze
taal niet spreken. Wat als die mensen in aanraking komen met het gerecht ? Hoe vervullen
advocaten, politiemensen en rechters hun taak wanneer zij niet met de verdachte, de getuige
of het slachtoffer kunnen spreken ? Professionele gerechtstolk kan dit communicatieprobleem
oplossen. Verschaft hier een totaalbeeld van de rol en het belang van de gerechtstolk tijdens
een juridische procedure. Gerechtstolken is bovendien voornamelijk gestuurd door praktische
overwegingen. Een concrete case helpt om inzicht te krijgen in de manier waarop men als
rechtskundige of politiemedewerker efficiënt met een tolk kan werken.
H.Salaets e.a.(Lannoo- 9789401460040) december 2018 224 pag. € 25,00
Handboek Verhoren – deel 1 en deel 2
Dit boek is het resultaat van jarenlange praktijkervaring van lesgevers en cursisten
verhoortechnieken. Alle cursusteksten verhoortechnieken in de Belgische politiescholen werden
in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt van voorliggend boek. De onderwerpen
van Handboek verhoren 1 zijn zodanig gekozen dat ze voldoende informatie verschaffen voor
verhoorsituaties waarmee de gemiddelde rechtspracticus of geinteresseerde te maken krijgt.
In 'Handboek verhoren 2' komen specifieke verhooronderwerpen aan bod, zoals het
optimaliseren van het geheugen van de ondervraagde(cognitief verhoor, hypnoseverhoor), het
intensifiëren van de verstandhouding en interactie tussen ondervrager en ondervraagde (NLP,
intercultureel verhoor), professionaliseren van analyse- en inschattingsvermogen bij de
ondervrager (argumenteren, RPM, analytisch verhoor), en de uitdieping van de
basisverhoortechnieken in bijzondere omstandigheden (confrontatieverhoor,moraliteitsverhoor,
audiovisueel verhoor, videoconferentie en verhoren inzake keuzeconfrontaties).
M.Bockstaele deel 1 (M-9789046609194) april 2018 479 pag. €55,00
M.Bockstaele deel 2 (M-9789046609200) april 2018 480 pag. € 55,00
Internering en Toerekeningsvatbaarheid
BELGISCH RECHT
Onze maatschappij worstelt al eeuwenlang met de vraag hoe ze moet omgaan met
geestesgestoorde daders. De talrijke veroordelingen van België door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens inzake de behandeling van geïnterneerden tonen aan dat deze kwestie
steeds actueel blijft. Geeft eerst een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen
toerekeningsvatbaarheid en internering. Schetst op basis daarvan vervolgens de historische
evolutie van de positie van de geestesgestoorde in het strafrecht, om zo tot een goed begrip te
komen van de geldende wetgeving betreffende de internering. Vervolgens worden de
toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Bespreekt uitvoerig de rol van het
forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek. Formuleert voorstellen om beoordeling van de
geestesgestoorde delinquent, mensenrechten, hedendaagse functies van het strafrecht en
doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.
K.Hanoulle (I-9789400008854) januari 2018
570 pag. geb. € 125,00
In het kader van de TBS discussie is deze uiterst actuele Belgische uitgave uiterst relevant
Juridische Haalbaarheid van Voorgestelde Oplossingen voor de
Weigeraarsproblematiek omtrent Tbs-oplegging
TBS-maatregel voor weigerende verdachten: medische vaststelling van stoornis niet vereist

Onderzoek toont aan dat niet altijd gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de wet biedt voor
het rapporteren over en het opleggen van de tbs-maatregel aan weigerende observandi. De
rechter kan op basis van een zekere aannemelijkheid van de aanwezigheid van een stoornis
tbs opleggen. Medische vaststelling van de stoornis is niet vereist.In opdracht Min.Just.& V.
P.Mevis e.a. (EUR) juni 2018 100 pag (incl.bijlagen)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
P.Mevis e.a. (B-9789462905924) januari 2019 118 pag. € 32,50
Leugens en hun Detectie
BELGISCH RECHT
Overloopt de functie van leugens in de samenleving, met een historisch overzicht van de
leugendetectie tot op heden. Er is ruime aandacht voor psychofysiologische en psychologische
processen, die de oorzaak zijn van verbale, non-verbale en geschreven leugensignalen. Deze
uitgave werk beoogt een “state of the art” te maken van huidige nationale en internationale
wetenschappelijke kennis over de leugen en zijn detectie. Richt zich in de eerste plaats tot
beroepsgroepen die met leugens geconfronteerd worden en waar het opsporen ervan een
centrale rol speelt, magistratuur, politie, advocatuur en deskundigen in onderzoeken.
M.Bockstaele e.a.(M-9789046609378) 2e dr. augustus 2018
464 pag. € 65,00
Methoden van Onderzoek in het Strafrecht, de Criminologie en de Victimologie
De uitgave is uitgebracht ter gelegenheid van de landelijke promovendidag, strafrecht,
criminologie en victimologie 2018, gezamenlijk georganiseerd door het Departement Strafrecht
en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University.
Op deze dag presenteerden promovendi uit heel het land hun onderzoek binnen het thema
‘methoden van onderzoek in het strafrecht, de criminologie en de victimologie’. In deze bundel
vindt u van een deel van deze presentaties een geschreven bijdrage.
A.Bosma,S.Buisman (red.) (K-9789013150056) mei 2018 168 pag. € 22,50
Mr Big - grondslagen, reikwijdte en (rechts)psychologische aspecten van de
undercovermethode ‘Mr Big’
Zowel in de bekende Posbankzaak (2017) als in de zaak Goedhart (2015) werd de ‘Mr Big’methode toegepast. Hierbij wordt een verdachte, van wie het strafrechtelijk bewijs moeilijk is
rond te krijgen, ertoe bewogen om deel te nemen aan een door de politie opgezette fictieve
(criminele) organisatie. De organisatie biedt vervolgens de context waarbinnen de verdachte
wordt aangemoedigd om een bekentenis af te leggen. De MRB-methode heeft als doel om een
bekentenis veilig te stellen of een verdachte te kunnen uitsluiten. Deze omstreden
undercovermethode is afkomstig uit Canada maar wordt nu ook toegepast in Nederland – iets
wat naar verwachting in de toekomst veel vaker zal gebeuren. Introduceert hier de Mr Bigmethode zoals die in Canada wordt toegepast. Vervolgens komen relevante rechtspsychologische inzichten aan bod om zo de Nederlandse juridische situatie in kaart te brengen.
Cruciaal is de vraag in hoeverre de inzet van de Mr Big-methode kan resulteren in valide
bekentenissen. Behandelt ook andere opsporingsmethoden die raken aan de Mr Big-methode,
zoals stelselmatige inwinning van informatie, infiltratie en pseudokoop en -dienstverlening.
Beschrijft van al deze methoden het toepassingsbereik en de wettelijke grondslag. Beschrijft
tot slot of het Nederlandse strafrecht lering kan trekken uit het Canadese juridische kader van
Mr Big en de (rechts)psychologische inzichten.
M.Klok (C-9789088632297) begin oktober 2018 108 pag. € 25,00
Een symposium over dit onderwerp zal plaatsvinden op 3 oktober 2018 van 9.00 tot 16.30 op
het POMPE INSTITUUT TE UTRECHT, Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht. Wilt u zich
inschrijven of wilt u eerst meer informatie? Bel dan op 020 – 800 6135, stuur een e-mail
naar info@llmlegal.nl
Persons at Risk during Interrogations in Police Custody - Different perspectives on
vulnerable suspects
Met de nodige publiciteit omgeven behoorlijk kritisch Engelstalige proefschrift (Univ.Maastricht)
over de verhoortechnieken van de politie. Koen Geijsen, wetenschappelijk onderzoeker aan de
Politie Academie en daarnaast nog een dag per maand actief als geüniformeerde politieagent in
Amsterdam, geeft in zijn proefschrift advies te kiezen voor radicaal andere verhoortechnieken.
Zoals investigative interviewing in plaats van de in Nederland veel toegepaste Standaard
Verhoor Strategie (SVS). Interview in plaats van verhoor. "De Nederlandse manier van
verhoren kent een paar gevaarlijke aspecten, zoals het opbouwen van druk, wat zelden
betrouwbare informatie oplevert en soms leidt tot valse bekentenissen, en tunnelvisie. Agenten
wordt op het hart gedrukt dat ze aan waarheidsvinding moeten doen, maar wat is de

waarheid? De kans bestaat dat je als verhoorder gaat zoeken naar bevestiging van je eigen
waarheid. Ik zou liever willen dat ze aan feitenonderzoek doen.” In de Arnhemse
villamoordzaak leidde extreme druk tijdens de verhoren bijvoorbeeld tot waarschijnlijk valse
bekentenissen, zo werd vorige maand bekend. In zijn onderzoek heeft hij zich moeten
beperken tot uitgewerkte gespreksverslagen in vraag-antwoordvorm. Lang niet alle verhoren
in Nederland worden opgenomen. Dat zou wel moeten. Niet alleen kan later worden
teruggekeken of -geluisterd, ook kunnen agenten zich focussen op het verhoor in plaats van
ondertussen het proces-verbaal te moeten typen. Ook kunnen opnames worden gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. ”Bij gesloten of suggestieve vragen wordt de kans op een valse
bekentenis groter”. Het gevaar op valse verklaringen is extra groot, omdat een grote
meerderheid van verdachten bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een laag IQ heeft.
Nederlandstalige samenvatting is opgenomen.
K.Geijsen (9789402812046) 1 november 2018 176 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

-------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:
Alledaagse Magie - mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs
Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op de
mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs. Op basis van een
systematische literatuur review, observatiestudies, interviews en vergelijkend onderzoek,
wordt in dit boek nader ingegaan op de copingstrategieën die deze rechercheurs helpen in de
omgang met belastende werksituaties, de rol die collega’s en leidinggevenden daarbij spelen
evenals de taak- en organisationele karakteristieken die op dit proces van invloed zijn. Om het
risico op gezondheidsklachten te verkleinen en duurzaam functioneren te bevorderen, doen de
politie-organisatie, leidinggevenden en rechercheurs er verstandig aan om blijvend te
investeren in de geïdentificeerde persoonlijke, team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen
die alledaagse magie bij rechercheurs mogelijk maken.
H.Sollie (B-9789462367807) juli 2017
297 pag. € 39,95
Binding, Verbinding en Ontbinding
Inaugurele rede Maastricht als bijzonder hoogleraar in gezondheidsstrafrecht en forensische
geneeskunde. Stelt o.a. dat de juridische kant van de dood gaat over de positie van het lijk,
lichamelijke integriteit en de grenzen van lijkschouw. Over het laatste wordt gesteld dat ons
systeem van lijkschouw in strijd is met art. 2 en art. 3 EVRM. Hoopt de tegenstellingen tussen
het strafrecht en de medische wereld in deze bijzondere leerstoel te overbruggen.
W.Duijst-Heesters (Univ.Maastricht) maart 2017 17 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
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
Dubbel Gedwaald – Putten II en de Rijswijkse moordzaak
Er ging veel mis in de Puttense moordzaak. De twee mannen die in eerste instantie werden
veroordeeld voor de moord op stewardess Christel Ambrosius kwamen vrij nadat de Hoge Raad
de eerdere vonnissen ongeldig verklaarde. Vervolgens was een nieuwe dader snel gevonden:
Ronald P., een kleine crimineel, wiens zaadcellen, samen met biologisch materiaal van
meerdere andere mannen, op het lichaam van het slachtoffer waren gevonden. Na deze

veroordeling (‘Putten II’) oordeelde het Haagse hof dat Ron P. ook de waarschijnlijke dader
was van de moord op de Rijswijkse studente Anneke van der Stap. De ene moord maakte de
andere waarschijnlijker. Maar wat als de eerste moord helemaal niet waarschijnlijk was? Aan
de hand van grondige analyse van de sporen en eerdere getuigenverklaringen laat Ton
Derksen overtuigend zien dat Ron P. niet de dader kan zijn in de Puttense moordzaak. En ook
in de Rijswijkse moordzaak klopt het bewijs niet. Volgens Derksen lijkt het arrest van het hof
op het eerste gezicht goed doordacht en gemotiveerd. Dat er dan toch sprake is van een
gerechtelijke dwaling heeft, zo meent hij, te maken met een aantal klassieke denkfouten die
alle mensen dagelijks maken.
T.Derksen (ISVW-9789492538154) december 2017
336 pag. € 29,95
Handleiding Optreden Plaats Delikt
Fysieke en digitale sporen op de plaats van een misdrijf geven belangrijke aanwijzingen over
wat er is gebeurd en geven vaak ook (rechtstreekse) aanwijzingen over de identiteit van de
dader(s) en de bij het misdrijf gebruikte middelen. Deze sporen zijn veelal vluchtig, latent en
onderhevig aan contaminatie of wegmaken. Ze dienen zo spoedig mogelijk te worden
beschermd en veiliggesteld. Dat vereist vakmanschap van allen die op de plaats van het delict
(in hectische situaties) moeten werken. Fouten kunnen niet meer worden hersteld. Deze
Handleiding is een standaardwerk voor iedere politieambtenaar en hulpverlener die op een
plaats delict werkzaamheden moet uitvoeren of er leiding aan moet geven.
A.v.Amelsfoort,H.Groenendal (S-9789463500289) 2e dr. september 2017 228 pag. € 24,50
Handleiding Verhoor
Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met de belangrijke klus van het
verhoor. Maar ook voor leden van de rechterlijke macht die verklaringen moeten beoordelen
en/of zelf getuigen en verdachten verhoren, bevat de handleiding praktische handreikingen.
Het verhoren van een aangever van een woninginbraak vraagt tenslotte om een andere
aanpak dan het verhoren van een verdachte van een gewapende overval of een getuige van
openlijke geweldpleging. Welke verhoormethoden zijn er? Hoe bepaalt men welke methode in
welke situatie met worden toegepast? Hoe herkent men een onbetrouwbare verklaring?
A.v.Amelsfoort e.a.(S-9789463500297) 7e dr.september 2017 560 pag. € 42,50
Intuïties Maken Meer Kapot dan je Lief is
We zijn moraalridders. We nemen elkaar de godganse dag de maat. We hebben minder dan
een seconde nodig om de een aardig en de ander een schurk te vinden. En daar maken we
onze medemens vervolgens ruimhartig deelgenoot van, bij de koffiemachine of op Twitter. Dat
schept een band. Maar met die intuïties van ons slaan we voortdurend de plank mis. Vooral in
de rechtszaal kan dat dan verkeerd uitpakken. Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is laat zien
wat er dan gebeurt. Het gaat over boeven die er reuze sympathiek uitzien en daarom de dans
ontspringen. Over onschuldige burgers die we een misdaad in de schoenen proberen te
schuiven. En over verstandige politiemensen, officieren van justitie, rechters en getuigendeskundigen die toch miskleunen. Wat moeten we dan wel doen? Het korte antwoord: onze
intuïtie hevig wantrouwen en zo lang mogelijk buiten de deur houden. Het langere antwoord,
geïllustreerd aan de hand van luchtige, hilarische, maar ook tragische voorbeelden, is dit boek.
Harald Merckelbach is hoogleraar rechtspsychologie Universiteit Maastricht. Hij schrijft
wetenschapscolumns voor de NRC en trad vaak op als getuige-deskundige in strafzaken.
H.Merckelbach (Promethuis-9789044634396) september 2017 272 pag. € 19,99
UITVOERIGE BESPREKING IN VOLKSKRANT 02-09-17 IN BIJLAGE (gratis op pdf op aanvraag)
UITVOERIG INTERVIEW MET MERCKELBACH IN ZUIDERLUCHT (gratis op pdf op aanvraag)
Manual of Forensic Science - An International Survey
A truly international and multi-disciplinary compendium of current best practices authored by
top practitioners from around the World. Covers current trends and technology advances in the
following disciplines within forensic science: bloodstain pattern analysis, forensic photography,
ballistics, latent prints, forensic genetics and DNA, questioned documents, forensic toxicology,
forensic clinical medicine, forensic pathology, forensic odontology, forensic anthropology,
forensic entomology, forensic biometry, forensic psychology and profiling, law comparison and
ethics, and much more. Highly illustrated with hundreds full-color diagrams and photographs.
A.Barbaro (CRC-9781498766302) december 2017 289 pag.geb. ca. € 134,00

Modus Operandi van de Recherche -de recherchepraktijk in moord- en verkrachtingszaken
Aan de hand van 31 opsporingsonderzoeken naar moord en verkrachting wordt de wijze
waarop de recherche te werk gaat geschetst. Elk opsporingsonderzoek is uniek en 31 zaken
zijn een fractie van wat de recherche aan werk verzet. Maar, zoals rechercheurs zelf zeggen, je
wordt van elk opsporingsonderzoek wijzer. WVerwacht wordt dat de opgetekende verhalen
herkenbaar zijn voor de geïnterviewde teamleiders en rechercheurs, in de zin dat ze goed de
dagelijkse recherchepraktijk in soms hectische tijden weerspiegelen.
A.v.Wijk e.a.(V-9789463500203) mei 2017
180 pag. € 45,50
Over de Grenzen van de Stoornis – the mental disorder in criminal law
Psychische stoornis wordt vaak aangevoerd als een argument voor toerekeningsvatbaarheid en
oplegging van tbs. Maar volgens Beukers is het stoornisconcept in deze situaties onvoldoende
bruikbaar. “Delinquent gedrag laat zich verklaren vanuit een complex van psychische functies
en omgevingsfactoren. “Ook blijkt het stoornisconcept moeilijk te definiëren. De grens tussen
psychisch ziek en gezond is niet scherp. Oppert om het stoornisconcept in het strafrecht los te
laten. “Bij de koppeling van de ontoerekeningsvatbaarheid aan de stoornis zijn vraagtekens te
plaatsen.” Dat geldt volgens hem ook voor de betekenis van de stoornis bij het voorspellen
van crimineel gedrag. Onderzocht welke functie de stoornis vervult in het strafrecht. Bij de
toerekening gaat het om het brede begrip ‘competentie’: het inschattingsvermogen en het
sturingsvermogen . Dit criterium vindt in het recht al brede toepassing. De rechtvaardiging
voor het niet toerekenen ligt in het onvermogen van de verdachte, ongeacht de oorzaak
daarvan, en niet in de stoornis. Pleit een tbs-variant waarbij de legitimatie niet ligt in de
stoornis maar in het gevaar dat verdachte oplevert. Weigering tot medewerking aan een
gedragsdeskundig onderzoek levert dan geen belemmering op voor toepassing van de tbs.
M.Beukers,december 2017 264 pag. (incl. summary in english) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Poisons: An Introduction for Forensic Investigators
Concise yet comprehensive overview of toxicants and unanticipated circumstances in which
poisoning occurs. Expands awareness of poisoning possibilities, heightens recognition of the
toxic potential of many substances, and provides information to aid in focusing investigations.
Discusses life-threatening toxic substances and agents that modify behavior to achieve
criminal goals. These include drugs that facilitate sexual assaults and robberies, and those
found in medical child abuse and drug-product tampering. More than 230 case studies
illustrate both unintentional and intentional poisoning and highlight situations where poisoning
may not immediately be apparent. Information is included in pertinent criminal poisoning cases
to illustrate the temperament of poisoners, their relationship to victims, their basis for poison
selection, and their method of administration. The book's more than 650 references are an
asset to frame knowledge as well as a resource to return to again and again. NASLAGWERK!
D.George (CRC-9781498703826) november 2017 388 pag.geb. ca. € 85,00
het Schuldige Geheugen
Neurologische en neuropsychologische onderzoeksmethoden worden steeds belangrijker voor
het strafrecht. Hier wordt de mogelijkheid beoordeeld om neurogeheugendetectie in te zetten
in het Nederlandse strafrecht. Blijven onze herinneringen vrij of kunnen ze in de toekomst door
de autoriteiten worden onderzocht met hersenonderzoek? Bij neurogeheugendetectie worden
de hersenen van een verdachte met ‘elektro-encefalografie’ onderzocht op de aanwezigheid
van daderkennis. Niet alleen kan deze methode een rol spelen bij het vaststellen van een
geestelijke stoornis of recidivegevaar, maar ook bij het bewijzen van het ten laste gelegde feit.
Maar is de methode valide en betrouwbaar? Kan de verdachte worden gedwongen mee te
werken? Neurogeheugendetectie wordt ook wel de Guilty Knowledge Test genoemd en wordt al
in enkele landen ingezet. Voordat de methode naar Europa overwaait, wordt beoordeeld of
toepassing van deze methode in Nederland mogelijk is. Middels literatuur, jurisprudentie en
parlementaire stukken is een kader opgesteld waaraan de methode wordt getoetst.
D.v.Toor (K-9789013143379) april 2017 588 pag. € 85,00
the Science of Crime Scenes
Addresses the science behind the scenes and demonstrates the latest methods and
technologies in depth. Covers the philosophy of crime scenes as historical events, the
personnel involved at a scene (including the media), the detection of criminal traces and their
reconstruction, and special crime scenes, such as mass disasters and terroristic events.

Includes in-depth coverage of disasters and mass murder, terror crime scenes, and CBRN
(chemical, biological, radioactive and nuclear) not covered in any other text.Will serve as an
excellent reference for forensic practitioners and crime scene technicians.
M.Houck e.a.(Academic Press-978012848781) 2e dr. augustus 2017 460 pag. geb. ca. € 87,00

-----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016:
Eenvoudig Financieel Rechercheonderzoek
Beschrijft het verloop van een eenvoudig financieel rechercheonderzoek van begin tot eind.
Geeft aan welke stappen er doorlopen kunnen worden en waarom. Geeft antwoord op vragen
als: Hoe ziet een eenvoudig financieel rechercheonderzoek eruit? Waar moet ik beginnen?
Waarom moet ik daar beginnen? Hoe moet ik dat dan op papier zetten? Wat is de volgende
stap? Veelvoorkomende onderzoeksmogelijkheden en manieren hoe financiële strafbare feiten
gepleegd kunnen worden passeren de revue. Vele bijlagen met praktijkvoorbeelden
ondersteunen de beschreven theorie. Degelijk opleidingsboek met name voor de recherche.
W.Steunenberg (V-9789463500043) april 2017 118 pag
€ 24,50
Als Vreemde Ogen Dwingen - een onderzoek naar de positie van de transcultureel
gedragskundige in een strafrechtelijke context
In hoeverre de culturele herkomst of achtergrond van de dader een rol speelt bij zijn misdaden
is al jaren een regelmatig terugkerende vraag tijdens zittingen van de strafrechter. In dat
verband wordt weleens een beroep gedaan op een - vaak zelfbenoemde - trans- of
interculturele gedragsdeskundige pro Justia. Maar wat maakt hem of haar tot een deskundige
van andere culturen? Hoe verandert dat de gedragskundige blik? En welke juridische
aanspraken kan een verdachte met een andere culturele achtergrond in dit verband doen
gelden? Het zijn fundamentele vragen die aan belang winnen nu de praktijk vooruit is gaan
lopen op de theoretische doordenking. In dit onderzoek wordt getracht een antwoord op deze
vragen dichterbij te brengen. Centraal staat een zoektocht naar de juridische en
gedragskundige meerwaarde van een transcultureel gedragskundige voor de justitiabele die
afkomstig is uit een 'andere' cultuur en die van zijn vrijheid is of dreigt te worden beroofd.
L.Noyon (B-9789462902664) september 2016 164 pag. € 32,50
Comparative Bone Identification: Human Subadult to Nonhuman
Building on the success, and maintaining the format, of the best-selling Human and Nonhuman
Bone Identification: A Color Atlas (ISBN: 978-1-4200-6286-1),Comparative Bone
Identification: Human Subadult to Nonhuman presents new images of human bones
representing many states of maturation from neonate to 20 years old. It also extends the
scope of the former work by focusing on the smaller bones of fetuses and young humans and
comparing them to bones of birds, reptiles, marine mammals, fish, and a frog that may be
confused with those of a subadult human.
The book begins with a section on general osteology and explains the major anatomical
differences between humans and other animals. The second section compares human and
nonhuman bones, categorized by type of bone, and includes most of the major bones in
humans and nonhumans. The third section presents skeletons within species.
Containing nearly 3,500 color photographs, the book provides examples of similar bones in
nonhuman species that may be confused with the human bone in question. The bone images
are also taken from different angles to enhance detailed understanding.
A practical comparative guide to the differences among species for nearly all bones in the
body, this book is a valuable resource for the laboratory or in the field. It uses a visual
approach with annotations pointing out salient features of the most commonly discovered
bones, giving clear examples for use by law enforcement, medicolegal death investigators,
forensic anthropologists, students, and readers who wish to distinguish between human bones
and those of the a variety of animal species. Uit de inhoud: MAJOR ELEMENTS OF DIFFERENT
SPECIES:Cranium, Mandible, Pectoral Girdle, Sternum, Ribs, Vertebrae, Ossa Coxae, Humerus,
Radius, Ulna, Hand, Femur, Tibia, Fibula, Foot. SKELETONS ARRANGED BY SPECIES: Human
Subadult, Birds, Reptiles, Marine Mammals, Fish. Auteur is fameuze forensisch antropologe.
D.France (CRC-9781439820438) juli 2016
760 pag. geb. ca. € 235,00
Computer Forensics and Digital Evidence

Aims to explain the relevance of the Computer Forensic within investigations related to crimes
which involve technology supports. Experts in this area are constantly asked to improve their
competence in regards to technological data collection, analysis and conservation due to the
difficulty to preserve them as a reliable proof in the Court. Although many difficulties still cause
flaws within the Computer Forensic investigations, the development of this branch of
knowledge are increasing every day. This publication tries to outline an understandable and
incisive description it under a scientific and legal point of view.
M.Lori (W-9789462403062) februari 2017
112 pag. € 14,95
Forensic Medicolegal Injury and Death Investigation
Provides an introduction to forensic science and coverage of injury patterns, natural disease,
accidental trauma, child injury and fatalities, and domestic violence. Includes an extensive
section on injury recognition covering blunt, sharp, and patterned injury, forensic odontology,
gunshot wounds, and craniocerebral injury. Covers all the essential aspects relating to death
investigations as well as investigations involving abuse and injury. Illustrates concepts with
graphic images throughout. Inhoud: Introduction to Forensic Investigation. Forensic
Investigative System. Cause, Mechanism, and Manner of Death. Forensic Pathology: Scene
Investigation and Autopsy. Postmortem Changes. Death Scene Investigation. Forensic
Anthropology. Forensic Legal Issues and Expert Witness Testimony. Injury Recognition. Blunt,
Sharp, and Patterned Injuries. Forensic Odontology. Craniocerebral Injury. Motor Vehicle
Accidents. Firearms Identification. Gunshot Wounds. Sudden, Natural, and Accidental Deaths.
Organ Donation. Asphyxial Deaths. Thermal Deaths. Electrical Deaths. Toxicology. Alcohol
Deaths. Workplace Deaths. Child Fatalities and Domestic Homicides. Domestic Violence. Sexual
Assault. Child Abuse and Infanticide. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Elder Abuse.
M.Dudley (CRC-9781498734882) september 2016 262 pag.geb. ca. € 67,00
Fraude in het Strafrecht
Bedoeld als naslagwerk voor veel voorkomende vormen van fraude. Per fraude zijn de modus
operandi, tendenties, onderzoeksmogelijkheden en het juridische kader weergegeven. Er is
gestreefd naar volledigheid van de te behandelen onderwerpen. Zo zijn nieuwe wetsvoorstellen
opgenomen in dit boek en zijn honderden (recente) uitspraken verwerkt.
M.Scharenborg (MMB-9789463185318) augustus 2016 370pag. € 24,50
VERSCHENEN IN 2015 MAAR NU WEER UITERST ACTUEEL
de Gekooide Recherche –het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse
opsporing
Financieel rechercheur en oud-journalist Michiel Princen heeft de Persprijs Jacques van Veen
2016 gewonnen voor zijn boek De gekooide recherche. De jury die de prijs toekende, stond
onder leiding van Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. Princens boek over
de matige prestaties van opsporingsorganisaties scoorde volgens de jury hoog op veel punten.
‘Het betreft een inzending die getuigt van uitstekende journalistieke vaardigheid, die berust op
gedegen onderzoek, die origineel is door de methode van verwerving van het materiaal en die
maatschappelijk hoogst relevant is voor de rechtspleging.’ Corstens in het juryrapport: ‘De
verantwoordelijken kunnen er veel van leren. Het is onthullend, het houdt politie en justitie
(OM) een spiegel voor, het geeft inzicht in de werkwijze van politie en OM, het maakt
inzichtelijk waarom bepaalde zaken het einde niet halen (verwonderpunt voor veel mensen).
Princen legt de vinger op de kwetsbare plekken in de opsporingsketen.
M.Princen (BB-9789035142480) maart 2015 256 pag. € 18,95
a Guide to Forensic DNA Profiling
The increasingly arcane world of DNA profiling demands that those needing to understand at
least some of it must find a source of reliable and understandable information. Combining
material from the successful Wiley Encyclopedia of Forensic Science with newly commissioned
and updated material, the editors have used their own extensive experience in criminal
casework across the world to compile an informative guide that will provide knowledge and
thought-provoking articles of interest to anyone involved or interested in the use of DNA in the
forensic context. Following extensive introductory chapters covering forensic DNA profiling and
forensic genetics, this comprehensive volume presents a substantial breadth of material
covering: Fundamental material – including sources of DNA, validation, and accreditation
Analysis and interpretation – including, extraction, quantification, amplification and
interpretation of electropherograms (epgs), Evaluation – including mixtures, low template, and

transfer, Applications – databases, paternity and kinship, mitochondrial-DNA, wildlife DNA,
single-nucleotide polymorphism, phenotyping and familial searching, Court - report writing,
discovery, cross examination, and current controversies. With contributions from leading
experts across the whole gamut of forensic science, this volume is intended to be authoritative
but not authoritarian, informative but comprehensible, and comprehensive but concise. It will
prove to be a valuable addition, and useful resource, for lawyers, criminologists, and judges.
A.Jamieson,S.Bader(ed.) (Wiley-9781118751527) maart 2016
456 pag. € 141,50
Handboek Vermiste Personen
Jaarlijks komen er bij de politie 30.000 tot 40.000 meldingen binnen over een vermiste
persoon. Meestal wordt de vermiste binnen korte tijd teruggevonden. Maar in een aantal
gevallen is de vermiste slachtoffer geworden van een ongeluk of misdrijf of heeft de vermiste
zichzelf om het leven gebracht. Het is belangrijk dat de politie de aard en ernst van een
gemelde vermissing goed inschat. De eerste uren en dagen kunnen cruciaal zijn voor een
goede afloop. Tegelijkertijd is het praktisch gezien onmogelijk om na iedere melding een
uitgebreid politieonderzoek te organiseren. Als een vermiste om het leven is gekomen,
betekent dat niet altijd dat de dode direct wordt aangetroffen. Daar kan jaren overheen gaan.
Er worden regelmatig stoffelijke overschotten aangetroffen die niet onmiddellijk kunnen
worden geïdentificeerd. Dit probleem is kleiner geworden door de mogelijkheid van DNAonderzoek, maar groter geworden door de flinke toename van het aantal internationale reizen.
In dit handboek worden beide problemen uitgebreid behandeld. Er wordt ingegaan op criteria
die de politie kan gebruiken om een betrouwbare inschatting te maken over de aard van de
vermissing en er wordt aandacht besteed aan allerlei methoden en technieken die kunnen
helpen bij het terugvinden van de vermiste. Daarnaast worden verschillende
identificatietechnieken behandeld en wordt stilgestaan bij vermissingen met een internationaal
karakter. Bevat verder informatie over diverse voor het onderzoek naar vermissingen van
belang zijnde onderwerpen, zoals juridische aspecten van het politieonderzoek naar vermiste
personen, nationale en internationale politionele registratiesystemen, onderzoeksgegevens
over weglopende jongeren, over misdrijven tegen jongeren en over partnerdoding, het
omgaan met achterblijvers, aard en omvang van het probleem van vermiste personen, de
waarde(loosheid) van getuigenverklaringen en hoe om te gaan met de ongevraagde bijdragen
van helderzienden. Een model van een brochure, bestemd voor mensen die in hun eigen
omgeving met een vermissing te maken krijgen, is bijgevoegd. Dit handboek is in eerste
instantie bedoeld voor iedereen binnen de politie die met vermissingen te maken krijgen.
S.Schouten (R-9789035248809) 2e dr. mei 2016 528 pag. € 24,50
ENGELSTALIGE BEKNOPTE BEWERKING
Police Investigations of Missing Persons
The information presented in this book is based on data from scientific research as well as on
police experience in missing persons investigations. The oft-applied rule of thumb that the
police should wait a certain amount of time (usually 24 or 48 hours) before taking action can
be fatal for the missing person. Risk assessment is an essential part of any efficient procedure
used to process missing persons reports. It should ensure that police response is focused on
those disappearances in which the missing person is at serious risk and/or the victim of a
crime, whereas the time spent on disappearances of a non-serious nature should be minimal.
The application of modern identification techniques, and the international exchange of
information on missing and unidentified persons, is also essential in solving many of the
sometimes long-term cases of missing persons. Provides information on various subjects of
relevance for the missing and unidentified persons problems such as: juridical aspects;national
and international registration systems used by police forces; research data on the various
types of disappearances of children, adolescents and adult persons; data on abduction and
(sexual) crimes against young persons; data on intimate partner killing; how to deal with the
partner and relatives the missing person left behind; identification and search techniques; how
to estimate the reliability of reports of witnesses who claim to have seen the missing person;
how to deal with psychics when the relatives accept their involvement.
S,Schouten e.a. (R-9789035248809) 2e dr. mei 2016 304 pag. € 29,50
Hoe hard is DNA-bewijs ? internationaal-vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van
DNA-profielen
DNA-bewijs geldt als ‘hard’: over de conclusies zou weinig discussie mogelijk zijn. Door nieuwe
technologieën worden tegenwoordig echter vaker DNA-mengprofielen en onvolledige profielen

verkregen. Deze zijn veel minder eenduidig dan volledige DNA-profielen. Op verzoek schreven
DNA-deskundigen uit verschillende landen een DNA-rapport over dezelfde casus met daarbij
verschillende typen DNA-profielen. Hun rapporten wijken sterk van elkaar af, evenals hun
conclusies over de DNA-profielen. Juridische lezers oordelen vervolgens verschillend over de
casus en de conclusies. DNA-bewijs is dus niet altijd ‘hard’, en er zijn reële risico’s voor de
waarheidsvinding. De auteurs doen suggesties om een juiste rechterlijke oordeelsvorming over
DNA-rapporten te bevorderen.
M.Malsch e.a. (NJB 2016/882,afl.18, p.1261 – 1266) 6 pag
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Materials Analysis in Forensic Science
Provides basic principles of forensic science and an overview of materials analysis. Contains
information on a wide variety of trace evidence. Covers methods, textiles, explosives, glass,
coatings, geo-and bio-materials, and marks and impressions, as well as various other
materials. Includes a section on professional issues, such as discussions of the crime scene to
court process, lab reports, health and safety, and field deployable devices.
M.Houck (Acad.Press-9780128005743) juli 2016 530 pag. ca. € 77,00
Munchhausen by Proxi - and other Factitious Abuse – practical and forensic investigation
techniques
Covers Munchausen and Munchausen by Proxy (MBP) though the terms have recently changed.
The 2013 DSM-V—the update to the American Psychiatric Association's (APA) diagnostic and
classification tool—has classified both Munchausen and MBP as "Factitious Systematic Abuse."
While thought to have occurred primarily with children and their caregivers, recent research
shows a more widespread problem: such medical abuse to spouses, the disabled, the elderly—
even pets. Many involve repeat and long-term instances of hospital and medical fraud. Covers
the syndrome itself, interviewing and investigative aspects, victimology, as well indicators in
the event of homicide and death.
K.Artingstall (CRC-9781498732215) september 2016 338 pag. geb. ca. € 85,00
Onbenutte Kansen – een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing
De politie verzamelt in rechercheonderzoeken veel informatie. Een deel van die informatie
komt terecht in het procesdossier. De informatie die niet in het procesdossier terechtkomt,
wordt restinformatie genoemd. Zo kan bijvoorbeeld bij een moordonderzoek ook een
drugsnetwerk in beeld komen. Dergelijke informatie kan voor andere opsporingsonderzoeken
en andere partijen, zoals de Belastingdienst en gemeenten, van groot belang zijn. In dit
onderzoek is nagegaan hoe de politiepraktijk omgaat met restinformatie en wat de eventuele
meerwaarde van restinformatie kan zijn voor de opsporing van strafbare feiten en de
samenwerking met andere instanties. Rechercheteamleiders hebben daarvoor een vragenlijst
ingevuld, er zijn interviews gehouden en er zijn restprocessen- verbaal bestudeerd. Het
registreren en gebruikmaken van restinformatie gebeurt nog te weinig, waardoor veel
informatie verloren gaat. Dit aspect van de informatie- en opsporingspraktijk is onvoldoende
geborgd en verdient de nodige aandacht. Dit onderzoek eindigt dan ook met een aantal
aanbevelingen om het gebruik van restinformatie te stimuleren.
A.v.Wijk,L.Scholten (R-9789035248878) april 2016 88 pag. € 32,00
Onderzoeken van Fraude
Biedt een handvat hoe fraude onderzocht kan worden. Hierbij wordt ingegaan op de
opsporingsambtenaar, de particulier onderzoeker, de forensisch IT-auditor en de forensisch
accountant. Daarnaast worden veertien modelonderzoeken beschreven hoe fraude onderzocht
zou kunnen worden. Het boek biedt niet alleen de onderzoeker van fraude ondersteuning,
maar ook de opdrachtgever en degene die onderzocht wordt.
M.Scharenborg (MMB-9789463185141) augustus 2016 251 pag. € 24,50
Practical Aspects of Rape Investigation : A Multidisciplinary Approach
Addresses rape and sexual assaults from all clinical, pathological, medical, and legal aspects.
The book focuses on the victim and covers contemporary issues in sexual violence,
investigative aspects of rape and sexual assault, offender fantasy, the personality of the
offender, collection of evidence, medical examinations, and treatment, as well as trial
preparation issues. Special topics include pedophiles, female and juvenile offenders, drugfacilitated rape, sexual sadism, elder abuse, and sexual assault within the military.

R.Hazelwoode.a.(ed.) (CRC-9781498741965) 5e dr.december 2016 462 pag.geb. ca. € 105,00
de Psychiatrie in het Nederlands Recht
Handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie. Niet alleen in het
strafrecht maar ook in bestuursrecht, burgerlijk recht, het gezondheidsrecht en het jeugdrecht
wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van psychiater en psycholoog. Hier worden
zowel vanuit de juridische als de gedragskundige invalshoek onderwerpen behandeld zoals
toerekeningsvatbaarheid, terbeschikkingstelling, onvrijwillige opname in een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis en wilsonbekwaamheid. Daarnaast heeft de benadering in dit boek
ook betrekking op de rechtspositie van en de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten in
penitentiaire, tbs- en jeugdinrichtingen. Geactualiseerde nieuwe editie.
B.Raes,F.Bakker (red.)(K-97890139495) 7e dr. december 2016 318 pag. € 34,50
Sterktes van mensen - Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met
een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden
De aanwijzingen nemen steeds meer toe: sterktegericht werken met mensen met een
psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden levert positieve resultaten op. Dit
boek bundelt de beschikbare kennis en reikt handvatten aan om met deze aanpak in de
praktijk aan de slag te gaan. Het bevat twee bijdragen van internationale experts: Fergus
McNeill (University of Glasgow, UK) en Tony Ward (Victoria University of Wellington, New
Zealand) beschrijven de achtergronden en internationale toepassingen van het sterktegericht
paradigma. Vijf hoofdstukken geven daarnaast de eerste resultaten weer van een
interdisciplinaire studie van de Universiteit Gent naar sterktegerichte multidisciplinaire
richtlijnen, aanbevelingen en strategieën voor deze doelgroep, en samen met de doelgroep.
T.Vander Beeken e.a. (M-9789046608081) februari 2016 182 pag. € 25,00
Voorkomen van Fraude
Hiertoe wordt ingegaan op de overwegingen van de fraudeur, om vervolgens de risico's binnen
de onderneming in kaart te brengen en vele maatregelen ter voorkoming uiteen te zetten.
Hierbij gaat het niet alleen om fysieke maatregelen maar ook om gedragsverandering
(gedragscodes) en screening.
M.Scharenborg (MMB-9789463185172) augustus 2016 230 pag. € 24,50
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

-----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015 :
Forensische Gedragsdeskundigen in het Strafproces - de invloed en toepassing van de
Wet deskundige in strafzaken
Met de Wet deskundige in strafzaken (2010) heeft de wetgever meer rechten en plichten aan
gerechtelijke deskundigen gesteld en een landelijk openbaar register opgezet om tot een
kwaliteitstoets te komen. Procesdeelnemers kunnen in diverse stadia van het strafproces
deskundigen oproepen ter zitting. Met betrekking tot de geestesgesteldheid van een
justitiabele kunnen forensische gedragsdeskundigen de procesdeelnemers adviseren, zowel
tijdens een strafproces als ook bij de uitvoering van een strafrechtelijke maatregel.
Gedragsdeskundigen komt men in de rechtspleging in verschillende hoedanigheden tegen: als
pro Justitia rapporteur en/of als behandelaar. In dit boek wordt de vraag behandeld of de Wet
deskundige in strafzaken (en het daarbij behorende deskundigenregister) betrekking heeft, en
voldoende is toegesneden op de forensische gedragsdeskundigen. Via wetsgeschiedenis,
wettelijke regelingen en de eisen voor opneming in het deskundigenregister wordt nagegaan of
de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende hoedanigheden van
gedragsdeskundigen in een strafproces. Aan de hand van praktijkonderzoek wordt aandacht
besteed aan ervaringen met de Wet deskundige in strafzaken.
V.de Weerd (9789462401723) januari 2015 90 pag. € 14,95
Gunshot Wounds - Practical Aspects Of Firearms, Ballistics, And Forensic Techniques
Written by the nation's (USA)foremost authority on gunshot wounds and forensic techniques as
they relate to firearm injuries, this third edition of a bestseller provides critical updates to
information on gunshot wounds and the weapons and ammunition used to inflict them. The
book describes practical aspects of ballistics, wound ballistics, and the classification of various
wounds caused by handguns, rifles, and shotguns. It also explains autopsy techniques and
procedures and laboratory analyses relating to weapons and gunshot evidence. Na ca. 20 jaar
eindelijk een nieuwe editie van het gezaghebbende handboek deze Amerikaanse autoriteit
V.Dimayo (CRC-9781498725699) 3e dr. november 2015 363 pag. geb. ca. € 92,00
Handboek Forensische Gedragswetenschappen
BELGISCH RECHT
De forensische geestelijke gezondheidszorg is een boeiend en tegelijk complex domein in volle
ontwikkeling. Zij bevindt zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en het
recht. Uiteenlopende vakspecialisten uit justitie en hulpverlening zijn hierbij op elkaar
aangewezen. Voor een adequate samenwerking is kennis van de context waarin de
verschillende actoren werken essentieel. Dit handboek bevat bijgevolg bijdragen van juristen,
psychiaters, psychologen, orthopedagogen, criminologen, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers. De auteurs zijn zowel academici als experten uit de praktijk. Zij
behandelen uit beide gezichtspunten uiteenlopende wetenschaps- en praktijkdomeinen die van
groot belang zijn voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.
C.Wittouck e.a. (red.) (M-9789046606339) mei 2015
438 pag. € 65,00
P.S. eerder is in België verschenen : Handboek Forensische en Penitentiaire Geneeskunde
M.Duijst e.a. (red.) (M-9789046604502) oktober 2011 350 pag. € 49,50
Hechting of Hechtenis – problematische hechting en het verband met delinquent gedrag
Gehechtheid is een centraal mechanisme in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het
zelfgevoel en het vermogen relaties met anderen aan te gaan. Verstoringen in dit belangrijke
proces hebben hun invloed op de ontwikkeling van psychopathologie en dat kan over
generaties heen gaan. Hechting en gehechtheid in relatie tot hechtenis staan dan ook centraal.
Een groot deel van de patiënten, met name in de forensische ggz, is in de vroege jeugd
tekortgekomen aan veiligheid en responsiviteit en is dan ook onveilig gehecht met alle
gevolgen van dien voor de opbouw van het zelfgevoel, het vermogen wederkerige en
diepergaande relaties met anderen aan te gaan en de affectregulatie.
F.Koenraadt e.a. (W-9789462402614) november 2015 198 pag. € 24,95
the Light’s at the End of the Funnel! - Evaluating the effectiveness of the transnational
exchange of DNA profiles between the Netherlands and other Prüm countries
While few would still hold forensic DNA analysis for the cure-all for unsolved crimes that many
once believed it to be, DNA evidence now clearly ranks as one of the most powerful types of

forensic evidence available. In addition to its unrivalled potential to eliminate the innocent and
include the potentially guilty, it has proved its capacity to produce a decisive breakthrough in
hitherto unsolved crimes. Furthermore, it has been instrumental in resolving miscarriages of
justice, thereby revealing the limitations of many traditional types of evidence, including
(eye)witness evidence. Recent developments such as the increase in transnational crime, the
blurring of national boundaries and the ongoing digitization of society, have made the
exchange of DNA profiles across national borders a welcome new tool in the investigative
arsenal. It enables the rapid identification of donors of DNA traces whose reference profiles are
stored in foreign databases. To date, there have been some obvious success stories. In press
releases, several examples are described of crimes that were committed in the Netherlands
and were solved after a crime scene profile in the Dutch forensic DNA database gave a match
with an offender profile stored in the DNA database of another European country. However,
apart from this limited number of spectacular but essentially anecdotal high profile cases, little
is known about the actual effectiveness of the transnational DNA profile exchange in bringing
cases to court. Here, the follow-up of a match is the key issue. No follow-up means no added
value for the resolution of crimes. Therefore, a true measure of the effectiveness of the
exchange process is not obtained by just counting the number of detected matches but by
examining how many matches eventually play a role in criminal investigations.
This book reports on just such a study. It looks at the effectiveness of the exchange and
comparison of DNA profiles between various European countries, more specifically between the
Netherlands and Austria, Bulgaria, Finland, France, Germany, Luxembourg, Slovakia, Slovenia
and Spain. The study follows the route of transnational DNA matches detected in 2010 through
the Dutch legal system. It appears that some 6% of these matches make it to court. One of
the more striking findings of the study is the difference observed between follow-up figures for
border as opposed to non-border regions. Our findings also suggest that, like repeat offenders
generally and in spite of the presence of a national border, criminals living near a border may
likewise tend to commit additional crimes in locations close to those of their previously
committed crimes and at a relatively small distance from their place of residence rather than in
places further afield. The study was undertaken as part of the larger PIES project (Prüm
Implementation, Evaluation and Strengthening of forensic DNA data exchange) carried out on
behalf of the European Commission, Directorate General Home Affairs.
M.Taverne, A.Broeders (P-9789462510937) november 2015 108 pag. € 39,50
Minds, Brains and the Law - The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience
Cognitive neuroscientists have deepened our understanding of the complex relationship
between mind and brain and complicated the relationship between mental attributes and law.
New arguments and conclusions based on functional magnetic resonance imaging (fMRI),
electroencephalography (EEG), and other increasingly sophisticated technologies are being
applied to debates and processes in the legal field, from lie detection to legal doctrine
surrounding criminal law, including the insanity defense to legal theory. In Minds, Brains, and
Law, Michael S. Pardo and Dennis Patterson analyze questions that lie at the core of
implementing neuroscientific research and technology within the legal system. They examine
the arguments favoring increased use of neuroscience in law, the scientific evidence available
for the reliability of neuroscientific evidence in legal proceedings, and the integration of
neuroscientific research into substantive legal doctrines. The authors also explore the basic
philosophical questions that lie at the intersection of law, mind, and neuroscience. In doing so,
they argue that mistaken inferences and conceptual errors arise from mismatched concepts,
such as the disconnect between lying and what constitutes lying in many neuroscientific
studies. The empirical, practical, ethical, and conceptual issues that Pardo and Patterson seek
to redress will deeply influence how we negotiate and implement the fruits of neuroscience in
law and policy in the future. This paperback edition contain a new Preface covering
developments in this subject since the hardcover edition published in 2013.
S.Pardo,D.Patterson (OUP-9780190253103) november 2015 276 pag. € 31,40
Omzwervingen tussen Psychiatrie en Recht – Liber Amicorum H.van Marle
Wetenschappelijke bijdragen over thema’s uit de wereld van het strafrecht en de forensische
psychiatrie waar H.J.C. van Marle zich in zijn lange en veelzijdige loopbaan als forensisch
psychiater en hoogleraar mee heeft beziggehouden. Hij was als geneesheer-directeur van de
van Mesdagkliniek in Groningen georiënteerd op de psychoanalyse. Als directeur van het
Utrechtse Pieter Baan Centrum heeft hij nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van het
risicotaxatieonderzoek, moeten verzoenen met de gedragskundige rapportage. In Den Haag
was hij als psychiatrisch adviseur van het Ministerie van Justitie gericht op politiek en beleid en

ontwikkelde hij zich tot boegbeeld van de forensische psychiatrie in de media, hetgeen hem de
bijnaam ‘Mr. TBS’ opleverde. Als hoogleraar forensische psychiatrie in Nijmegen en later in
Rotterdam bleef hij met zijn onderwijs dienstbaar aan het strafrecht, en aan het Erasmus
Medisch Centrum ontwikkelde hij onderzoekslijnen over de verklaring, typering en behandeling
van delinquent gedrag.
P.Mevis,J.Tulen e.a. (red.) (K-9789013134469) december 452 pag. € 45,00
Over Lijken. De Dood en daarna uit Juridisch-Medisch perspectief
VOLLEDIGE INHHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Jaarlijks sterven 140.000 mensen in Nederland. Daarmee zou een lijk een doodgewoon
fenomeen moeten zijn in onze maatschappij. Het lijk wordt echter doorgaans zo snel mogelijk
overgebracht naar een plaats waar de maatschappij er weinig tot geen last meer van heeft.
Voor het lijk bestaat nauwelijks interesse en wie geïnteresseerd is in lijken kan rekenen op
commentaar, bedenkelijke blikken en weerstand. In dit boek is het lijk onder een juridische
loep gelegd. Geïnspireerd door wetenschappers, politici en journalisten zijn de auteurs op zoek
gegaan naar de rechten van het lijk en de plichten van hen die geconfronteerd worden met het
lijk. Dit boek is geschreven voor officieren van justitie, politieagenten (forensische opsporing),
forensisch artsen. Aan de hand van praktische vraagstukken zijn de auteurs op zoek gegaan
naar de juridische onderbouwing voor beslissingen en handelingen met betrekking tot het lijk.
W.Duijst,T.Naujocks (M-9789046606292) oktober 2015 272 pag. ca. € 34,50
Practical Homicide Investigation - Tactics, Procedures & Forensic Techniques
The homicide bible by police departments and academies around the world, This new edition
emphasizes essential procedures, combines detailed techniques with instructive case studies
and outlines the foundation on which to build a solid case. The new edition includes over 250
new photographs, bringing the total number of illustrations to over 900. Sixteen chapters have
been completely revised and rewritten with new case histories and techniques. New revised
topics include equivocal death investigations, sex- and narcotics-related homicide, Dna etc.
V.J.Geberth (CRC-9781482235074) 5e dr. mei 2015 1296 pag. geb. ca. € 130,00
Van Aandoening tot Delikt, van Delikt tot Sanctie - Ontwikkelingen op het grensvlak van
psychiatrie en strafrecht: 2000-2014
Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap bespreekt al meer dan honderd jaar actuele
onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie en (straf)recht. Sinds de oprichting in 1907
heeft het Gezelschap in multidisciplinaire discussies bijgedragen aan een betekenisvolle
verhouding tussen (straf)recht en psychiatrie en psychologie in de ambiance van de
Nederlandse strafrechtspleging. De voordrachtenreeks vormt dan ook een rijk archief voor een
ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op dit grensvlak. De voordrachten in deze
bundel verzameld, werden gehouden in de jaren 2000-2014. Hieruit komt een overzicht naar
voren van de recente ontwikkelingen in gedragskunde en strafrecht en de raakvlakken
daartussen. Dit overzicht leidt tot relevante inzichten in actuele vraagstukken en werpt zelfs
zijn schaduw vooruit ten aanzien van toekomstige vraagstukken.
C.Kelk e.a. (red.) (K-9789013131420) juni 2015 424 pag. € 45,00

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
Kroongetuige DNA
In 1984 ontdekte de Britse geneticus Alec Jeffreys dat er in ons DNA plekken zijn die van
persoon tot persoon sterk verschillen. Die ontdekking van het ‘DNA-profiel’ zette het misdaaden identificatieonderzoek volledig op zijn kop. De ontwikkeling die het forensisch DNAonderzoek daarna doormaakte is indrukwekkend. Hier wordt de stormachtige ontwikkeling in
kaart gebracht, met name aan de hand van geruchtmakende misdrijven zoals de moorden op
Andrea Luten, Arthur Ghurahoo, Willem Endstra, het Rozenmeisje en Marianne Vaatstra –
zaken die telkens een verdere stap in het DNA-onderzoek markeren. Een goed leesbaar,
journalistiek informatief en meeslepend boek, dat een unieke inkijk biedt in de wereld van het
forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Lex Meulenbroek (1962) is deskundige biologische
sporen en DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut en schrijver van de
standaardwerken De Essenties van forensisch biologisch onderzoek en Forensisch DNAonderzoek in de (strafrecht)praktijk. Paul Poley (1978) is tekstschrijver.
L.Meulenbroek,P.Poley (9789023489320) mei 2014
505 pag. € 24,90

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

Verschenen in 2013 :
DNA- Rapporten
Uit onderzoek van het NFI blijkt dat vele DNA-rapporten voor juristen niet erg begrijpelijk zijn
omdat er te weinig toelichting en uitleg bij gegeven wordt met als gevolg interpretatiefouten.
Hier volgen de nodige suggesties voor een beter begrip en interpretatie van DNA-rapporten.
M.Malsch e.a. (9789059319981) september 2013
278 pag. € 33,50
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
Leidraad Gerechtelijke Geneeskunde
Belgische (verwijzingen naar wetgeving) handleiding bij de forensische geneeskunde,
medische criminalistiek, thanatologie, doodsoorzaken met vele afbeeldingen uit de praktijk.
M.Piette,E.De Letter (9789046605837) mei 2013
222 pag. € 40,00
Meewerkverplichting bij Grootschalig DNA-Onderzoek in Strafzaken ?
Grondige analyse van deze gevoelige materie mede aan de hand van wetgeving en praktijk in
België, Duitsland, Engeland en vergelijking met diverse andere meewerkverlichtingen als:
identificatieplicht, huiszoeking, ademanalyse, preventief fouilleren en fiscale verplichtingen.
Ook vindt er toetsing van meewerkplicht-DNA plaats aan de relevante rechten uit het EVRM.
P.v.Kempen,M.v.d.Staak (9789013114362) februari 2013
252 pag. € 45,00
NOTITIE: Het beginsel van “nemo tenetur procedere se ipsum” lijkt meer en meer te worden
uitgehold in het nationale recht. Biedt het internationale recht een betere rechtsbescherming ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2012 :
Gedragsdeskundigen in Strafzaken
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 Forensische & Penitentiaire Geneeskunde
Voor het eerst worden bij strafrechtelijk verwante vormen van geneeskunde tezamen in één
Handboek uitvoerig beschreven: lijkschouw, letselbeschrijving, zedenonderzoek, bloedafname,
kindermishandeling, identificatie, DNA, antropologie, odontologie, toxicologie, maar ook :
psychiatrische zorg, verslavingszorg, body packers, infectieziekten, afbeeldingen, formulieren.
W.Duijst,C.Das (red.) (9789046604502) oktober 2011
350 pag. € 49,50
Persoonlijke Snippers
Forensisch psychiatrische overdenkingen gepresenteerd als literaire juweeltjes.
T.Oei (9789058507075) december 2012
250 pag.

€ 25,00

Progression in Forensic Psychiatry: about Boundaries
Om de drie jaar verschijnt een Tilburgse bundeling met bijdragen over actuele ontwikkelingen.
T.Oei,M.Groenhuijsen (red.) (13111767) november 2012
640 pag. ca. € 65,00
De Psychiatrie in het Nederlandse Recht
Merendeels betreffend de forensische psychiatrie en psychologie: toerekeningsvatbaarheid,
terbeschikkingstelling, wilsonbekwaamheid, onvrijwillige opname, rechtspositie in inrichting.
B.Raes,F.Bakker (red.) (9789013105926) 6e dr. september 2012
316 pag. € 32,00

