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NIEUW in 2022 :
de Butlermoord
Volgens politie, justitie en enkele rechters heeft hulpverlener annex butler Van Leeuwerden
zijn vermogende opdrachtgeefster met zeer sterke rum vergiftigd. Kort daarvoor was hij,
terwijl hij homoseksueel was, met haar getrouwd. De zaak oogt verdacht, maar wat zijn de
feiten? De rum was, in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie betoogt, niet bijzonder
sterk. Het alcoholpercentage in het bloed was te laag om aan dood te gaan. Er is dus geen
moordwapen en geen bewijs van een moord. Het vast dat Van Leeuwerden heel zorgzaam was
voor zijn opdrachtgeefster, dus logisch dat zij geld aan hem wilde nalaten via een huwelijk.
Ton Derksen is emeritus hoogleraar aan de Radboud Un. Iversiteiten publiceerde boeken over
waarheidsvinding en gerechtelijke dwalingen (Lucia de B, Falen van de Hoge Raad).
T.Derksen (Noordboek-9789056159009) eind mei 2022
176 pag. € 24,90
Criminaliteit en Veiligheid in Almere-ontwikkelingen, perspectieven,opgaven 2010-2030
Toen Almere in 1984 zelfstandige gemeente werd waren er 40.297 inwoners. Verwachting is
dat Almere in 2030 ca. 255.000 inwoners zal hebben. Deze groei en ontwikkeling hebben
invloed op omvang en aard van de criminaliteit. Brengt ontwikkeling van criminaliteit en
(on)veiligheid sinds 2010 in kaart. Beschrijft ontwikkeling hiervan in samenhang met stedelijke
en sociale ontwikkelingen en gevoerde veiligheidsbeleid. Biedt inzicht in kenmerken van
toekomstige ontwikkelingen. Verkent criminaliteitsbeeld tot 2030 beleidsmatige opgaven
middels combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse.
H.Moors e.a. (B- 9789462363021) juli 2022
219 pag. € 37,50
Essentials in Cybercrime - a criminological overview for theory and practice
Offers insights into the various types and features of cybercrime, offender and victim
characteristics, quantitative and qualitative methods for studying cybercrime, criminological
theories that can be used to understand cybercrime, and possible countermeasures and
interventions. Deals with legal topics, including criminalisation of cybercrime, detection process
and investigative powers that can be used by law enforcement agencies in the online domain.
W.v.d.Wagen e.a.(B-9789462362475) januari 2022
352 pag. € 47,50
Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit
Het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties
daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.
Veronderstelt enige vertrouwdheid met sociale wetenschappen, en basis criminologie.
I.Weijers (red.) (B-9789462361874) 4e januari 2022
697 pag. € 56,00
Kinderen als Slachtoffer, Getuige of Dader van Huiselijk Geweld - aard en afhandeling
van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn
betrokken
Om de meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart te
brengen, zijn gedurende 4 maanden alle binnengekomen meldingen van huiselijk geweld bij
een ZSM-locatie in een grote stad in Nederland bestudeerd. De meeste meldingen hadden
betrekking op een geweldsincident tussen partners of ex-partners. Bij minimaal een derde van
de meldingen zijn één of meerdere minderjarigen betrokken. Meestal zijn minderjarigen
getuige van geweld tussen hun ouders. Veel minder vaak zijn minderjarigen zelf direct
slachtoffer van het geweld of zijn zij de pleger.

V.v.Koppen e.a. VU. (S-9789012407892) februari 2022

130 pag.

€ 45,20

Measuring Cybercrime in Europe - the role of crime statistics and victimisation surveys
Proceedings of a conference organized by the Council of Europe with the support of the
European Union, 29-30 October 2020. victims of online crimes seldom report them to the
police. Consequently, cybercrimes – which according to the best estimates represent between
one third and more than half of all attempted and completed crimes in Europe – seldom appear
in national criminal statistics. The State seems powerless to prevent them and private security
companies flourish. Experts from all over the continent gathered discussed what we (not)
know, and what we could do to improve our knowledge of crime in our contemporary hybrid
societies, develop evidence-based criminal policies, provide assistance to crime victims, and
implement realistic programs in the field of crime prevention and offender treatment.
M.Aebi (B- 9789462362451) juni 2022
148 pag. geb. € 45,00
Morele Ontwikkeling en Jeugddelinquentie - mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld
Hoe kan het dat een jongen van 15 liefdevol voor zijn zieke oma zorgt, terwijl dezelfde jongen
met bruut geweld een oud vrouwtje op straat van haar tas berooft ? Ontrafelt mythe van de
gewetenloze jongere door opbouw, functie en werking van het geweten te beschrijven. Het
geweten bewaakt het peil van zelfwaardering: als dat dreigt te zakken, wordt het geweten
actief, en beschermt het tegen acties waar men later spijt van krijgt. Maar bij tekorten in
empathisch vermogen of als morele regels onvoldoende verinnerlijkt zijn – wat bij de jeugdige
delinquent veelal het geval is – reageert het geweten onvoldoende, en worden emoties als
schaamte of schuld afgeweerd. P.S. Lijkt me teveel ”hineininterpretieren”, cirkelredenering !
F.Schalkwijk (B- 9789024442768) mei 2022
256 pag. € 32,95
Outlaw Motorcycle Gangs in the Meuse Rhine Euregion - Exploration of the phenomenon,
OMCG-related crime and the public response to OMCGs
The authorities in the Netherlands, Germany, and Belgium have each implemented their own
zero-tolerance strategies to prevent and repress outlaw biker crime and deviance. In the
cross-border Meuse Rhine Euregion, where the three countries intersect, the national borders
may provide opportunities to outlaw bikers while at the same time limiting authorities in their
response. Deals with the history of OMCGs, examines the role of the border, responses in each
country, authorities involved and contemporary problems in the Meuse Rhine Euregion.
K.Geurtjens (B- 9789462363038) juni 2022
236 pag. geb. € 59,00
Strafrechtelijke Criminologie - een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie
en strafrecht
Na introductie over grondslagen van de strafrechtelijke criminologie en vraag wat precies
wordt verstaan onder ‘criminaliteit’ en wat de criteria voor strafbaarstelling zijn, volgen
onderwerpen: methoden en technieken, georganiseerde misdaad, organisatiecriminaliteit,
terrorisme, mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting), cybercriminaliteit.
B.v.d.Vorm (B-9789462126831) mei 2022
482 pag. € 49,50
Tweede Verkennende Studie Liquidaties
Opdrachtgevers van onderwereldliquidaties kiezen bewust voor ‘klungelige’ werkwijze.
Grove, slordige werkwijze die juist de schutters werd toegerekend, kan volgens nieuwe WODCstudie komen door rol van opdrachtgevers. Het rapport werpt ook nieuw licht op het fenomeen
‘vergismoord’. „Klungeligheid, onervarenheid”, dachten de WODC-onderzoekers ook hierover
aanvankelijk. Maar nu weten ze: het is mogelijk een gevolg van de sterkere taakverdeling
rondom liquidaties. Vervolgonderzoek na eerste onderzoek in 2017.
WODC, Cahier 2021-27 januari 2022 63 pag.incl. samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Vestigingsklimaat voor Drugscriminaliteit in Nederland
Onderzoek dat Tilburg University heeft verricht in opdracht van het WODC. Dit onderzoek heeft
plaatsgevonden ter uitvoering van de aankondiging om onderzoek te laten verrichten naar het
vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland, en zo maatregelen voor te kunnen
stellen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor drugscriminelen verminderen.
WODC , juli 2022 95 pag. + 17 (samenv./bijlagen)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

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

Verschenen in 2021 :
Aanpak Georganiseerde Drugscriminaliteit - een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering
Brengt in kaart welke beleidskeuzes er op landelijk niveau op dit terrein zijn gemaakt, hoe de
uitvoering en inhoud van de aanpak eruitzagen, en wat er op basis van bestaand onderzoek
bekend is over de effectiviteit van de aanpak. De uitkomsten geven meer inzicht in de
uitvoering en de effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit.
M.Abraham e.a.(B- 9789462362284) september 2021
236 pag. € 37,50
Actuele Criminologie
Bespreekt o.a. relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over ontwikkeling van
verschillende vormen van criminaliteit. Geeft verder overzicht van belangrijkste theorieën over
de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit.
Klassieker.
e
J.v.Dijk e.a. (S-9789012405379) 11 dr.september 2021
352 pag. € 55,00
the Alternative War on Drugs - Drug Evictions, Cannabis Regulation and the Legal
Consequences of Adapting to the Limitations of Criminal Law in the Field of Drug Control
Onderzoek naar regulering van cannabis in Nederland en Canada en sluiting van drugspanden
in Nederland en huisuitzettingen vanwege drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland en de
VS. De 'oorlog tegen drugs' is aan het veranderen. Overheden ervaren de gevolgen van de
beperkingen van het strafrecht en richten zich bij de bestrijding van drugscriminaliteit ook op
andere middelen, die minder waarborgen bieden aan burgers dan het strafrecht.
In Mr online besproken Engelstalige dissertatie (RUG) van Michelle Bruijn.
Aanvraag voor complete tekst uitsluitend bij auteur via : l.m.bruijn@rug.nl.
Nadere info ook op: https://research.rug.nl/en/publications/the-alternative-war-on-drugsdrug-evictions-cannabis-regulation-a
M.Bruijn, mei 2021 259 pag. bespreking + abstract 3 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Being Consequential about Restorative Justice
Lode Walgrave, a pioneer in the field of juvenile justice and restorative justice, revisits a
selection of his publicationson on restorative justice as a response to offending. Include
reflections on why restorative justice is valuable as well as on how it can and should be
implemented. Can reparation be imposed and how would that relate to retribution? Is there
room for punishment? Examines how restorative justice contributes to civilising criminal justice
and to a ‘criminology of trust’. Explains how this resulted in developing a consequential
approach to restorative justice, prioritising restorative responses to crime and delinquency.
L.Walgrave (B- 9789462362352) oktober 2021
350 pag. geb. € 60,00
Copycatgedrag bij Terroristische Aanslagen – een verkenning
Terroristische aanslagen kunnen ook worden gepleegd door ‘copycats’. Zij kopiëren de
gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt
uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het WODC. Dit geschiedt dan ook
bewust en gemotiveerd. Die voorganger is dan vaak een persoon of groep die met een
terroristische aanslag in (sociale) mediaberichten de aandacht heeft getrokken. Media lijken
een rol te spelen in copycat-aanslagen (maar dit geldt toch voor meer criminele handelingen)
K.v.d.Bos e.a.(U.U.i.o. WODC) juli 2021 85 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Criminal Justice and Corporate Business - 20th AIDP International Congress of Penal Law,
Rome, Italy, 13th-16th November 2019
Collects the major contributions to the XX International Congress, dealing with issues
concerning corruption, financial markets and the role of criminal law; economic crime and the
role of new technologies; corporate liability, business integrity and human rights protection;
new perspectives related to the criminal justice and corporate business landscape.
P.Severino,J.Vervaele (ed.)(M-9789046610800) augustus 2021
447 pag. € 70,00
Cybercrime Jurisprudentieoverzicht juli 2021
In dit overzicht aandacht voor een uitspraak over de toestemming van een rechtercommissaris om in te loggen in het account van een verdachte en voor een uitspraak
betreffende een veroordeling over het verkopen van phishing panels en het witwassen van
bitcoins. De uitspraak staat bol van de interessante details over de modus operandi van de

dader en het opsporingsproces van de politie. De belangrijkste delen worden toegelicht.
J.Oerlemans, juli 2021
5 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het Dodelijke Dienstwapen - over bewijs van moord of zelfmoord
In Linkebeek bij Brussel overleed in augustus 2003 Chantal Beaudelet door een schot dat was
afgevuurd met het dienstwapen van haar vriend Jack Darne. Chantal en Jack lagen op dat
moment samen in bed. Drie jaar later werd Jack veroordeeld voor haar moord. Jack zegt dat
Chantal zelfmoord pleegde en dat hij ten onrechte al veertien jaar vastzit voor de moord op
Chantal. In het onderzoek door de politie kwamen er vreemde verhalen naar boven: over een
depressie bij Chantal en over een buitenechtelijke relatie van Jack. Het bewijs tegen Jack was
voor de jury voldoende voor een veroordeling. Maar blijft het bewijs overeind in een precieze
analyse in het licht van de verschillende scenario’s? Vermoordde Jack zijn Chantal? Of pleegde
Chantal zelfmoord en had de jury Jack moeten vrijspreken? Uit de gerede twijfel bibliotheek !
J.Teunissen,P.v.Koppen e.a. (B-9789462361829) februari 2021
168 pag. € 22,50
Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021
Biedt uitvoerig en gedetailleerd overzicht van de huidige stand van zaken rondom (opsporing
en handhaving van) milieucriminaliteit. Beschrijft 9 verschillende thema’s, waaronder
“afvalstoffen”, “zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)” en “bodem en bouwstoffen”.
De auteurs zijn de partijen die betrokken zijn bij het toezicht op en de handhaving van wet- en
regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen: het OM, de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), diverse zogenaamde
Omgevingsdiensten, de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (ISZW) en de politie. De
aanpak van milieucriminaliteit laat te wensen over: opsporing en vervolging zijn te weinig
slagvaardig, en de straffen zijn weinig afschrikwekkend. Het toezicht is versnipperd en de
capaciteit is te beperkt. Bovendien is een hoog niveau van expertise nodig voor een effectieve
controle en opsporing. Met het oog op het almaar toenemende belang om het milieu te
beschermen – en zeker ook met het oog op de klimaatcrisis – moet het beter.
R.Neve (red.) (O.M.etc.) juli 2021 123 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Gevaar Loert Overal - de politiejaren 1964 - 2000
Rasverteller Klaas Wilting toont aan dat er tussen zijn jaren bij de politie en onze huidige tijd
nauwelijks verbetering optrad. Zag ook dat de georganiseerde criminaliteit verhardde en
steeds meer grip op de samenleving kreeg. Tussen de regels vol warme herinneringen is ook
de nodige kritiek. Hij werkte vanaf 1964 bij de Amsterdamse gemeentepolitie..
K.Wilting (Just Publ.-9789089755131) juni 2021
288 pag. € 22,00
de Grenzen van Professionele Ruimte - normoverschrijdend gedrag bij een Limburgs
politieteam
Het politieteam van Horst aan de Maas werd landelijk bekend door een vernieuwende manier
van werken. Het team stelde de vraag van de burger consequent centraal. Beperkende regels
en formaliteiten werden waar mogelijk geschrapt. De landelijke korpschef, de minister en de
staatssecretaris waren vol lof over het team. In 2019 kwam hetzelfde team echter in het
nieuws vanwege een disciplinair onderzoek naar ondermijnend gedrag en misbruik van
bevoegdheden. Vijf agenten werden ontslagen. Zes andere medewerkers kregen lichtere
straffen opgelegd. Hoe kon dit in een voorbeeldteam gebeuren ? In hoeverre is het
ondermijnend gedrag een gevolg van regelvrijer werken ? Hoe werd het team in hun
werkzaamheden begeleid en wat was de impact van de reorganisatie ?
I.v.Duijneveldt (B-9789462362550) november 2021
116 pag. € 34,90
Het zijn Mensen - memoires van een gevangenisdirecteur
Gepensioneerde gevangenisdirecteur neemt zijn lezers mee naar een wereld achter de tralies.
Hij maakt invoelbaar dat gevangenen mensen zijn met recht op herstel en terugkeer.
F.Douw (AtlasContact-9789045042404) april 2021
240 pag. € 22,00
Illicit Money - Financing Terrorism in the 21st Century
Explores the full spectrum of terrorist finance, drawing on extensive case studies to dissect
how individuals, cells, and organizations raise and manage, as well as hide, funds. Considers
both opportunities and challenges related to countering these illicit activities.
CONTENTS: Financing Terrorism, RAISING MONEY (Finding Donors, Using and Abusing
Organizations, Designing Business Models, Making Crime Pay), USING MONEY (Deploying

Funds, Managing, Storing, and Investing Funds, Moving Funds, Obscuring Funds), NEW
FRONTIERS (Stemming the Flow of Funds, Old Methods, New Technologies).
J.Davis (Lynne Rienner- 9781626379824) december 2021 275 pag. geb. ca. € 135,00
In Search of the Psychopathic Leader - the deconstruction of the profile of a manifestation
of 'successful' psychopathy
In de psychologie en de psychiatrie wordt de diagnose psychopathie gebruikt voor
meedogenloze misdadigers. Deze personen zijn zelfzuchtig, egocentrisch en manipulatief. Een
psychopathisch individu is gericht op de uitbuiting van anderen, zonder schuld- en
schaamtegevoelens, en is nergens bang voor. Deze personen eindigen vaak in de gevangenis
of TBS. Maar er zijn ook veel mensen die hoog scoren op psychopathie en die detentie weten
te ontlopen. Deze mensen kunnen hoge leiderschapsfuncties vervullen in het bedrijfsleven, de
politiek en de overheid. Hoe kan het dat bepaalde psychopathische individuen lange tijd in een
leiderschapspositie kunnen functioneren en anderen juist in de criminaliteit terechtkomen ?
Leiders die topposities bekleden bij bedrijven, politiek of overheid kunnen dezelfde
psychopathische trekken vertonen als misdadigers. "Ze zijn net zo gewetenloos en antisociaal,
ze zijn alleen slimmer."
Met de nodige publiciteit
omgeven zojuist gepubliceerde Engelstalige dissertatie (Open Univ.17-12-21), door de auteur
welwillend ter beschikking gesteld.
D.Palmen december 2021
257 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Kwajongens en Zware Jongens - inleiding in de jeugdcriminologie
Behandelt de vraag hoe jeugdcriminaliteit wordt gemeten, welke bronnen ons daarvoor ter
beschikking staan en hoe het zit met de ‘pakkans’ en de selectiviteit in de cijfers. Nadat
verschillende actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit onder de loep zijn genomen
worden de belangrijkste criminologische stromingen behandeld. Daarna wordt ingezoomd op
de meest relevante leeftijdsperiode voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit, namelijk de
adolescentie, en daarna op belangrijke omgevingsfactoren als gezin, school en buurt en
vervolgens op het ontstaan van zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit. Schetst de
strafrechtketen , vormen van samenwerking in de keten en werkzame interventies.
I.Weijers (SWP- 9789085601265) april 2021
112 pag. € 23,90
Los van het Kwade Geweten ? - Over slachtofferrechtenonderzoek in de victimologie
Slachtoffers van criminaliteit hebben de afgelopen decennia tal van wettelijke rechten
toegekend gekregen, zoals bv. spreekrecht. Dit recht stelt slachtoffers onder andere in staat
zich uit te laten over de gevolgen die het misdrijf voor hen heeft gehad en de straf die volgens
hen aan de dader zou moeten worden opgelegd. Deze juridische emancipatie van het
slachtoffer is echter niet zonder problemen. De wetgever heeft de werkingssfeer van een
aantal rechten bijvoorbeeld beperkt tot slachtoffers van bepaalde typen misdrijven en veel
slachtoffers krijgen geen toegang tot hun rechten of worden belemmerd in de uitoefening en
verwezenlijking van hun rechten. Betoogt in deze inaugurele rede dat de victimologie de
morele plicht heeft om problemen die kleven aan slachtofferrechten goed te bestuderen.
M.Kunst (B-9789462362017) mei 2021
86 pag. € 19,50

ook als “open access” uitgave te lezen via Juridische Uitgeverij Boom
Meer dan een Ruzie - politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld (Politiekunde nr. 111)
Doel van dit onderzoek is om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door politie
binnen samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken. Als politie constateert of
vermoedt dat sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit, wordt voortvarend gehandeld en
strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. In veel zaken is volgens de politie geen sprake van
een (vermoeden van een) bewijsbaar strafbaar feit. De politie beschouwt het bijvoorbeeld als
een relatieprobleem waar beide partijen schuld hebben of als een opvoedingsprobleem. De
politie benadert huiselijk geweld vaak als een op zichzelf staand incident. Er is daarbij lang niet
altijd oog voor de voorgeschiedenis en geweldsdynamiek in de relatie of binnen het gezin. Er is
geen gestandaardiseerde wijze van informatie verwerken die inzicht verschaft in de context
van een gezin, de situatie op een adres of omstandigheden van een persoon.
K.Lünnemann,S.terWoerds (S-9789012407199) juni 2021
120 pag. € 45,20
Mental and Physical Health Problems before and after Detention-matched cohort study
Detentieperiode leidt niet tot negatieve gezondheidseffecten, maar ook niet tot positieve.
Detentie zou belangrijke mogelijkheid kunnen bieden om aanzienlijke gezondheidsproblemen

van gedetineerden intensiever aan te pakken, blijkt uit een studie van het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Voor het eerst is onderzocht hoe de
gezondheid van gedetineerden voorafgaand aan de detentie verschilt van niet-gedetineerden,
en in welke mate de gezondheidsproblemen veranderen van vóór naar ná de detentieperiode.
A.Dirkzwager e.a.(Lancet Regional Health) juli 2021 12 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking,
onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse.
Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch
onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie,
randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook
wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen,
zoals registraties bij politie en justitie. Studieboekvoor gerichte opleidingen.
C.Bijleveld (B-9789462361706) 8e dr. september 2021
337 pag. € 57,50
het Minderjarige Slachtoffer
BELGISCH RECHT
Behandelt de positie van het minderjarige slachtoffer in gerechtelijke procedures in het
algemeen, in het strafrecht en in het jeugddelinquentierecht, gevolgd door een toets daarvan
aan het kinderrechtelijk kader. Daarnaast zijn er meer thematische bijdragen over het
audiovisueel verhoor, de bijstand van een advocaat en de aandacht voor ‘minderjarigheid’ in
het materieel strafrecht. De criminologische bijdragen geven een beeld van het criminologisch
en sociaalwetenschappelijk onderzoek over minderjarige slachtoffers, en zoomen in op de
positie van het minderjarige slachtoffer in herstelrechtelijke processen.
L.Meeuwissen e.a.(DieKeure-9789048639557) maart 2021
296 pag. € 46,00
het Misdrijf & Fiscale Fraude
BELGISCH RECHT
Gaat dieper in op de eigenheid van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht. Er wordt stil
gestaan bij vervolging van fiscale misdrijven in de praktijk. Met bijzonderheden over de
praktische organisatie van de FOD Financiën, parketten, politiediensten, en hun onderlinge
samenwerking. Besteedt ook aandacht aan verwante misdrijven, die in de praktijk vaak samen
met fiscale misdrijven worden vervolgd : bendevorming, lidmaatschap van een criminele
organisatie en witwassen. Er wordt ingegaan op de vraag of en in welke mate gegevens uit een
strafdossier de basis kunnen vormen voor een taxatie, ook al werden ze vanuit strafrechtelijk
oogpunt op een onrechtmatige manier verkregen. Deze nieuwe bijgewerkte editie houdt
rekening met nieuwe ontwikkelingen sedert de eerste editie (samenloop valsheid in geschriften
– witwassen -regularisatie (nieuwe rechtspraak); nieuwe inzichten inzake ‘una via’-overleg.
F.Desterbeck (I-9789400013759) 2e dr.juni 2021
130 pag. € 68,50
Multivariate Analyse - een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers
Na behandeling van belangrijkste methodologische en statistische kwesties wordt een vijftal
multivariate technieken uitgediept: klassieke regressie-analyse, logistische regressie-analyse,
overlevingsduuranalyse, principale componenten-analyse en niet-lineaire analyse. De diverse
technieken worden telkens op toegankelijke wijze ingeleid, met een minimum aan formules. Er
is veel nadruk op de praktische aspecten van het gebruik van de technieken en aandacht voor
vertaling in alledaags taalgebruik van de resultaten. Iedere techniek wordt met een levensecht
voorbeeld toegelicht, waarin een analyse stapsgewijs uit de doeken wordt gedaan.
De datasets en SPSS-aansturing van de analyses zijn te downloaden van een website.
C.Bijleveld e.a.(B-9789452361713) 5e dr. augustus 2021
430 pag. € 66,00
Na de Moord in Amsterdam - de moord op Theo van Gogh en de grenzen van tolerantie
Zeventien jaar na de moord op Theo van Gogh keert Ian Buruma terug naar de ‘plaats delict’
en vraagt zich af wat er veranderd is en wat niet. Nederland belandde in een identiteitscrisis.
Van Gogh liet zich provocerend uit, maar vóór 2 november 2004 was het ondenkbaar geweest
dat iemand in ruimdenkend Nederland deze prijs voor zijn mening zou moeten betalen. Ian
Buruma probeerde de crisis te doorgronden. Buruma’s nieuwe essay bij dit nog steeds actuele
boek is een belangrijke bijdrage aan het felle debat over rechts-populisme, de vermeende
islamisering van het Westen, en het ‘multiculturele drama’ dat sommigen hadden voorspeld.
I.Buruma (AtlasContact- 9789045042701) 4e dr. september 2021
240 pag.
€ 20,00

Niet-Penetrerende Projectielen ten behoeve van Ordehandhaving? een Police
Technology Assessment naar wapens voor single en multi pellet munitie
De eerder dit jaar gewijzigde Ambtsinstructie voor de politie bevat de mogelijkheid om
zogenaamde niet-penetrerende projectielen in te zetten tegen een persoon die de openbare
orde in ernstige mate verstoort en niet direct kan worden aangehouden. Al 3 jaar geleden is in
opdracht van de politie daar onderzoek naar gedaan. De conclusie was dat invoering van
dergelijke projectielen ten behoeve van de ordehandhaving niet of nauwelijks meerwaarde
heeft voor ordehandhaving in Nederlandse politiepraktijk qua effectiviteit en
inzetmogelijkheden. Kent grote risico’s , inclusief mogelijke impact op maatschappelijk
draagvlak voor de ordehandhaving door de politie. Uit buitenlandse ervaringen blijkt dat
nauwkeurig gebruik onder operationele omstandigheden moeilijk is en dat er kans is op ernstig
letsel bij doelpersonen en omstanders, zelfs bij gebruik door ervaren schutters.
O.Adang e.a. (Politieacademie) juli 2018 32 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Notes from Isolation - Global Criminological Perspectives on Coronavirus Pandemic
Includes topics analysing the meaning of the Covid-19 pandemic and the social responses to it
in various domains: from sex work to wildlife crimes, from new forms of social control in Brazil,
Ecuador, Canada and Thailand to the role of music, the symbolism of face masks, the
spreading of conspiracy theories, domestic violence, and more. The researches ( Utrecht
Criminology) contribute to the body of cultural criminological work, and go beyond. They
explore themes and concepts underexposed in cultural criminology so far: and contribute to
understanding crime and social reactions under extreme social circumstances.
D.Siegel (red.) (B-9789462361843) januari 2021
342 pag. € 45,00
Ondermijning langs Zijpaden (Politiekunde nr.110)
Verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in
relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport, binnenvaart in Brabant en Zeeland.
S.v.Nimwegen e.a. (Tilburg Univ.) (S-9789012407113) juni 2021
94 pag. € 43,00
Onderzoek Toepassing art. 13b Opiumwet
In 1999 werd artikel 13b Opiumwet—ook wel de Wet Damocles genoemd—ingevoerd met als
doel burgemeesters te voorzien in de mogelijkheid om op te treden tegen drugshandel. Het
bevoegd gezag kan op basis van dit artikel een maatregel opleggen ten aanzien van woningen,
publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven waar soft- of harddrugs worden
'verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig' zijn. Deze wet wordt vaak
toegepast. In hoofdstukken 2 en 3 van het onderstaande evaluatierapport wordt het
beoordelingskader van de Afdeling Bestuursrechtspraak bij toepassing van artikel 13b
Opiumwet aan hand van alle relevante jurisprudentie weergegeven.
L.Bruijn,M.Vols (RUG /WODC) augustus 2021 178 +5 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
in boekvorm (B- 9789462909946) 7 december 192 pag. ca. € 45,00
I.v.d.Poel (Schenkeveld Adv.) blog september 2021 5 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Oververtegenwoordiging verder Ontcijferd - kwantitatief onderzoek naar sociale
verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in
Nederland
Onderzoeksresultaten suggereren dat verdenkingskans, kans dat hetzelfde criminele gedrag
leidt tot verdachtenregistratie, 2 tot 3 x keer zo groot is voor jongeren met een niet-westerse
herkomst, zonder dat dit te herleiden is tot verschillen in crimineel gedrag of verschillen in
demografische en sociaaleconomische kenmerken. Vooral jongeren met een Marokkaanse en
Antilliaanse achtergrond zijn vaker in beeld bij de politie dan verwacht zou worden op basis
van patronen in zelfgerapporteerd crimineel gedrag. Ongelijkheid in verdenkingskansen uit zich
niet alleen in verschillen tussen etnische groepen, ook de sociaaleconomische status,
stedelijkheid, leeftijd en geslacht zijn sterk gerelateerd aan het aantal verdachtenregistraties
van jongeren, onafhankelijk van verschillen in gerapporteerde delicten.
W.Bezemer,A.Leerkes (S-9789012407366) oktober 2021
134 pag. € 45,20
the Oxford Textbook on Criminology
leading textbook worldwide
Thoroughly updated to provide full coverage of today's most pressing criminological issues.
Includes new chapters on global criminology (exploring issues such as organised crime, drug
trafficking, people smuggling, cybercrime, and terrorism, as well as the calls for a 'southern

criminology'), social harm, and green criminology. Content has been expanded, including
victimology, hate crime, racial inequality and (workings of the) criminal justice system.
S.Case e.a.(ed.) (OUP- 9780198835837) 2e dr. juli 2021 1128 pag. pap ca. € 65,00
ProHIC Book of Basics - a Problem-Oriented Approach to High Impact Crime
Target audience is the essential coalition of the local triangle - mayor, police management and
Public Prosecutor, as well as their policy makers and executors, businesses, citizens and
organisations from civil society. Starts with hanalysis of the exact problem and joint
determination. Subsequently the appropriate measures to tackle the problem need to be
determined. Provides a range of potential solutions and tips to help a problemorientated
approach to High Impact Crime. be successful. This approach has proven to be effective:
residential burglaries, muggings and (armed) robberies have declined considerably.
B.v.Dijk e.a.(B-9789462362581) december 2021
197 pag. € 32,50
criminelen (in spé) kunnen gelukkig toch geen Engels lezen
de Recherche en de Zware Misdaad in Rotterdam 1966‐1996
Een enorme illegale drugsindustrie, keer op keer verwoestende plofkraken op banken, een
omvangrijke handel in illegale vuurwapens, witwassen op onvoorstelbaar grote schaal,
geregeld dodelijk geweld tegen personen en ernstige gevallen van corruptie. Dat die misdaad
in ons land zulke proporties zou aannemen, werd tot in het begin van deze eeuw maar door
weinigen voor mogelijk gehouden. Toch werd deze rampzalige ontwikkeling in de jaren tachtig
van de vorige eeuw al voorspeld door ervaren medewerkers van de Centrale Recherche bij de
Gemeentepolitie in Rotterdam. Zij kwamen toen tot de vaststelling dat de slag tegen de
georganiseerde misdaad in Rotterdam, maar eigenlijk in heel Nederland, was verloren en
droegen deze bittere conclusie onverbloemd uit in kranteninterviews. Waar baseerden zij hun
onheilspellende conclusie op? Deze vraag wordt hier beantwoord.
C.Fijnaut,R.Roks (B-9789024439300) februari 2021
408 pag. € 34,90

Recidive tijdens Forensische Zorgtrajecten 2013-2017
Een deel van de delinquenten met een psychische stoornis die na hun veroordeling vanuit huis
worden behandeld, zou vanwege het gevaar voor de samenleving eigenlijk zorg nodig hebben
in een kliniek. Zij ontvangen de lichtste zorg met het minste toezicht, maar plegen tijdens hun
traject relatief vaak een ernstig delict. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar recidive in de forensische zorg.
K.Drieschner,N,Tollenaar (WODC) september 2021 99 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Regulating Fraud Across Borders - Internationalised Criminal Law Protection of Capital
Markets
Traces the international convergence of financial crime regulation with a uniquely comparative
approach that examines key institutional and state actors including EU, the International
Organization of Securities Commissions, USA, UK, Switzerland, France, Italy and Germany, all
countries that harbour some of the most influential stock exchanges in the Western world.
Describes and documents the phenomenon of internationalisation of securities frauds – such as
insider trading and market manipulation – and the laws criminalising those acts, most notably
those responding to recent dramatic transformations in securities markets, high frequency
trading, and benchmark manipulation. At the European level, it shows the progressive
uniformisation of laws culminating in the 2014 EU Market Abuse Regulation. Argues that
criminal prohibitions against internationalised market abuse must be understood as an
economic and legal imperative to protect financial markets against activities that imperil its
integrity,compromising the confidence of investors and thus affecting the economy as a whole.
E.Rotman (HART-9781509943197) februari 2021
216 pag. geb. ca. € 120,00
Samen – samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om
witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen
Notarissen zijn weinigbetrokken bij witwassen en fraude blijkt uit dit rapport.
A.Hoogenboom(Nijenrode) februari 2021 100 pag (incl.kamerbrief) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Seeing Justice - Witnessing, Crime and Punishment in Visual Media
Examines the way criminal justice in the US is presented in visual media by focusing on the
grounded practices of visual journalists in relationship with law enforcement. Draws upon

extended interviews, participant observation, contemporary court cases, and critical discourse
analysis and provides detailed examination of the way digitization is altering the relationships
between media, consumers, and the criminal justice system. Focuses on the practical struggles
between journalists, police, and court officials to control the way images influence their
resulting narratives, from tabloid coverage of the last public hanging in the US to Karenshaming videos, from mug shots to perp walks, she. Reveals the way powerful interests shape
what the public sees. Offers model for understanding how images are used in news narrative.
M.Bock (OUP-9780190926984) september 2021
320 pag. pap. ca. € 38,00
de Verwerking van Politiegegevens in vijf Europese Landen - verkennend onderzoek
In de Wet politiegegevens, die in 2008 in werking is getreden, staat welke eisen gelden voor
het verwerken van politiegegevens. Door technische en digitale ontwikkelingen is de Wet
politiegegevens gedateerd geraakt. Daarnaast zijn er in het gebruik van de wet knelpunten
geconstateerd. Onderzoekers van Pro Facto en de Rijksuniversiteit Groningen brachten in
opdracht van het WODC in kaart hoe in België, Denemarken, Duitsland (meer specifiek
Nordrhein-Westfalen), Finland en Ierland de verwerking van de politiegegevens is geregeld.
H.Winter e.a (RUG-WODC)november 2020 172 pag.(incl.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Violence against Women - What Everyone Needs to Know
provides an expansive frame for understanding VAWG discussen in this book. Among the
questions she addresses include: What are we talking about when we discuss VAWG? What
kinds of violence does it encompass? Who does it affect most and why? What are the risk
factors for victims and perpetrators? Does VAWG occur at the same level in all societies? Are
there cultural explanations for it? What types of legal redress do victims have? How reliable
are the statistics that we have? Are men and boys victims of gender-based violence? What is
the role of the media in exacerbating VAWG? And, what sorts of policy and advocacy routes
exist to end VAWG? Addresses current state of knowledge and research on these questions.
J.True (OUP- 9780199378937) maart 2021
224 pag.pap. ca. € 19,00

---------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020 :
Aangeklaagd voor Euthanasie - middelpunt van een juridisch steekspel
Unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met
vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar
dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor
moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in
praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen. Geeft inkijk in
het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van
vele patiëntenverhalen zien we hoe deze integere arts tot inzicht komt dat euthanasie soms de
enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in
de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor
euthanasie en tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na
jarenlange strijd oordeelt de rechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar
van rechtsvervolging. Hoge Raad bevestigt en vernietigt ook uitspraak van de tuchtrechter.
M.Arends (W-9789462406360) december 2020
378 pag. € 24,95
de Aanpak van Cybercrime door de Regionale Eenheden van Politie - van intake van
cybercrime naar opsporing en vervolging
Verkennend onderzoek naar de inhoudelijke en organisatorische aanpak van cybercrime door 3
eenheden van de Nationale Politie. Het onderzoeksrapport werd 06-02-20 openbaar gemaakt.
De drie belangrijkste bevindingen in het onderzoeksrapport zijn: De aanpak van cybercrime
door de politie verdient een verbreding en intensivering vanwege een toenemende
digitalisering van de criminaliteit. De oprichting van cybercrimeteams binnen regionale
eenheden van de politie leidt weliswaar tot een spilfunctie voor enkele gespecialiseerde teams,
maar (nog) niet tot een brede inbedding van de aanpak binnen de politieorganisatie. De politie
komt hierdoor te weinig toe aan een adequate intake van aangiften van cyberdelicten, van
screening van cyberzaken en van opsporing van cyberverdachten.
Bureau Boekhoorn, oktober 2019 82 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Aard en Omvang van Dader- en Slachtofferschap van Cyber- en Gedigitaliseerde
Criminaliteit in Nederland
Cybercriminaliteit betreft delicten waarbij ICT het middel en doel is. Het gaat dan bijvoorbeeld
om delicten als hacken en ransomware. Gedigitaliseerde criminaliteit betreft traditionele
delicten waarbij ICT als middel wordt ingezet, maar niet het doel is. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld over (doods)bedreigingen via WhatsApp of fraude via Marktplaats.nl.
WODC Cahier 2020-15, sept. 2020 125 pag.(incl.samenv.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Actievoerder Achterna - over een snelle bekentenis en een late ontkenning
Nieuw deel in de bekende serie “Gerede Twijfel”. Op 15 -11-2005 werd Louis Sévèke in het
centrum van Nijmegen doodgeschoten. Hij was een politiek activist en journalist en daardoor
een bekend persoon in Nijmegen. De moord maakte een diepe indruk. Na een langdurig
politieonderzoek van een jaar en vijf maanden, heeft de verdachte de moord bekend. Op 07 03-2008 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op Sévèke. De
veroordeelde ging niet in hoger beroep en zit al bijna twaalf jaar vast. Acht jaar trok hij zijn
bekentenis in. Volgens hem is hij onschuldig veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In
het Project Gerede Twijfel werd het politiedossier minutieus onderzocht, op zoek naar de vraag
of de veroordeling voor de moord op Sévèke terecht was, of de bekentenis vals te noemen is
en in hoeverre de alternatieve verklaring van de veroordeelde strookt met de bekende feiten.
A.Ernst,P.v.Koppen e.a.(B-9789462361416) juni 2020
86 pag. € 22,50
Basisboek Cybercriminaliteit - een criminologisch overzicht voor studie en praktijk
Wat valt er precies onder cybercriminaliteit ? Hoe ziet de criminaliteit eruit en in welke
opzichten verschilt het van traditionele criminaliteit ? Wie zijn de daders en slachtoffers ?
welke zijn de implicaties voor de toepassing van criminologische theorieën en voor aanpak ?
W.v.d.Wagen e.a.(B-9789462361478) november 2020
347 pag. € 37,50
Bestuursrechtelijke Victimologie - een verkenning naar de relatie tussen victimologie en
bestuursrecht
Waar het slachtoffer in het strafrecht inmiddels een prominente positie heeft verworven, wordt
in het bestuursrecht tot op heden relatief gezien nog weinig aandacht besteed aan de positie
en bejegening van het slachtoffer en bestuurlijke ‘slachtoffermaatregelen’. Ook vanuit de
victimologie is de positie en bejegening van het slachtoffer in het bestuursrecht nagenoeg niet
geïnventariseerd. Er is voorts nog nauwelijks iets bekend over de deeldiscipline
bestuursrechtelijke victimologie. Beoogt in deze leemte te voorzien door het terrein van de
bestuursrechtelijke victimologie, als nieuwe loot aan de stam van de bijzondere criminologie,
te verkennen. Aan de hand van bestaand victimologisch onderzoek naar positie en bejegening
van het slachtoffer in het bestuursrecht wordt gepoogd bestuursrechtelijke victimologie in
kaart te brengen. Als startpunt wordt de relatie tussen victimologie en strafrecht besproken,
waarna focus wordt gelegd op inhoud en grondslagen van de bestuursrechtelijke victimologie.
B.v.d.Vorm(B-9789462908055) mei 2020
92 pag. € 37,50
Big Data en Innovatieve Methoden voor Criminologisch Onderzoek
Big data en innovatieve methoden winnen aan belang in wetenschappelijk onderzoek. Hoewel
andere disciplines hiervan volop de vruchten plukken, blijven de criminologische en
veiligheidswetenschappen, zowel onderzoeks- als onderwijsmatig, traditioneel wat achter. Met
deze verzameling van beloftevolle en bruikbare methoden en technieken wordt toegankelijk
overzicht van de mogelijkheden van big data en innovatieve onderzoeksmethoden geboden,
aan de hand van voorbeelden uit criminologische en veiligheidswetenschappen, maar de
ideeën en methoden beperken zijn bij uitbreiding relevant voor alle sociale wetenschappen.
W.Hardyns,T.Snaphaan e.a.(B09789462361584) september 2020 476 pag. € 65,00
Compensatie en Verhaal van Schade door Strafbare Feiten - verkenning van bronnen,
volumes en publieke kosten
Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de bronnen die slachtoffers van strafbare
feiten kunnen aanboren ter compensatie van hun schade en hoe compensatie van het
slachtoffer en verhaal op de dader daadwerkelijk plaatsvindt. Er blijken vier hoofdbronnen van
compensatie voor slachtoffers zijn, te weten private verzekering, sociale zekerheid, het
Schadefonds Geweldsmisdrijven en verhaal op de dader.
M.Hebly,S.Lindenbergh e.a.(i/o WODC) oktober 2020 97 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG

Criminal Defiance in Europe and Beyond - from organised crime to crime-terror nexus
Some crime can be seen as an act of defiance against the rule of law, particularly if is
committed with intent. This intension is often to make unlawful gains, whether by theft,
corruption or taking part in illegal markets, which in Europe are most often cross-border in
nature. This entails that criminal defiance is not just a national issue: theft or fraud can be
committed locally, while handling the illicit proceeds may require a cross-border movement.
Obviously not every state faces the same defiance, or prioritises the same defiance. That may
induce stronger states, for example the USA in its ‘war-on’ policy, to exert pressure on smaller
states to accept the same interpretation (and legislation) of criminal defiance. Such ‘legislative
imperialism’ may itself be considered as defiant. Criminal defiance is risky: the authorities do
not like to be seen as ‘soft’ and must visibly ‘hit back’. So successful criminals must keep a low
profile, though some crime groups, such as the criminal motor-cycle gangs, defy this principle
by ostentatious conduct. Likewise, in the case of grand corruption in states where corruption
has become endemic, we see criminal defiance, in the case of some eastern European
countries the defiance by oligarchs, being a public matter. Covers expertise and research
projects: from UK, Germany and further to Russian Siberia and back to the frayed fringes of
Mediterranean shores where a host of migrant workers is ready to defy fate for a better life.
P.v.Duyne e.a.(B-9789462361638) oktober 2020
572 pag. € 65,00
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2019 – ontwikkelingen en samenhangen
Brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart
met name over de periode 2009 tot en met 2019. Staat boordevol informatie over aard en
omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord,
strafrechtelijke reactie van justitie hierop, tenuitvoerlegging van opgelegde sancties.
CBS-RvdR (WODC – Cahier 2020-16) oktober 2020 181 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Criminalizing Sex - A Unified Liberal Theory
Starting in the latter part of the 20th century, the law of sexual offenses, especially in the
West, began to reflect a striking divergence. On the one hand, the law became significantly
more punitive in its approach to sexual conduct that is nonconsensual, as evidenced by a
major expansion in the definition of rape and sexual assault, and the creation of new offenses
like sex trafficking, child grooming, and revenge porn. On the other hand, it became markedly
more permissive in how it dealt with conduct that is consensual, a trend that can be seen, for
example, in the legalization or decriminalization of sodomy, adultery, and adult pornography.
At the heart is a consideration of a deeply contested question: How should a liberal system of
criminal law adequately protect individuals in their right not to be subjected to sexual contact
against their will, while also safeguarding their right to engage in (private consensual) sexual
conduct in which they do wish to participate ? Develops a framework for harmonizing these
goals in the context of a wide range of nonconsensual, consensual, and aconsensual sexual
offenses (hence, the "unified" nature of the theory) — including rape and sexual assault in a
variety of forms, sexual harassment, voyeurism, indecent exposure, incest, sadomasochistic
assault, prostitution, bestiality, and necrophilia. Intellectually rigorous, fair-minded, and deeply
humane, Offers a wide range of moral and legal puzzles, arising out of real-world cases of
alleged sexual misconduct - a discussion that is all the more urgent in the age of #MeToo.
S.Green (OUP- 9780197507483) juli 2020
400 pag.geb. ca. € 32,00
Criminologie en Strafrecht
Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan
de rechtenfaculteit worden beoefend. Beoogt de relatie tussen strafrecht en criminologie te
verhelderen en duidelijk te maken dat zij elkaar aanvullen, maar ook op gespannen voet met
elkaar kunnen staan. In hoeverre zijn juristen in staat de resultaten van sociaalwetenschappelijk onderzoek te doorgronden ? Het recht ook grenzen aan het gebruik van
sociaal-wetenschappelijke kennis, waar criminologen zich onvoldoende rekenschap van geven.
Beschrijft 7 criminologische onderzoeksterreinen die vanbetekenis zijn voor het recht.
Validiteit en betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten worden besproken, maar ook de
spanning die deze kunnen oproepen met de beginselmatige uitgangspunten van het strafrecht.
Besteedt aandacht o.a. aan de vraag hoe definities van strafrechtelijke problemen tot stand
komen (sociale constructie), waarde en gevaren van criminaliteitscijfers, betekenis van de
neurowetenschappen voor het strafrecht en de mogelijkheden en onmogelijkheden om
criminaliteit te voorspellen. Strafrecht bepaalt wat strafbaar is en dat varieert sterk in de tijd,
maar bepaalt daarmee wel het object van de criminologie: crimineel gedrag. Hiermee wordt

het onderwerp van criminologisch onderzoek vaak bepaald door de geest van de tijd/waan van
de dag.Spreek uit eigen ervaring aangezien ik strafrecht en criminologie gestudeerd heb.
M.Boone,C.Brants (red.)(B-9789462369368) 3e dr. september 2020
280 pag. € 39,50
de Drugsmaffia Dicteert - de moord op Derk Wiersum en de ondermijning van onze
rechtsstaat
De moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert
sloeg in als een bom. Nooit eerder werd een strafpleiter uit de weg geruimd. De opdracht
kwam vermoedelijk van de gewetenloze drugscrimineel Ridouan Taghi. De rechtsstaat is in
haar hart geraakt: 18/9 is ons 9/11. Het dodelijke geweld illustreert de extreme verharding in
het milieu. Hoe kon de drugsmaffia zo machtig en buitensporig gewelddadig worden ? Zijn de
advocaten wel tegen de druk opgewassen ? Valt het tij nog te keren ?
G.Leistra,P.Jimmink (De Geus- 9789044543476) oktober 2020
280 pag. € 20,00
En Plein Public - praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen
met een publieke taak
WODC Onderzoek naar de vraag of naast mishandeling ook openlijke geweldpleging (art. 141
lid 1 Sr) tegen politieagenten en andere functionarissen met een publieke taak onder het
taakstrafverbod zou moeten vallen. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is allereerst
een (bescheiden) onderzoek naar het wettelijk kader gedaan. Daarnaast is voor beantwoording
van de empirische deelvragen gekozen voor een analyse van vonnissen in eerste aanleg
gewezen door de rechtbank (politierechter en meervoudige strafkamer). Concluderend: er is
geen aanleiding om openlijke geweldpleging jegens politieagenten en andere publieke
functionarissen onder het taakstrafverbod te laten vallen.
J.Nan e.a.(EUR) (B-9789462908727) december 2020
94 pag. € 29,50
From the Alley to the Web - Belgian involvement on drug cryptomarkets
Focuses on illicit drug transactions through drug marketplaces on the dark web, also called
cryptomarkets. The dark web is an encrypted, small part of the internet not searchable by
regular search engines. These drug cryptomarkets offer an unprecedented opportunity to study
a drug market and to monitor new trends in drug supply and demand. International research
has provided some general insights into the profile, experiences and motivations of drug
cryptomarket vendors and buyers. This research has indicated that national differences exist
regarding the different variables that relate to cryptomarket use and prevalence. Therefore, in
2019, the Belgian Science Policy Office (BELSPO) commissioned and financed CRYPTODRUG
shedding a first, light on illicit drug trade on cryptomarkets from a Belgian perspective.
C.Colman e.a.(M-9789046610718) oktober 2020
204 pag. € 35,00
Interveniëren in Criminele Families
Wat doen Nederlandse gemeenten doen om criminele families aan te pakken en de
intergenerationele overdracht van criminaliteit te doorbreken ? De problematiek van de
georganiseerde misdaad in Nederland en zijn ondermijnende effecten, kan immers niet los
worden gezien van de rol die criminele families hierin spelen. Het gaat om gesloten groepen,
die vaak een negatieve sfeer van intimidatie en afhankelijkheid creëren in hun fysieke en
sociale omgeving. Een overheid die te dichtbij komt en illegale verdienmodellen verstoort, kan
echter op forse weerstand rekenen. Het draaiboek voor een effectieve aanpak van criminele
families bestaat niet. Alles staat of valt met aandacht voor situatie, context en maatwerk.
A.Boer e.a.(S-9789012405942) mei 2020
152 pag. € 39,65
Jeugdcriminologie - achtergronden van jeugdcriminaliteit
Jeugdcriminologie is het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en
strafrechtelijke reacties daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële
interventies voor jeugdigen. Biedt een breed overzicht van de achtergronden van
jeugdcriminaliteit. Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren over de stand
van zaken op hun vakgebied. Veronderstelt enige vertrouwdheid met de sociale
wetenschappen en kennis van de belangrijkste benaderingen in de criminologie.
I.Weijers e.a. (B-9789462369375) 3e dr.juli 2020
660 pag. € 52,00
het Land van de Onbestrafte Misdaden - waarom faalt justitie?
BELGISCH RECHT
'Het is geen toeval dat de Eerste Voorziter van het Hof van Cassatie publiekelijk verklaarde dat
ons land van een rechtsstaat naar een schurkenstaat evolueert.' 'Voor de lakse aanpak van

corruptie bij parlementsleden, rechters en procureurs, kreeg ons land een fameuze uitbrander
van de Greco, de groep van de Raad van Europa tegen corruptie: "Van de 15 aanbevelingen
die 2 jaar geleden zijn gelanceerd, heeft België er geen enkele voldoende in de praktijk
gebracht".' 'Werkte de Staatsveiligheid als een politieke politie en handelden de
hoofdverantwoordelijke en een bijzondere commissaris al of niet op eigen initiatief ?' In het
dossier-Lahaut duurde het een halve eeuw vooraleer de gerechtelijke omerta doorbroken
mocht worden. Maar: justice must be seen to be done. De parlementairen, de wetgever, de
bevolking moeten de mogelijkheid krijgen te lezen waarom justitie faalde, wat er misliep, hoe
en waarom die dingen konden gebeuren: de moord op Lahaut / de staatsgreepplannen / de
politieoorlog / de zaak-François / het Bende-onderzoek / het Dutroux-dossier / de plaatsing
van de raketten in Florennes / Echelon / Lernaut & Hauspie / de CIA-vluchten / de Antwerpse
diamantoorlog / Kazachgate / Tractebel / Publifin / de zaak-Erdal / het dossier-Raes / Swift /
en heel veel andere. Boeiend leesvoer voor o.a. de liefhebbers van Jef Geeraerts.
W.Desmedt (Lannoo-9789401468466) juni 2020
288 pag. € 23,00
Levenslange Obstakels - een levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het
strafrecht en in de zorg (Rapport Ned. Studiecentr. Criminaliteit en Rechtshandhaving)
Eerste levensloopstudie in Nederland naar jongeren met een LVB, die in hun jeugd in
aanraking zijn geweest met justitie. Hoe vergaat het hen in de tien jaar na afronding van een
jeugdreclasseringsmaatregel ? Tweederde van de onderzoekspopulatie (N=120) recidiveert.
NSCR, januari 2020
96 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Liberal State and Criminal Sanction - Seeking Justice and Civility
In a liberal democracy, theory suggests that the political order and character of a civil society
are closely connected. Maintains however, in examining the role of punishment in the U.S. and
the U.K., that the current state of incarceration is antithetical to the principles of a liberal
democracy and betrays an abandonment of that project's essential values. The existing system
imposes harsh injustices on incarcerated people: subjects them to inhumane prison conditions,
creates numerous obstacles that block their reentry into society upon release, and erodes their
capacity to participate in civic life and exercise individual moral agency. And in recent decades,
the number of its people that the U.S. has incarcerated has grown dramatically. Engages with
substantial philosophical literature to argue that necessary and significant reforms to the U.S.
and U.K. criminal justice systems demand a serious recommitment to the values and principles
of a liberal democracy. Topics include justification and aims of punishment, role of criminal
justice within theories of a just society, and empirical considerations regarding long-term
incarceration and its impact. Argues for a renewed dedication to the values and principles of a
liberal democracy as critical to the possibility of criminal justice being truly just. GEZEGDE: de
beschaving van een land is af te meten aan de manier waarop het zijn gevangenen behandelt.
J.Jacobs (OUP-9780190863623) september 2020
278 pag. geb. ca. € 64,00
de Mokumse Mokermoord - bewijsproblemen met camera-opnames
Hans werd om het leven gebracht doordat iemand hem met een moker minstens zes keer op
zijn hoofd had geslagen. In de zoektocht naar een verdachte kwam de politie uit bij de beelden
van een camera aan de overkant van de straat. Tussen het tijdstip waarop Hans voor het
laatst werd gezien en het tijdstip waarop hij werd gevonden was maar één man bij de
voordeur van Hans te zien. Vanaf dat moment bewoog het opsporingsonderzoek in de richting
van die man. Het bewijs stapelde zich op tegen de verdachte: getuigen vertelden de politie
over de foute reputatie van de man en er werd DNA van hem op de moker gevonden. Hij werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden. Maar wat op het eerste
gezicht een sterke zaak lijkt, staat na een grondige analyse van het bewijs op losse schroeven.
Laten camerabeelden wel altijd zien wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden ? Dat is slechts
een van de vragen die in het Project Gerede Twijfel werden onderzocht in deze zaak.
J.Rijnders,P.v.Koppen e.a. (B-9789462361768) december 2020
146 pag. € 29,90
Moord & Doodslag - in drie eeuwen rechtsgeschiedenis
Eerste verzameling verhalen over werkelijk gebeurde misdaden, echte misdadigers en hun
vaak gruwelijk lijfelijke bestraffing, opgelegd door het Amsterdamse gerecht vanaf 16e tot
begin 19e eeuw. Aan de orde komen niet alleen moord en doodslag, maar ook onderwerpen als
kleine criminaliteit, geweldpleging, zedenmisdrijven en godslastering. Met enige ironie kan
soms een hilarische draai aan de zaak worden gegeven. Met een lach en een traan kan men

zich dan afvragen: waar was men in al die eeuwen toch mee bezig? En dat betreft zowel de
Heeren van den Geregte als de dames en heren die ter verantwoording werden geroepen.
Bewerking van dissertatie aan de VU. Zeer uitvoerige bespreking in Het Parool 25-07-20
F.Thuijs (Noordboek-9789056156152) juli 2020
272 pag. € 24,90
National and International Anti-Money Laundering Law
While Anti-Money Laundering instruments are ever increasing in scope and complexity,
policymakers have often lost sight of the objectives pursued. As a consequence, legislation is,
in many cases, shaped by unrealistic political expectations and inconsistent design. Explains
key deficiencies of existing law and develops policy proposals to enhance both effectiveness
and respect for fundamental rights. Thoroughly examines the interplay between criminal
justice, regulatory law and information sharing rules in Germany, Italy, Spain, Switzerland and
the UK, and contrasts these findings with the frameworks of the Financial Action Task Force
and of the European Union. The conclusions emphasise the need to approach Anti-Money
Laundering as a complex architecture that consists of numerous diverse but highly
interdependent areas of law. Reform debates must therefore overcome a fragmented vision, in
particular as regards the function of Financial Intelligence Units and financial transparency.
B.Vogel,J-B.Maillart (I-9781780689548) juli 2020
1028 pag. ca. € 74,00
Neurointerventions, Crime, and Punishment - Ethical Considerations
Advances in new neuroscientific research tools and technologies have not only led to new
insight into the processes of the human brain, they have also refined and provided genuinely
new ways of modifying and manipulating the human brain. The aspiration of such interventions
is to affect conative, cognitive, and affective brain processes associated with emotional
regulation, empathy, and moral judgment. Can the use of neuroscientific technologies for
influencing the human functioning brain as a means of preventing offenders from engaging in
future criminal conduct be justified ? Provides a framework for considering neuroethical issues
within the criminal justice system and examines a set of procedures which the criminal justice
system relies on to deal with criminal offending. Addresses the following questions: Is it
morally acceptable to offer more lenient sentences to offenders in return for participation in
neuroscientific treatment programs ? Or would such offers be unacceptably coercive ? Is it
possible to administer neurointerventions as a type of punishment ? Would it be acceptable for
physicians to participate in the administration of neurointerventions on offenders ? What is the
moral significance of the sordid history of brain interventions for the present or future use of
such treatment options ? As rehabilitation comes back into fashion after many decades and as
neuroscientific knowledge and technology advance rapidly, these intricate and controversial
topics become increasingly more urgent. Argues that many of the in-principle objections to
neuroscientific treatment are premature, but given the way criminal justice systems currently
function, such treatment methods should not be put into practice.
J.Ryberg (OUP-9780190846428) januari 2020 256 pag. geb. ca. € 92,00
een Pact voor de Rechtsstaat – een sterke terugdringing van drugscriminaliteit in 10 jaar
Manifest beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak
om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. Nagenoeg alle partijen in de
keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie.
P.Noordanus, september 2020 45 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Police Street Powers and Criminal Justice - Regulation and Discretion in a Time of Change
Analyses utilisation, regulation and legitimacy of police powers. Draws on 6 years of
ethnographic research in two police forces in England and uncovers the importance of time and
place, supervision and monitoring, local policies and law. Covers a period when the police were
under intense scrutiny and subject to austerity measures. Contends that the concept of police
culture does not help to understand police discretion. Argues that change is a dominant feature
of policing and identify fragmented responses to law and policy reform, varying between police
stations, across different policing roles, and between senior and frontline ranks.
G.Pearson,M.Rowe (HART- 9781509925377) juli 2020
248 pag. geb. ca. € 97,00
Raising Moral Barriers - empirical study on the Dutch approach to outlaw motorcycle gangs
Discusses how Dutch mayors go to great lengths to prevent the settlement of outlaw
motorcycle gangs in clubhouses and bars; how state authorities look for ways to divert
members away from civil service and private security companies; how the Dutch National
Police attempts to frustrate the internal cohesiveness of outlaw motorcycle gangs through

criminal investigations; and why the Dutch courts recently banned a number of clubs at the
request of the Public Prosecution Service. Reveals that the approach to outlaw motorcycle
gangs has made a 180-degree shift from inclusion in the 1970s to exclusion in present times.
Argues that today’s efforts to raise preventive barriers against outlaw motorcycle gangs must
not be solely explained by urge to prevent crime, but also to mark moral boundaries of society.
T.v.Ruitenburg (B-9789462361195) mei 2020
402 pag. € 79,00
Rapport over de Nederlandse Politie - Getuigenissen, bevindingen en conclusies over
politiegeweld en korpscultuur
In het voorjaar van 2020 werd Nederland opgeschrikt door het excessieve geweld waarmee de
politie demonstraties tegen het coronabeleid van de regering neersloeg. Sindsdien volgden de
gewelddadigheden elkaar op; het meest zichtbaar bij grote demonstraties in Amsterdam en
Den Haag, maar ook in talloze kleinere confrontaties tussen de politie en burgers die zich, om
welke reden dan ook, niet conformeerden aan de coronamaatregelen. De Buitenparlementaire
Onderzoekscommissie 2020 onderzoekt middels horen van politieagenten wat deze escalatie
van geweld betekent voor burgers, politieagenten en de samenleving. Hier zijn verklaringen
opgenomen van 80 agenten over de impact die coronamaatregelen hebben op hun werk en
hun contact met burgers en collega’s. Deze verklaringen zijn inhoudelijk bestudeerd door de
commissie en deze constateert dat recente eruptie van geweld samenhangt met enkele
andere, structurele problemen in de Nationale Politie. Terugkerende thema’s zijn verharding
binnen politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme,
seksisme en cultuur van angst en wantrouwen. De commissie biedt met deze rapportage een
zorgelijk beeld van de huidige staat van het politiekorps, maar ook een uitnodiging aan de
politiek en de korpsleiding om deze problemen te erkennen en nader te onderzoeken.
P. & J. Kuit (BlauweTijger 9789493262010) juli 2021
216 pag. € 26,95
in 1973 behandelde mijn doctoraalscriptie al dit onderwerp, met vergelijkend USA materiaal
de Samenhang tussen Georganiseerde Misdaad en Terrorisme en de Aanslagen in
Parijs en Brussel in 2015-2016
In november 2015 pleegde een groep islamistische terroristen zware aanslagen bij het Stade
de France, in Le Bataclan en op enkele restaurants en cafés in Parijs en in maart 2016 op de
luchthaven van Zaventem en een metrostel in station Maalbeek in Brussel. Deze aanslagen
roepen niet alleen de vraag op wie deze terroristen waren maar ook de vraag hoe zij deze
aanslagen konden plegen. Geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend
antwoord op deze beide vragen. Na analyse van samenstelling en activiteiten van de
terroristische netwerken die sinds 2011 op de as Antwerpen-Brussel werden georganiseerd,
luidt antwoord op de eerste vraag dat de harde kern van deze groep terroristen werd gevormd
door ervaren gewelddadige criminelen uit de Brusselse agglomeratie die bovendien konden
rekenen op de nodige ondersteuning en bescherming in het crimineel-terroristische milieu.
Antwoord op de tweede vraag is dat deze terroristen door de leiding van IS doelbewust werden
uitgekozen voor uitvoering van de campagne die België en Frankrijk moest doen afzien van
deelname aan de coalitieoorlog in Syrië en Irak. Zij wisten immers welke voorzieningen - huur
van safe houses, aanschaf van vuurwapens en aanmaak van explosieven, vergaring van
financiële middelen, aankoop van valse identiteitsdocumenten, huur van auto’s e.a. – in
Brussel moesten worden gerealiseerd om uit handen van de politie- en inlichtingendiensten te
blijven en zodoende die aanslagen met succes te kunnen uitvoeren. Maakt nauwkeurige
analyse van netwerken en cellen betrokken bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en
België en onderzoekt vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme
en zware c.q. georganiseerde criminaliteit. Dit is de enige tekst waarin diepgravend de
context, de campagne, de plegers etc. van/achter die aanslagen worden uiteengezet.
C.Fijnaut (I-9789400012776) oktober 2020
152 pag. € 38,50
Solitary Confinement - Effects, Practices, and Pathways toward Reform
The use of solitary confinement in prisons became common with the rise of the modern
penitentiary during the first half of the nineteenth century and his since remained a feature of
many prison systems all over the world. Solitary confinement is used for a panoply of different
reasons although research tells us that these practices have widespread negative health
effects. Besides the death penalty it is arguably the most punitive and dangerous intervention
available to state authorities in democratic nations. Nevertheless, in the United States there is
currently an estimated 80-100,000 prisoners in small cells for more than 22 hours per day with
little or no social contact and no physical contact visits with family or friends. Even in
Scandinavia, thousands of prisoners are placed in solitary confinement every year and with an

alarming frequency. Takes a broad international comparative approach with an interdisciplinary
lens. Neuroscientists, high level prison officials, social and political scientists, medical doctors,
lawyers and former prisoners and their families from different countries will address the effects
and practices of prolonged solitary confinement and the movement for its reform and abolition.
J.Lobel,P.Scharff Smith(ed.)(OUP-9780190947927) januari 2020 384 pag. geb. ca. € 108,00
Stil Leven - Zwanger, maar Niet in Verwachting - forensisch psychologische studie naar
neonaticide in Nederland
Neonaticide betreft het om het leven brengen van een pasgeboren kind binnen 24 uur na de
geboorte, meestal door de biologische moeder. Het is een fenomeen van alle tijden, culturen
en windstreken en komt in het huidige westerse tijdperk enkele keren per jaar aan het licht.
De vondst van een lichaam van een dode pasgeborene roept in de samenleving naast afschuw
vaak veel vragen op. Over de achtergronden en beweegredenen van moeders die tot
neonaticide overgaan, is echter nog weinig bekend. Dit promotieonderzoek strekte ertoe deze
achtergronden en beweegredenen te identificeren.
K.de Wijs(Diss.TilburgUn-9789463804745) oktober 2019 247 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate
The Islamic State (ISIS) perplexed the world when its leader Abu Bakr Al-Baghdadi declared a
caliphate in 2014. This declaration was not just followed by territorial expansion, but also by
several new developments in terrorism’s actors, ideology, methods and geopolitics. Analyzes
these new developments in terrorism and counterterrorism in the wake of the ISIS-caliphate.
Combines legal, philosophical and international relations perspectives in two main lines of
inquiry. First, the concepts relevant to terrorism and counter-terrorism studies are analyzed,
such as status of the ‘caliphate’, role of ‘ideology’ and links with ‘militant democracy’. Second,
country-specific contributions discuss the latest developments in terrorism and
counterterrorism in Belgium, the Netherlands, Germany, Italy and the United States.
A.Ellian e.a.(red.) (B-9789462361591) oktober 2020
288 pag. € 65,00
Twee Eeuwen Gevangen - misdaad en straf in Nederland
Heruitgave van het alom geprezen proefschrift van Herman Franke (1948-2010). Franke begon
zijn carrière als journalist, werd gevierd criminoloog en brak in 1998 door als romanschrijver.
In dit proefschrift over de ontwikkelingen in het Nederlandse gevangeniswezen vanaf het eind
van de 18e eeuw tot het eind van de 20e eeuw komen al deze kwaliteiten samen. De praktijk
van het straffen, de discussies daarover en de veranderingen die daar gedurende twee eeuwen
in optraden en de daarover gevoerde politieke discussies worden met gevoel voor detail
gepresenteerd. Het boek wordt dertig jaar na verschijnen nog steeds als standaardwerk
geraadpleegd. Deze heruitgave is in samenwerking tussen Jolande uit Beijerse (EUR) en
Miranda Boone (Univ.Leiden) tot stand is gekomen en van een inleiding is voorzien.
H.Franke (B-9789462361782) december 2020
946 pag. geb. € 65,00
Urban Living at the Beginning of the 21st century in Amsterdam,Hamburg and Vienna
Based on the EU-subsidised research project “Insecurities in European Cities” (InSec) and on
the data collected in the framework of this study. While the InSec project combined
Amsterdam, Budapest, Hamburg, Krakow and Vienna in the one research, the present study
centres on Amsterdam with its areas De Baarsjes and De Bijlmer, while using Hamburg with
the area Wilhelmsburg and Vienna with the district Leopoldstadt for comparison. Result of
observations dating from the time of the InSec research and of various developments that
have taken place during the following about 15 years. Overviewing the mass of details
introduced and referred to, one recognizes an apparent arrangement of important subjects,
the following themes respectively: the influence of the time factor, the significance of diversity,
the extent and importance of interaction and of the need of more interdisciplinarity.
I.Sagel-Grande,L.Toornvliet(M-9789046610060) april 2020
496 pag. € 49,00
Veiligheidsmonitor 2019
Het CBS heeft een rapport gepubliceerd over de criminaliteitscijfers in Nederland. Daaruit blijkt
dat minder Nederlanders aangeven slachtoffer te zijn geweest van zogeheten traditionele
(lees: fysieke) misdrijven zoals inbraak, diefstal, vernieling en geweld. Terwijl er een lichte
stijging is van cybercriminaliteit. In 2019 gaf 13% van de mensen van 15 jaar en ouder aan
slachtoffer te zijn geweest van een vorm van cybercrime. In 2017 was dit nog 11%. Bij
cybercrime moet men denken aan digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en

verkoopfraude, hacken en "cyberpesten" waaronder laster, stalking, chantage en bedreiging
met geweld via internet.
CBS, maart 2020
113 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zorg voor Politiële Integriteit - disciplinaire onderzoeken onder de loep
Verslag van onderzoek naar de kwaliteit van het (disciplinaire) onderzoeksproces. Disciplinaire
onderzoeken bieden de politieleiding de mogelijkheid om vast te stellen of een vermoeden van
misdraging juist is. De uitkomst van zo’n onderzoek stelt de leiding in staat om het gerucht te
ontzenuwen of de betrokkene een disciplinaire straf toe te delen. Met alleen de vaststelling van
de juistheid of onjuistheid van het vermoeden is het politiële bevoegd gezag echter niet altijd
goed gediend. Zij zal bij een vastgestelde misdraging ook moeten beoordelen of de organisatie
verder kan met de overtreder en hoe herhaling kan worden voorkomen.
G.Meershoek e.a.(B- 9789462361652) december 2020
74 pag. € 24,90

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2019:
Brieven aan Jonge Criminologen
BELGISCH RECHT
Mooi geïllustreerd boek met 41 brieven van criminologen op een hoogtepunt in hun
carrière, gericht aan jonge criminologen die er net aan beginnen. Illustreert de diversiteit aan
beroepsuitwegen voor (jonge) criminologen en laat zien dat criminologen van alle markten
thuis zijn en in onze hedendaagse, complexe samenleving op cruciale posities een belangrijke
rol kunnen spelen: politiek, bestuur, beleid en administratie, strafuitvoering, handhaving en
preventie, media en journalistiek, en onderwijs en onderzoek. Briefschrijvers zijn o.a.
politieofficieren, gevangenisdirecteurs, bemiddelaars, adviseurs, coördinatoren, politici,
magistraten, journalisten, academici, elk van hen verbonden met de Leuvense rechtsfaculteit.
S.Pleysier,S.Vivijs (red.)(Die Keure-9789048636266) september 2019 256 pag. € 40,00
Camera Power - Proof, Policing, Privacy, and Audiovisual Big Data NU OOK HIER ACTUEEL!
The first book to tackle the policy questions raised by two ongoing revolutions in recording the
police: copwatching and police-worn body cameras. Drawing on original research from over
200 jurisdictions and more than 100 interviews - with police leaders and officers, copwatchers,
community members, civil rights and civil liberties experts, industry leaders, and technologists
offers a vision of the great potential and perils of the growing deluge of audiovisual big data.
In contrast to the customary portrayal of big data mining as a threat to civil liberties, Camera
Power describes how audiovisual big data analytics can better protect civil rights and liberties
and prevent violence in police encounters. Contents compelling stories and coverage of the
most important debates over privacy, public disclosure, proof, and police regulation.
M.Fan (CUP-9781108407540) mei 2019 274 pag. ca. € 30,00 (also available in hardcover)
Constructing and Organising Crime in Europe
New developments can be seen as disturbances, which under the pressure of the concerned
citizens, can be constructed as crimes. This criminalising construction can be observed
concerning irregular migration: refugees, asylum seekers or just irregular migrant workers,
seeking their luck in Europe. Regardless of their legal status they are looked upon as a (crime)
threat and associated with human smuggling and exploitation of trafficked persons, whether or
not in combination with organised crime. A general driver to new crime constructions is the
‘fear of . . .’, an uneasiness driving policy and law makers into the direction of new crime
constructions or widening existing ones, such as money-laundering. This is discussed in this
volume of the 19th Cross-border Crime Colloquium, held in June 2018 in Kharkiv. Covers many
issues at the centre of criminological and criminal policy debates, such as corruption, the
mafia, Chinese organised crime, irregular migration and arms traffi cking, examples of
crossborder crimes that concern us all in Europe and beyond.
P.v.Duyne e.a.(ed.) (B-9789462369559) augustus 2019 464 pag. € 57,50
the Creative Carpenter - Biased Presentation of Evidence to a Jury Trial
In 1990, a duffle bag with the dismembered and beheaded remains of American model Melissa
Halstead was found in a canal in Rotterdam. In 2001, the dismembered and beheaded remains
of English prostitute Paula Fields were found in six bags in a canal in London. Their connection?
In the time leading up to their death, both women had been seeing an English carpenter
named John Sweeney. He became the only suspect in a joint Dutch and British police

investigation. In 2011, John was found guilty of murdering Melissa and Paula and sentenced to
life imprisonment. The conviction was not based on actual evidence but on John’s sinister
drawings and poems. The investigation by Project Reasonable Doubt raises many questions
about the police investigation and John’s conviction.
F.Crolla e.a. (B-9789462369771) november 2019
110 pag. € 24,90
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2018
Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken sprak de rechter in 2018 een schuldigverklaring uit.
Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. Meer dan de helft (56 procent) bestond uit vermogens-,
gewelds- en zedenmisdrijven. Er werden ruim 99.000 straffen opgelegd. Gevangenisstraf was
de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door taakstraf en geldboete .
WODC- Cahier 2019-16, oktober 2019 172 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Criminele Samenwerkingsverbanden (Bonger Reeks nr. 35) – Ontwikkelingen in aanpak
en duiding van effectiviteit
Bevat de resultaten van een onderzoek naar verklaringen voor het achterblijven en uitblijven
van een stijging in het aantal strafopleggingen door het Openbaar Ministerie (OM) bij het
aantal criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) in de periode 2009-2015.
D.Korf e.a.(WODC-9789036105408) 2018
242 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Decriminalization of Sex Work -The New Zealand Model - an Analysis of the Integrative Sex
Industry Policy in New Zealand
In many countries worldwide, sex workers have no other choice than to carry out their
profession in illegal environments. Contrary to prevailing tendency in Europe and America to
criminalize clients of sex workers, New Zealand decriminalized the entire commercial voluntary
sex industry in 2003 by enacting the Prostitution Reform Act (PRA) – as the only state in the
world, so far. The implementation of this integrative sex industry policy marks a turning point
in the lives and working conditions of New Zealand sex workers. Sex work became recognized
as legitimate service work. Nowadays, the sex service sector in this country operates under
the same legal rights as any other service sector.
J.Rottier (B-9789462368842) januari 2019 272 pag. € 62,50
Detentiebeleving van Geïnterneerde Vrouwen - een follow-up onderzoek
Beschrijft wetenschappelijk onderzoek met als doel de detentiebeleving van een onderbelichte
populatie, namelijk vrouwen met een interneringsstatuut, te bestuderen. Behandelt het
conceptuele kader rond import- en deprivatiemodellen en beschrijft bestaande empirische
studies rond vrouwen in detentie. Het kwalitatieve veldwerk bestond uit twee fases. Tijdens de
eerste fase bevroeg de auteur 51 geïnterneerde vrouwen in detentie. Tijdens het follow-up
onderzoek werden de vrouwen opnieuw bevraagd in de setting waar ze op dat moment
verbleven. Aanvullend wordt het profiel van de respondenten geschetst na een dossierstudie.
A.Mertens (B-9789462369542) juli 2019
428 pag. € 69,00
Digitale Veiligheid en Criminaliteit - 2018
In 2018 is door het CBS in samenwerking met politie een nieuw onderzoek naar Digitale
Veiligheid & Criminaliteit uitgevoerd met als doel het thema cybercrime bij burgers zo
nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Aan het onderzoek hebben ruim 38 duizend
personen van 12 jaar en ouder deelgenomen. Aan bod komen diverse vormen van digitale
criminaliteit waar burgers in hun privéleven slachtoffer van kunnen worden. Gevolgen voor
slachtoffer en motieven voor het al dan niet doen van melding en aangifte worden beschreven.
Gaat in op het bewustzijn van burgers over de gevaren van het gebruik van internet.
CBS, juli 2019 120 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Drugscriminaliteit in de Rotterdamse Haven - aard en aanpak van het fenomeen
Beschrijving en verklaring van verschillende facetten van drugscriminaliteit in de haven van
Rotterdam. Hierbij wordt ingegaan op aard, omvang, sociale organisatie en logistieke proces
van drugssmokkel, met bijzondere aandacht voor kwetsbare locaties en sectoren. Daarnaast
wordt uitvoerig in kaart gebracht hoe de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse
haven is georganiseerd en functioneert (altijd handige info voor de drugscriminelen !).
De vraag is of men ook heeft gesproken met de voormalige deskundige Fred Teeven (zie ook
het boek: “Fred en de Wet” van Wim van de Pol uit 2015)
R.Staring e.a. (B-9789462369689) september 2019
300 pag. € 45,00

Holleeder’s Onderwereld - Onthullingen uit de politiedossiers
Unieke aanvulling van de “Holleeder Library” met exclusief voorwoord van Sander Janssen de
advocaat van Holleeder. Misdaadjournalist Wim van de Pol kreeg als enige toegang tot de
complete politiedossiers van de strafzaak tegen Willem Holleeder,maar ook van tientallen
andere moordzaken die ermee in verband blijken te staan. Dit geeft een heel ander beeld dan
de beperkte geschiedenis die in de media is geschetst en ook de waarheidsgetrouwheid van
Astrid Holleeders verhaal komt onder druk te staan. De auteur heeft in 2014 een
indrukwekkend, maar amper besproken, boek geschreven over Fred Teeven “Fred en de wet”
W.v.d.Pol (Karakter- 9789045216843) mei 2019 336 pag. € 23,00
Instrumenten tegen Niet-strafbare Problematische Gedragingen - een inventarisatie
vanuit andere fenomenen als input voor aanpak
Met niet-strafbare problematische gedragingen wordt gedrag bedoeld dat binnen de grenzen
van de wet valt, maar dat de openbare orde desondanks kan ondermijnen. Onderstaand
onderzoek naar bekijkt de mogelijke aanpak van jeugdoverlast, woonoverlast en radicalisering.
Het aantal bestuursmaatregelen voor onwettelijk gedrag is de afgelopen jaren toegenomen.
J.Kuppens e.a.-Bureau Beke i.o. Min.Bz.-oktober 2019 53 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
International Law and Cannabis - Volume I: Regulation of Cannabis Cultivation for
Recreational Use under the UN Narcotic Drugs Conventions and the EU Legal
Instruments in Anti-Drugs Policy
Addresses the legal question of to which extent domestic initiatives involving the regulation of
cannabis cultivation for recreational use are compatible with the relevant UN narcotic drugs
conventions and European Union law. Provides a comprehensive and detailed analysis of the
UN Single Convention on Narcotic Drugs (1961), as amended by the Protocol in 1972, and the
UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs (1988). The relevant European law is
also considered, particularly the so-called Schengen acquis (1985 Agreement and 1990
Implementation Agreement), the Joint Action on illegal drug trafficking (1996) and the
Framework Decision on Illegal Drug Trafficking (2004). This analysis forms the basis for an
evaluative framework for various initiatives that have advanced the regulation of cannabis
cultivation for reactional use in several states, such as the “coffeeshop system” in the
Netherlands, the steps towards legalisation of cannabis in several states in the Americas and
Canada and the phenomenon of Cannabis Social Clubs.
P.v.Kempen,M.Federova (I-9781780688701) begin september 2019 250 pag. € 68,00
International Law and Cannabis - Volume II: Regulation of Cannabis Cultivation and
Trade for Recreational Use: Positive Human Rights Obligations versus UN Narcotic
Drugs Conventions
Seen from the perspective of relevant United Nations narcotic drugs conventions and European
Union anti-drugs laws, the legal avenues for regulation are virtually non-existent. This study
takes an innovative approach to this issue and approaches the possibility for regulation of
cannabis for recreational use from the perspective of positive human rights obligations. To
what extend can regulation of cannabis for recreational use, for the sake of health, safety and
crime control, be considered a positive human rights obligation resulting from the right to
health, the right to life, the right to physical and psychological integrity and the right to
privacy? From the subsequent conclusions, a second pertinent question arises: what
hierarchical relationship, if any, exists between these positive human rights obligations and the
obligations arising from the UN drugs conventions and EU anti-drugs laws? Through an indepth and systematic analysis of relevant international human rights law and public
international law, this book presents the steps, assumptions and conditions that are relevant if
a state were to decide, on the basis of the incumbent positive human rights obligations, to
permit cannabis cultivation and trade for the recreational user market under regulation.
P.v.Kempen,M.Federova (I-9781780688718) begin september 2019 370 pag. € 95,00
SETPRIJS VOOR BEIDE DELEN (I-9781780688725) 600 pag. ca. € 130,00
het Lekken van Vertrouwelijke Politie-informatie - Aard, omvang en ernst van het
fenomeen bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee
Het prijsgeven van vertrouwelijke politie-informatie wordt onderkend als een ernstig vergrijp.
Vooral gevallen waarin zulke informatie aan criminelen blijkt te zijn verkocht, leiden tot
speculatie over de omvang (neemt het toe?) en de oorzaken (frustratie onder agenten over de
reorganisatie, gerichte ondermijning door georganiseerde misdaad?). Onderzocht zijn
betreffende dossiers uit 2015 en 2016 van de afdelingen die integriteits schendingen

onderzoeken bij de Politie en de Marechaussee. Voor het eerst zijn zo middels systematische
dossieranalyse aard, omvang en ernst van lekken in kaart gebracht. Beschrijft ook wijze
waarop meldingen van lekken worden behandeld, met aanknopingspunten voor verbeteringen.
A.Smit e.a. (B-9789462368996) februari 2019 98 pag. € 27,50
Mise au Point sur l'Honneur - Une exploration des affaires d’honneur à l’intention des
personnels de police et autres professionnels
Pour environ trois mille affaires par an, la police envisage l’honneur bafoué comme un mobile
de violence ou de menace de violence. Il n’est pas toujours simple de reconnaître une affaire
d’honneur car l’atteinte à l’honneur et sa réparation peuvent revêtir des formes variées, allant
de la menace au meurtre. En outre, ces affaires peuvent toucher les individus dans différentes
phases de leur parcours de vie. Sans oublier que les hommes comme les femmes sont
susceptibles de remplir le rôle de victime tout autant que celui de suspect. Cet ouvrage est une
introduction au monde complexe de l’honneur et de la violence à l’intention des personnels de
police et autres professionnels confrontés à cette problématique dans le cadre de leurs
fonctions. Il approfondit pour eux les questions suivantes : pourquoi le sentiment d’honneur
est-il si important ? Dans un confl it, comment reconnait-on les signes avant-coureurs de la
violence ? Que peuvent faire les professionnels ? Le présent ouvrage offre un fil conducteur
aux personnels de police et autres professionnels, afin de prendre ce type d’affaires en charge
de façon juste et efficace. Franstalige handleiding voor politie e.a.bij eerwraak misdrijven.
J.Janssen (B- 9789462369108) mei 2019 246 pag. € 28,00
Of One-eyed and Toothless Miscreants - Making the Punishment Fit the Crime ?
Can punishments ever meaningfully be proportioned in severity to the seriousness of the
crimes for which they are imposed ? A great deal of attention has been paid to the general
justification of punishment, but the thorny practical questions have received significantly less.
Serious analysis has seldom delved into what makes crimes more or less serious, what makes
punishments more or less severe, and how links are to be made between them. Challenges the
most prevalent current theories and emphasizes the need for a shift away from the politicized
emotionalism of recent decades. Argues that theories that coincided with mass incarceration
and rampant injustice to countless individuals are evolving in ways that better countenance
moving toward more humane and thoughtful approaches. Dissects previously undeveloped
issues related to considerations of deserved punishment and provides new ways to understand
both the severities of punishment and the seriousness of crime.
M.Tonry (ed.) (OUP-9780190070595) december 2019
256 pag.geb. ca. € 82,00
Paradoxen van Toezicht - straffen in het hart van de samenleving
In Nederland staan 5 x zoveel verdachten en veroordeelden onder toezicht dan in de
gevangenis. Zij voeren werkstraffen uit, worden elektronisch gecontroleerd of moeten een
behandeling ondergaan als voorwaarde bij een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke
invrijheidstelling. Toch is er veel minder aandacht voor toezicht dan voor gevangenisstraf. In
deze Leidse oratie worden drie paradoxen besproken die verbonden zijn met het uitoefenen
van toezicht in de samenleving. 1e paradox : vormen van toezicht worden geïntroduceerd als
alternatief voor vrijheidsbeneming, maar leiden in de praktijk vaak tot toename ervan. 2e
paradox: toezicht heeft imago van een gunst in plaats van (echte) straf, maar heeft een steeds
punitiever karakter heeft gekregen en wordt door degene die het ondergaat wel degelijk als
leedtoevoeging beschouwd, soms ingrijpender dan detentie. 3e paradox: reacties op incidenten
naar aanleiding van toezicht wekken de indruk dat burgers toezicht massaal afwijzen, maar dat
dit toch moeilijk valt te rijmen met de betrokkenheid van burgers bij de uitvoering ervan.
M.Boone (B-9789462369436) juni 2019
40 pag. € 14,00
a Peaceful Revolution - the development of police and judicial cooperation in the European
Union
The debate surrounding police and judicial cooperation in the European Union can be criticised
for focussing too much on certain forms of cooperation or on specific cases. As a result, a
thorough overview of what has been achieved in this area since the Maastricht Treaty’s entry
into force in November 1993 is lacking. In contrast to the disjointed and mostly secret
cooperation between police and judicial services in Europe prior to 1993, the current regime
has established a coherent and transparent collaboration within the EU. Discusses here this
peaceful revolution in light of the action programmes (the Brussels Programme, the Tampere
Programme, the Hague Programme and the Stockholm Programme) which were drafted in
concurrence with all major changes to the constitutional relations within the European Union:

the Maastricht Treaty, the Amsterdam Treaty, the Nice Treaty, the Rome Treaty and the Lisbon
Treaty. This programmatic approach makes it possible to present in a clear manner the
imposing array of police and judicial agencies, facilities and networks (Europol, Schengen
Information System, Eurojust, European Arrest Warrant, etc.) created through democratic
processes with the aim of ensuring the security of the citizens of the European Union. In
particular, the problems concerning the control of internal and external borders and with
respect to the containment of terrorism demonstrate that this system urgently needs to be
reinforced. It is ironic that the Brexit negotiations demonstrate the importance of the current
system of police and judicial cooperation in the European Union: the United Kingdom would
certainly like to continue to enjoy the benefits of a number of its crucial components.
C.Fijnaut (I-9781780686974) september 2019 800 pag. ca. € 95,00
Predictive Sentencing - Normative and Empirical Perspectives
Addresses the role of risk assessment in contemporary sentencing practices. Predictive
sentencing has become so deeply ingrained in Western criminal justice decision-making that
despite early ethical discussions about selective incapacitation, it currently attracts little
critique. Nor has it been subjected to a thorough normative and empirical scrutiny. This is
problematic since much current policy and practice concerning risk predictions is inconsistent
with mainstream theories of punishment. Moreover, predictive sentencing exacerbates
discrimination and disparity in sentencing. Although structured risk assessments may have
replaced 'gut feelings', and have now been systematically implemented in Western justice
systems, the fundamental issues and questions that surround the use of risk assessment
instruments at sentencing remain unresolved.
J.de Keijser e.a.(ed.) (HART-9781509921416) mei 2019 320 pag. geb. ca. € 95,00
Registratie en Monitoring van Kindermishandelingszaken in de Justitieketen
Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland. De overheid is zich bewust
van de problemen inzake registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de
justitieketen. Een eerste stap naar verbetering van het systeem kan bestaan in het
onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken verlopen in het
buitenland. Dit project is een uitwerking van deze eerste stap en heeft twee doelen. Ten eerste
worden voorbeelden gegeven van hoe in het buitenland zaken van kindermishandeling worden
geregistreerd en gemonitord. Ten tweede is onderzocht welke systemen van registratie en
monitoring relevant kunnen zijn voor de Nederlandse context, met bijzondere aandacht voor
recente innovaties. Er zijn dertien landen in de steekproef geïncludeerd: België (regio
Vlaanderen), Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
H.Grietens(WODC) oktober 2018, 60 pag.(incl.samenvatting) GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Schiedamse Cocaïnemaffia - een corrupte douanier, doorgewinterde criminelen en
duizenden kilo’s coke
Begint met een moord op nieuwjaarsdag 2014, die een vergissing blijkt tezijn. Tijdens het
onderzoek ontvouwt zich een criminele intrige, die draait om niet-nagekomen afspraken,
miljoenen drugsgeld en de corrupte douanier Gerrit G. Uit wantrouwen en angst voor elkaar
wordt er informatie naar de politie gelekt, waardoor het smokkelnetwerk kan worden ontrafeld.
Dan blijkt dat Gerrit G. niet de enige corrupte douanier is en dat tipgevers uit de onderwereld
de politie gebruiken om er zelf beter van te worden. Gaat over de destructieve kracht van de
drugshandel en maakt duidelijk hoe moeilijk het is om organisaties daarachter aan te pakken.
J.Meeus (Nw.A’dam- 9789046822340) mei 2019 272 pag. € 20,00
the Subjectively Experienced Severity of Imprisonment
De subjectief ervaren zwaarte van detentie: welke zijn de determinanten van ervaren
detentiezwaarte en gevolgen hiervan voor de herinnerde zwaarte van detentie en toekomstig
crimineel gedrag? In hoeverre verschillen gedetineerden in hun ervaren detentiezwaarte en in
hoeverre verandert de ervaren zwaarte naarmate gedetineerden langer in detentie verblijven ?
E.Raaijmakers (dissertatie Leiden) januari 2017 153 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Transnational Illegal Adoption Market - A Criminological Study of the German and
Dutch Intercountry Adoption Systems
The last half-century has witnessed the emergence of a transnational illegal market in
adoptable children. Numerous cases have been uncovered whereby children from the Global
South were purchased or kidnapped from their families or orphanages in order to meet the

high demand for adoption among couples and individuals in the Global North. Provides a
comprehensive criminological analysis of the phenomenon of child trafficking for adoption
purposes. Illustrates the structure and organization of the illegal adoption market and
uncovers and explains the criminogenic factors of the German and Dutch adoption system
which encourage and facilitate the trafficking in adoptable children. Does not only explore the
weaknesses of relevant national and international legal instruments on intercountry adoption,
also unearths and explains adopters’ cultural attitudes, beliefs and perceptions that facilitate
illegal practices within the intercountry adoption system.
E.Loibi (B- 9789462369160) mei 2019
493 pag. € 85,00
Tussen Kwaad of Erger - Een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel
kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over
kinderen
Tientallen keren per jaar mondt een vecht-scheiding uit in het ultieme verwijt: kindermisbruik.
Criminologe Anne Smit zocht onder meer uit voor welk duivels dilemma de rechter staat. Er
zijn signalen dat het aantal vechtscheidingen toeneemt. Dat is mogelijk te verklaren door het
feit dat ouders van nu gelijkwaardiger uit een scheiding komen. Maar de familierechter moet
over de omgang met de kinderen beslissen en die staat in zo'n geval voor een duivels
dilemma. Het kind de vader laten bezoeken, terwijl het risico op misbruik bestaat ? Of de band
met vader verbreken, terwijl de beschuldiging niet is bewezen ? In elk geval is er nog geen
eenduidige aanpak bij de rechterlijke macht. Perspubliciteit o.a. in het A.D.
A.Smit (VU)(9789492801715) mei 2019 200 pag. incl. samenv. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Voeding en Justitiabelen - van strafelement naar rehabilitatie-instrument ?
Voedingswetenschappelijk onderzoek laat zien dat tekorten aan bepaalde voedingsstoffen
kunnen samenhangen met probleemgedrag, zoals gewelddadigheid. Om die reden heeft het
WODC de kennis uit de voedingswetenschap die relevant kan zijn voor het justitieveld,
systematisch in beeld gebracht. Onderzoek naar het ontstaan van crimineel gedrag is lange
tijd sterk psychosociaal georiënteerd geweest. In de laatste decennia neemt de belangstelling
voor andere verklaringen echter sterk toe, zoals neurobiologische. Ook nieuwe kennis vanuit
de voedingswetenschap kan een bijdrage leveren aan dit onderzoek. In het onderzoek dat het
WODC heeft gedaan wordt beschreven wat de mogelijke effecten zijn van tekorten van
bepaalde voedingsstoffen op gedrag. Het onderzoek beschrijft wat vanuit voedingswetenschap
bekend is over behandelmogelijkheden bij tal van gedragsproblemen. Een apart hoofdstuk is
gewijd aan voedingsinterventies bij justitiabelen, vooral gedetineerden. Waar blijft Lombroso?
WODC Cahier 2018/11 november 2018 192 pag. (inc.samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie- je gaat het pas zien als je het door hebt
Gedetineerden die tijdens detentie hun criminele activiteiten voortzetten overtreden de regels
en maken misbruik van de vrijheden die hen worden geboden binnen detentie. Onderzoek naar
voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) richt zich op de aard, omvang en
aanpak. Bestaat uit twee delen: een inventariserend onderzoek naar wat al bekend is over het
fenomeen en een verdieping in de vorm van een actiegericht praktijkonderzoek in twee
Penitentiaire Inrichtingen (PI) en een Justitiële Jeugd Inrichting (JJI). VCHD gaat over
criminele activiteiten van gedetineerden die binnen een inrichting plaatsvinden en die mogelijk
een relatie hebben met de buitenwereld. Over welke gedragingen wel en niet onder de definitie
vallen, wordt verschillend gedacht. De inrichtingen beschouwen niet alleen het voortzetten van
criminele activiteiten, maar ook het ontplooien van nieuwe activiteiten als VCHD.
A.Verwest,W.Buysse,P.v.Egmond(DSP Groep) dec. 2018 84 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Waarom de Criminologie mij Dierbaar is - een persoonlijk pleidooi voor non-speciesisme
Wat nodig is, is een non-speciesistische criminologie. Dat is een criminologie waarin niet een
soort, de mens, centraal staat, maar een criminologie waarin aandacht is voor alle leven.
Laat zien hoe rijk aan ideeën en thema’s de wereld is van criminologen – en denkers die hen
hebben geïnspireerd – die trachten tot een non-speciesistische wetenschapsbeoefening te
komen. Staat ook uitvoerig stil bij de manier waarop eigen denken over andere dieren naast
de mens vanaf de jeugd tot op heden zich ontwikkeld heeft.
vertraagde aankondiging
Janine Janssen (B-9789462368057) oktober 2019
210 pag. € 32,50

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

Verschenen in 2018:
Actuele Criminologie
Bespreekt de relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over de ontwikkeling
van verschillende vormen van criminaliteit. Geeft overzicht van de belangrijkste theorieën over
de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit, geïllustreerd met de
laatste onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland. Schetst hoe criminologische kennis in
Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk. Aan de orde komen opsporing door de
politie, afdoening van strafzaken door officieren van justitie en rechters en tenuitvoerlegging
van straffen. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan preventie van criminaliteit en de
hulpverlening aan slachtoffers, en specialeaandacht voor levensmisdrijven, internationale
misdrijven, terrorisme, cybercrime, georganiseerde misdaad enwitteboordencriminaliteit.
J.v.Dijk e.a. (S-9789012402279) 10e dr. augustus 2018 450 pag. € 48,50
Bestrijding van het Islamistisch Terrorisme door de Europese Unie en haar Lidstaten
De eerste twee bijdragen zijn gewijd aan het door de Europese Unie ontwikkelde
antiterrorismebeleid. Cyrille Fijnaut analyseert het binnenlandse veiligheidsbeleid van de
Europese Unie op dit domein en wijst hierbij op een aantal belangrijke uitdagingen. Naadloos
daarop aansluitend tonen Jan Wouters en Alex Andrione-Moylan de samenhang aan tussen de
interne en externe aspecten van het Europese antiterrorismebeleid. Vanuit hun jarenlange
praktijkervaring gaan Wil van Gemert en Michèle Coninsx vervolgens in de derde en vierde
bijdrage in op de cruciale rol van respectievelijk Europol en Eurojust bij terrorismebestrijding
op het niveau van de Europese Unie en bij de daartoe vereiste samenwerking met politiële en
justitiële autoriteiten van de Lidstaten. In de voorlaatste bijdrage bespreekt Pieter Van
Ostaeyen het fenomeen van de ‘Belgian Foreign Fighters’ in Syrië en Irak, waarbij hij tevens
ingaat op de reactie van de Belgische overheid op de terroristische aanslagen in Parijs (2015)
en Brussel (2016). Tot slot biedt de Britse ambassadeur in België, Alison Rose inzicht in het
antiterrorismebeleid van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij komt ook de impact van de Brexit op
de politionele en justitiële samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU aan bod.
D.VanDaele(red.)(I-9789400009899) september 2018 150 pag. € 30,00
Betrouwbaar Onderzoek – Onderzoekscommissie WODC 1 inzake deugdelijkheid
drugsonderzoeken
Deze commissie heeft onderzocht of in de totstandkoming van drie rapporten, uitgevoerd door
of in opdracht van het WODC, sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de
onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de
standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden. Het betreft het rapport Het Besloten
club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops uit 2013, het rapport Internationaal recht
en cannabis uit 2014 en het rapport Coffeeshops, toeristen en lokale markt uit 2014. De
commissie concludeert dat “de drie rapporten en de totstandkoming ervan getuigen van
eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek.” De commissie oordeelt daarnaast dat een
enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement.
De commissie komt tot het oordeel dat deze incidentele voorvallen niet hebben afgedaan aan
de betrouwbaarheid of de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeken.
J.Overgauw e.a., november 2018 73 pag.(incl. reactie Min.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuursrechtelijke Criminologie - een verkenning naar de relatie tussen criminologie en
bestuursrecht
Tussen criminologie en strafrecht bestaat een onlosmakelijke samenhang. De verhouding
tussen criminologie en bestuursrecht is echter nauwelijks verkend. Met de opkomst van de
bestuurlijke boete als bestraffende sanctie heeft het bestuurlijke sanctierecht aan invloed
gewonnen en is het inmiddels niet meer weg te denken in de rechtshandhaving. Aan de hand
van bestaand criminologisch onderzoek naar de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde)
misdaad wordt gepoogd om het landschap en de grondslagen van de bestuursrechtelijke
criminologie in kaart te brengen. Als startpunt wordt de relatie tussen criminologie en
strafrecht besproken, waarna vervolgens de focus wordt gelegd op de eerste contouren van de
bestuursrechtelijke criminologie en de bouwstenen van de bestuursrechtelijke penologie.
Voorts wordt de staat van het straffende bestuur besproken.
B.v.d.Vorm (B-9789462904873) april 2018 204 pag. € 42,50
een Bittere Pil - Het fenomeen en de aanpak van illegale medicijnenhandel

In Nederland is het fenomeen illegale medicijnenhandel nog relatief onderbelicht. Om een
probleem te kunnen tackelen, is inzicht nodig in dat probleem. In deze uitgave wordt verslag
gedaan van de bevindingen uit een studie naar de verschijningsvormen van illegale
medicijnenhandel, de betrokken instanties bij de aanpak en de wijze waarop zij daar uitvoering
aan geven. Daarnaast wordt geschetst wie de daders zijn, welke modus operandi zij hanteren
en welke vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld deze vorm van ondermijnende
criminaliteit faciliteren. Deze kennis is vergaard op basis van internationale literatuur,
interviews met deskundigen en een analyse van opsporingsonderzoeken.
I.v.Leiden e.a. (S-9789012403252) oktober 2018 232 pag. € 53,50
Coming of Age under Armed Conflict – Dealing with the culpability of former child soldiers
as alleged perpetrators at the International Criminal Court.
Onderzoekt de strafbaarheidstelling van voormalig kindsoldaten in het internationaal
strafrecht. Bekeken wordt hoe kan worden omgegaan met kinderen die eerst ernstig
slachtoffer zijn (kindsoldaten) om vervolgens, als jong volwassene, dezelfde ernstige
misdrijven te plegen. Met Jan van Dijk Award bekroonde scriptie over zeer actueel onderwerp.
W.Vink (UvA) juni 2016 50 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Crimes of Terror - The Legal and Political Implications of Federal Terrorism Prosecutions
This paperback contains a new Preface that discusses some important developments since the
initial hardback publication in 2015. Documents the emergence of a "terrorist exceptionalism"
to normal rules of criminal law and procedure and questions whether the government has
overstated the threat posed by the individuals it charges with these crimes. Included is a
discussion of the large-scale spying and use of informants rooted in the questionable
"radicalization" theory; the material support statute—the government's chief legal tool in
bringing criminal prosecutions; the new rules regarding generation of evidence and the broad
construction of that evidence as relevant at trial; and a look at the special sentencing and
confinement regimes for those convicted of terrorist crimes. This critical examination of
terrorism prosecutions in federal court reveals a phenomenon at odds with basic constitutional
protections for criminal defendants. Dramatisch Amerikaans voorbeeld met al vele navolgers.
W.Said (OUP-9780190296810) april 2018 226 pag. ca. € 26,00
Criminal Deterrence Theory – the history, myths and realities
This unusual work by an experienced criminologist challenges the taken-for-granted status and
effects of criminal deterrence theory in contemporary justice and punishment worldwide.
Using the British justice process as an example, it is a hard-hitting critique of the illusory and
dysfunctional outcomes of basing penal policies upon the presumed but un-measureable
effectiveness of specific and general deterrence in pursuit of crime control. There are better
ways of ‘doing justice’ without the collateral damage caused by mass incarceration as a means
of social protection. These are explained in this analysis. A call for long-overdue penal reform.
D.Cornwell(B-9789462368156) januari 2018
180 pag. € 59,00
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2017 - ontwikkelingen en samenhangen
Statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is
ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen (CBS/R.v.d.R.). Geeft een
beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting
en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Gegevens en ontwikkelingen tot en met 2017.
WODC Cahier 2018 nr.19 , oktober 2018 186 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Criminologie in Beweging - Liber amicorum Els Enhus
BELGISCH RECHT
Professor Dr. Els Enhus doceerde decennialang in de Criminologische Wetenschappen aan de
Vrije Universiteit Brussel en vormde generaties kritische academici en professionals door
inspirerende colleges. Zoals de verschillende bijdragen in dit boek duidelijk illustreren, zit haar
rijk gevulde academische carrière als sociologe en criminologe vol beweging en bestrijkt die
uiteenlopende domeinen en onderwerpen. Haar wetenschappelijke belangstelling reikt van de
culturele criminologie en de wereld van politie, veiligheid en preventie tot de uitdagingen en
criminaliteitsfenomenen van de grootstad.
T.Bauwens e.a.(red.) (ASP-9789057187964) oktober 2018
ca. 300 pag.
€ 32,95
de Dansende Dader - veelzeggende experimenten (Serie- Gerede Twijfel)
In de bosjes werd een vrouw gevonden die ernstig was mishandeld. Zij was er zo slecht aan
toe, dat ze twee dagen later overleed. Een zich vreemd gedragende man was de verdachte, de

enige verdachte die serieus werd onderzocht. Hij kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar
opgelegd. Al het bewijs in zijn strafzaak kent echter problemen, blijkt uit het onderzoek van
het Project Gerede Twijfel. Waar sporen zouden moeten zijn, ontbreken ze. Waar het NFI
helder zou moeten rapporteren, komen er misleidende rapporten. Waar onderzoek zou moeten
worden gedaan naar andere scenario's, blijft dat achterwege. De analyses en experimenten
van het Project Gerede Twijfel leiden tot een nieuwe kijk op de zaak van de dansende dader.
P.v.Koppen e.a.(B-9789462368170) januari 2018 90 pag. € 19,90
Deals en Dodenlijstjes - van Willem Endstra tot Astrid Holleeder: wie durft er nog te
getuigen?
Hoe krijgt justitie de 'collega's' en familieleden van notoire criminelen of toevallige
toeschouwers van een misdrijf zo ver om hun verhaal te doen? Het team Criminele inlichtingen
speelt een belangrijke rol bij het 'hengelen' naar getuigen. Wie informatie heeft over een
misdaad, kan bij hen anoniem zijn kennis spuien. Ook zoeken de 'politiespionnen' zelf actief
contact met criminelen van wie ze weten dat zij gevaar lopen of zelfs op een dodenlijst staan.
In ruil voor hun belastende kennis biedt justitie hun bescherming. Soms leidt dat voor
getuigen tot een volledig nieuw leven buiten Nederland. Maar hoe eerlijk opereert de overheid?
Is de 'waarheid' te koop in ruil voor een luxeleven op een palmenstrand? En hoe solide zijn die
toezeggingen? Duikt in de schimmige wereld van getuigenbescherming.
M.Husken (Balans-9789460037917) januari 2018
336 pag. € 18,95
de Digitalisering van Georganiseerde Misdaad (Justiële Verkenningen 5/18)
De opmars van georganiseerde cybercrime . Digitalisering van zware en georganiseerde
criminaliteit is het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. Zeven artikelen bieden
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én opsporingsonderzoek op dit terrein.
WODC , oktober 2018
122 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Doorgroeiers in de Misdaad - de criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge
daders van een zwaar delict
Jonge daders van een zwaar delict kampen vaak met ernstige en uiteenlopende problemen in
het gezin en op school. Toch is de combinatie van problemen bij deze jongeren niet per
definitie een voorbode van een doorgroei in de zware criminaliteit. Slechts een klein deel van
deze groep groeit daadwerkelijk door in de zware misdaad. Er blijkt slechts beperkt sprake te
zijn van onderscheidende kenmerken tussen stoppers en doorgroeiers. Welke jonge daders
van een zwaar delict groeien door in de zware criminaliteit en welke niet ? Voortijdig
schoolverlaten, softdrugsgebruik en het hebben van slechte vrienden zijn samen tamelijk
voorspellend voor het doorgroeien in de zware misdaad.
M.v.Koppen e.a.(S-9789463500517) maart 2018 64 pag. € 33,50
the Dual Penal State - The Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective
Addresses one of today's most pressing social and political issues: the rampant, at best
haphazard, and ever-expanding use of penal power by states ostensibly committed to the
enlightenment-based legal-political project of Western liberal democracy. Penal regimes in
these states operate in a wide field of ill-considered and barely constrained violence where
radical and prolonged interference with citizens, upon whose autonomy the legitimacy of state
power supposedly rests, has been utterly normalized. At its heart, the crisis of modern penality
is a crisis of the liberal project itself and the penal paradox is the sharpest formulation of the
general paradox of power in a liberal state: the legitimacy of state sovereignty in the name of
personal autonomy. Uses historical and comparative analysis to reveal the fundamental
distinction between two conceptions of penal power - penal law and penal police - that runs
through Western legal-political history: one rooted in autonomy, equality, and interpersonal
respect, and the other in heteronomy, hierarchy, and patriarchal power. This dual penal state
analysis illuminates how the law/police distinction manifests itself in various penal systems,
from the American war on crime to the ahistorical methods of German criminal law science.
M.Dubber (OUP-9780198744290) september 2018
304 pag. geb. ca. € 82,00
Focus on Honour - An exploration of cases of honour-related violence for police officers and
other professionals
Each year, in approximately three thousand cases, the Dutch National Police Force takes into
consideration that an affront to honour can be a motive for violence or the threat of violence.
It is not always easy to recognise honour-related cases, given that the violation and
restoration of honour comes in many manifestations, ranging from verbal threats to murder.

What is more, this kind of violence can affect people during different stages of their lives. In
the process, men and women turn up not only as victims but also as suspects. This book is
intended as an introduction to the complex world of honour and violence, and it is intended for
police officers and other professionals who have to deal with these matters during the course
of their work. It gives professionals insight into the following issues: Why is honour so
important? How can the warning signs that a conflict is threatening to escalate into violence be
recognised? What can be done about it? Engelstalige handleiding bij “eerwraak” delicten.
J.Janssen (B-9789462368361) juni 2018
240 pag. € 26,00
de Grens Voorbij - Belgische en Nederlandse drugsmarkten in beweging
Criminele netwerken in België en Nederland werken steeds vaker samen, ook op het vlak van
illegale drugshandel en -productie. Door deze verwevenheid en omdat Nederland haar aanpak
tegen bepaalde druggerelateerde fenomenen intensiveerde, ontstond de vrees voor een
mogelijke verschuiving van illegale drugsmarkten van Nederland naar België. Toenemende
wettelijke of gerechtelijke druk in het ene land kan immers leiden tot een toename van het
probleem in het andere land: het zogenaamde waterbedeffect. Beschrijft hier de verwevenheid
en laatste evoluties tussen Belgische en Nederlandse illegale drugsmarkten. Verschuift de
professionele cannabisteelt van Nederland naar België ? Kunnen we meer dumpingen van
synthetisch drugafval in de Belgisch-Nederlandse grensregio verwachten ? Verschuift de
cocaïnesmokkel van de Rotterdamse naar de Antwerpse haven ? Hoe kunnen we het fenomeen
van de Nederlandse drugskoeriers die drugs op Belgische adressen leveren verklaren?
Beschrijft meer specifiek ook in welke mate de professionele cannabisteelt, synthetische
drugproductie, tussenhandel van cocaïne en detailhandel van cannabis, synthetische drugs en
cocaïne verschuiven dan wel uitbreiden van Nederland naar België.
C.Colman e.a. (B-9789462368903) december 2018
388 pag. € 49,00
Handleiding Confrontatie
HANDIG VOORBEREID ZIJN OP REACTIE VAN GEZAGSDRAGERS
Standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met het nemen van beslissingen over
de inzet van het middel confrontatie, de uitvoering ervan en/of het gebruik van het resultaat in
het opsporingsonderzoek. Bevat een volledige beschrijving van de verschillende vormen van
confrontatie met personen, voorwerpen en overledenen. Elke vorm wordt volledig besproken
met vermelding van de voor- en nadelen ervan, gevolgd door de richtlijnen en werkinstructie
van die vorm. In meerdere hoofdstukken wordt aangegeven wat de diepere achtergronden van
de richtlijnen en werkinstructies zijn en waarom het volgen ervan zo belangrijk is.
A.v.Amelsfoort (S-9789012402132) 10e dr.september 2018 424 pag. € 37,50
Howardreizen - De rol van de gevangenis in Europa
Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele
andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen
werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the
prisons in England and Wales. With preliminary observations, and an account of some foreign
prisons and hospitals en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de
hele wereld. De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond en klopte
voor een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg lagen. Hij observeerde de situatie in
de gevangenis, nam notities en vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens opnieuw,
vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid. Tom Vander Beken inspireerde
zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer
te weten komen hoe het er in gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat,
maar wil hij inzicht krijgen in de rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen. Vertelt
over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en Azerbeidzjan.
T.VanderBeken (M-9789046609071) januari 2018
214 pag. € 24,00
The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses
BELGISCH RECHT
Building on that large multidisciplinary project, the book assesses the impact of cybercrime on
businesses based in Belgium, drawing from a thorough conceptualization of both cybercrime
and its impact. Using data collected through two surveys sent to more than 9,000
representatives of Belgian businesses, the authors report that most of the responding
businesses are confronted with at least one type of cybercrime every year and some of them
suffer serious harm from these incidents. Lastly, the book calls for the identification and
implementation of effective preventive measures targeting the different types of cybercrime.
L.Paoli e.a. (I-9781780687735) november 2018
139 pag. geb.
€ 55,00

the Janus-faces of Cross-border Crime in Europe
This volume of the 18th Cross-border Crime Colloquium( Bratislava 2017) contains the peerreviewed contributions of 22 European experts and up-and-coming researchers. Their chapters
cover a broad field of crime in which the double faced Janus head can be discerned: illegal
migrants, criminal markets, corruption, money laundering and organised crime, highlighting
many new aspects. Amidst the traditional landscape new faces of crime can be identified. The
internet is such a new face which emerges among others in the sex industry. This is as old as
the human race, with all the related abuses and exploitation. But the internet gives it also a
new face because of its broad reach and related opportunities, negative as well as positive.
This volume provides other examples of this two-faced Janus head of crime. Old criminal
trades, such as the illegal cigarette market, synthetic drugs and criminal exploitation of human
labour, but also new criminal specialisations, new professional and industrial skills developed
by ‘old’ ethnic minorities on various crime markets in central Europe. Meanwhile, the on-going
illegal migrations continue to exert their influence on the perception of crime: while the actual
prevalence of most types of crime decreases, fear of crime continues to increase. The flow of
migrants is unrelated to this outcome but it impacts nevertheless on the perception of crime.
P.v.Duyne e.a.(ed.)(B-9789462368712) oktober 2018
348 pag. € 44,50
Law Enforcement in Digital Society
Western society is digitising rapidly. This trend offers convenience, but it also has its
drawbacks, because new kinds of crime have emerged with the advent of computer
technology: cybercrime and digitised crime. When combined these two are known as digital
crime or, in the words of the legislator, computer crime. But it is also about the social context
and social mechanisms, and legislation that is being used to deal with these new kinds of
crime. Sheds light on the subject from alternating points of view, namely from the
perspectives of traditional law, sociology of law, criminology and the philosophy of law.
W.Stol,L.Strikwerda (B-9789462368941) december 2018 342 pag. € 37,50
the Many Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling it
The national diversity of Europe is reflected in the diversity of its criminal landscape and
history. From the north of Scotland to Ukraine one finds different focal points and patterns of
crimes and criminal entrepreneurs. This does not necessarily lead to a corresponding reaction
of the authorities. Some responses are the result of a gradually developed form of crossborder cooperation, as is the case between Poland and Germany, other authorities appear
carried away with emotional decision making and an inflexible political correctness as is
observed in the field of the sex service industry. In another country, in the adjacent field of
child trafficking, we find the converse: no response as victims are not labelled as such. And no
victim label, no criminal law policy. Presents a select picture gallery of criminal faces: from
corrupt football to remarkable criminal finances in Ukraine, to fraud and criminal abuse in the
informal or quack health sector. Each face has its own pretences in order to hide its criminal
background, be it large scale cannabis growing in the Netherlands or organised cybercrime
from Romania to all countries in Europe. Contains 17contributions of 26 authors presented in
2016 at the Cross-border Crime Colloquium in Newcastle. Contributions are based on empirical
research and independent analysis and provide new data and insights.
P.Van Duyne e.a. (W-9789462404366) februari 2018
462 pag. € 39,95
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking,
onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse.
Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch
onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie,
randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook
wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen,
zoals registraties bij politie en justitie. Studieboekvoor gerichte opleidingen.
C.Bijleveld (B-9789462368347) 7e dr. september 2018
390 pag. € 49,50
Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit - 2017
UITERST ACTUEEL
Internationale cocaïnesmokkel vormt al jaren het decor voor die uit de hand gelopen conflicten
in het criminele milieu. Ruim 1/3e van alle onderwereldmoorden en pogingen daartoe houden
verband met handel in cocaïne, zo valt af te leiden uit een vierjaarlijkse analyse van de politie.
F.Boerman e.a., juni 2018
326 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

the Netherlands and Synthetic Drugs – an inconvenient truth
Abridged account of another publication (isbn 9789462368750) entitled “Waar een klein land
groot in kan zijn”. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar. (A small country
punching above its weight. The Netherlands and synthetic drugs in the past 50 years).
P.Tops e.a.(B-9789462368767) september 2018
50 pag. € 19,95
Over Grenzen in de Sport - de rol van de politie in de aanpak van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners
Veel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (SGG) worden informeel
afgedaan door sportverenigingen, waardoor de politie onvoldoende zicht krijgt op het
probleem. De politie wil echter in een zo vroeg mogelijk stadium van de melding betrokken
worden zodat ze kunnen adviseren over het vervolgtraject en zo nodig kunnen ingrijpen.
Onder de noemer seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) wordt een breed scala aan
gedragingen verstaan, variërend van verbaal seksueel intimiderend gedrag tot ongewenste
seksuele aanrakingen, het maken van heimelijke opnames, grooming en fysiek seksueel
misbruik. Het kunnen garanderen van een veilig en gezond sportklimaat staat of valt met het
herhaaldelijk aandacht vragen voor het feit dat grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin
van het woord voorkomt. Geen enkele tak van sport is hiervan uitgezonderd. Veel meldingen
van SGG worden informeel ‘opgelost’ en dus niet tuchtrechtelijk en/of strafrechtelijk
afgehandeld. Onderzoek maakt duidelijk dat het criminaliseren van alle grensoverschrijdende
gedragingen niet wenselijk is, voor zowel de melder/het slachtoffer als de pleger en
vereniging. Besturen van verenigingen kunnen ‘lichte’ overtredingen goed zelf aanpakken.
Daarentegen moet het zelf oplossen geen kenmerken van een doofpot gaan vertonen.
A.v.Wijk e.a. (V-9789463500326) februari 2018
162 pag. € 45,50
Prisons, Punishment, and the Family - Towards a New Sociology of Punishment?
Every year millions of families are affected by the imprisonment of a family member. Children
of imprisoned parents alone can be counted in millions in the USA and in Europe. It is a
bewildering fact that while we have had prisons for centuries, and the deprivation of liberty has
been a central pillar in the Western mode of punishment since the early nineteenth century,
we have only relatively recently embarked upon a serious discussion of the severe effects of
imprisonment for the families and relatives of offenders and the implications this has for
society. Draws together some of the excellent research that addresses the impact of criminal
justice and incarceration in particular upon the families of offenders. Assembles examples of
recent and ongoing studies from eight different countries in order to not only learn about the
secondary effects and 'collateral consequences' of imprisonment but also to understand what
the experiences and lived realities of prisoners' families means for the sociology of punishment
and our broader understanding of criminal justice systems. While punishment and society
scholarship has gained significant ground in recent years it has often remained silent on the
ways in which the families of prisoners are affected by our practices of punishment.
R.Condry,P.Scharff Smith(ed.) (OUP-9780198810087) oktober 2018 336 pag. geb. ca.€ 88,00
de Reconstructie van Strafbare Feiten
Oratie over historische schets van de ontwikkeling van de criminalistiek en stelt belangrijke
vragen aan de orde waar dit vakgebied mee worstelt. Laat middels voorbeelden zien hoe ze
met haar onderzoeksgroep antwoorden probeert te vinden op deze vragen en illustreert hoe
verkregen kennis over menselijk gedrag, over eigenschappen van sporen en over bewijswaarde van sporen gebruikt kan worden om reconstructies van strafbare feiten te verbeteren.
C.de Poot (B-9789462368682) december 2018
50 pag. € 13,00
Schaduwen over de Rechtshandhaving - Georganiseerde criminaliteit en
integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving
Verslag van de bevindingen van een onderzoek naar ernstige integriteits schendingen binnen
vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en
Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht
met georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden
van de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen binnen de genoemde
rechtshandhavings- organisaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is
aandacht besteed aan de wijze waarop vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om
daartegen dammen op te werpen en de weerbaarheid van de medewerkers te versterken.
H.Nelen,E.Kolthoff (B-9789462367937) januari 2018
138 pag. € 29,50

SHN binnen de ZSM - een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN
(Slachtofferhulp Nederland) binnen de ZSM-werkwijze
Geconstateerd wordt dat SHN zich tot volwaardige ketenpartner heeft ontwikkeld, die de
slachtofferbelangen binnen de ZSM-werkwijze in de regel adequaat representeert. Dat laat
onverlet dat er verbeterpunten worden gesignaleerd wat betreft de ketensamenwerking, in het
bijzonder in relatie tot het aanleveren van slachtoffergegevens (door de politie) en de digitale
uitwisseling van gegevens. Geconstateerd wordt dat de onderscheiden dienstverlening van
SHN (primaire screening, actieve benadering en schade-inventarisatie) niet steeds goed zijn te
scheiden, en qua tijdsbesteding regelmatig meer tijd kosten dan begroot.
R.Kool e.a.(B-9789462904545) februari 2018 144 pag. € 35,00
Sluipend Gif - een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van de open samenleving aan. Het is niet
nieuw, al doet de vele publiciteit voor dit fenomeen dat soms wel denken. Aanpak van
ondermijning is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Veel meer is een integrale
aanpak gewenst waarbij alle mogelijke ketenpartners in stelling kunnen worden gebracht en
waarbij er sprake is van een combinatie van strafrechtelijke, bestuurlijke, financiële en/of
sociale maatregelen. Geeft een inkijk in de wereld van de ondermijning en de aanpak hiervan.
Het begint met een historische beschrijving hoe het fenomeen ondermijning zich de voorbije
decennia heeft ontwikkeld en wat de verschillende effecten zijn op de samenleving. Staat dan
uitgebreid stil bij de actuele aanpak van ondermijning. Welke obstakels komt men daar tegen
en hoe kunnen deze worden weggeruimd? Aan de hand van tien uiteenlopende casussen
schetst het een beeld van die aanpak. Het boek sluit af met een reeks van next practices, die
handvatten bieden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.
J.Lam e.a. (B-9789462368118) januari 2018
252 pag. € 34,90
Terrorisme (Handboeken Veiligheid) - Studies over terrorisme en terrorismebestrijding
Beschrijft de laatste stand van zaken in terrorisme en terrorismebestrijding. Veelomvattend en
actueel overzicht van relevante wetenschappelijke studies, praktijkinzichten en ontwikkelingen
op nationaal en internationaal vlak. Deze nieuwe druk is geheel herzien (sinds 2008) en geeft
de actuele stand van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis op het terrein van
terrorisme en terrorismebestrijding weer. bestaat uit twee delen, gericht op terrorisme en
terrorismebestrijding. Het 1e deel analyseert terrorisme vanuit verschillende invalshoeken,
waaronder: Welke vormen kan terrorisme aannemen? Hoe leidt radicalisering tot terrorisme?
Wat zijn de modus operandi van terroristen? Het 2e deel vervolgt met onderwerpen: Op welke
rolverdeling is de Nederlandse terrorismebestrijding gefundeerd? Hoe laat terrorisme zich
opsporen? Is deradicalisering mogelijk
E.Muller,E.Bakker e.a.(K-9789013146554) januari 2018
688 pag. geb. € 65,00
Tussen Onder en Boven - productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland
Nederland is in Europa de grootste producent van hennep. Jaarlijks worden in Nederland
duizenden hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan ongeveer tien procent in Noord-Nederland.
Bij de distributie van hennep werken criminele netwerken samen. Om de illegaal geteelde wiet
bij de consument te krijgen, moet de hennep worden vervoerd. Voor het transport en voor het
witwassen van het verdiende geld maken criminele groeperingen gebruik van de economische
en juridische infrastructuur van de legale economie. In een dergelijke verwevenheid tussen de
onder- en bovenwereld schuilen ondermijnende effecten. Onderzoeks- en adviesbureau
INTRAVAL heeft een onderzoek uitgevoerd in de politie-eenheid Noord-Nederland met als doel
inzicht te verkrijgen in de productie en distributie van softdrugs en de samenhang daartussen.
Aan de hand van literatuur en interviews met relevante ketenpartners wordt ingegaan op de
Europese, landelijke en Noord-Nederlandse ontwikkelingen in de kweek van hennep en
mogelijke betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit. Verder zijn interviews gehouden
met kwekers, handelaren, coffeeshophouders en distributeurs en zijn bij de politie bekende
hennepzaken in Noord-Nederland geanalyseerd. Er is een stappenplan ontwikkeld voor sociale
netwerkanalyse die gebruikt kan worden in de opsporingspraktijk.
R.Mennes e.a.(S-9789463500418) februari 2018
123 pag.
€ 37,50
Uitgelezen - Een ode aan het lezen aan de hand van tien boekbesprekingen
Janine Janssen brengt een tiental besprekingen samen van boeken die van waarde zijn voor de
hedendaagse politiepraktijk en veiligheidszorg. Laat zien dat hiervoor niet alleen de meest
recente wetenschappelijke literatuur een rol van betekenis kan spelen, maar ook oudere
studies, romans en zelfs een Bijbelverhaal. In haar inleiding gaat ze onder andere in op het

inhoudelijke belang van boeken. Grondig lezen is niet alleen een heilige plicht in de strijd
tegen fake news, het is bovenal ook een buitengewoon plezierige activiteit.
J.Jansen (B-9789462367944) januari 2018
98 pag. € 19,90
Van Meerdere Markten Thuis - Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad
en de consequenties voor de opsporing
Of een criminele groep op meerdere misdaadmarkten tegelijk succes heeft, blijkt vooral af te
hangen van de ‘managementkwaliteiten’ van de criminele kopstukken. Misdaadgroepen wijken
daarin niet af van gewone bedrijven. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Tilburg
University in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Criminele bazen
die tegelijkertijd en met succes heel verschillende criminele activiteiten kunnen aansturen, zijn
ook in de misdaad schaars. Als criminelen actief zijn op meerdere markten is dat vaker
noodgedwongen. Ze krijgen steeds weer ruzie met ‘zakenpartners’ omdat ze dingen niet goed
weten te organiseren en omdat ze onbetrouwbaar zijn of ongecontroleerd gewelddadig. Het
onderzoek is een verkenning die is gebaseerd op rechterlijke uitspraken en interviews met
ervaren rechercheurs. Ook hielden de onderzoekers een aantal zaken waarin specialisten of
juist criminele veelvraten aan het werk waren, tegen het licht.
T.Spapens,M.Bruinsma (S-9789463500432) februari 2018 132 pag. € 35,50
Veelplegers Aanpakken - 81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd
Bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top 600 en de Utrechtse Top X worden kritisch
onder de loep genomen evenals enkele buitenlandse initiatieven. Centraal staan echter de
bevindingen van 15 jaar onderzoek naar 81 jonge Utrechtse veelplegers. De bevindingen van
deze unieke longitudinale studie leveren een groot aantal nieuwe inzichten op, in de leef- en
denkwereld van deze jongeren, hun motieven om door te gaan of te stoppen, de invloed van
hun ouders en hun vriendin en vooral in de verschillende fasen in het proces van stoppen met
een criminele levenswijze. Die inzichten geven op hun beurt aanleiding tot een groot aantal
aanbevelingen voor de aanpak van deze problematische jongeren. Veel publiciteit gekregen.
I.Weijers (SWP- 9789088508592) december 2018 240 pag. € 32,50
Waar een Klein Land Groot in Kan Zijn - Nederland en synthetische drugs in de afgelopen
50 jaar
DIT IS HET RAPPORT WAAROVER DE KRANTEN VOL STONDEN
Synthetische drugs vormen een nationaal probleem met internationale consequenties voor de
positie en het imago van Nederland. Het is alleen met voldoende, volhardende en toegewijde
capaciteit en een constant brede internationale aanpak te bestrijden. Daaraan heeft het de
afgelopen jaren ontbroken. Dat concludeert een onderzoeksteam van de Politieacademie.
Beschrijft opkomst en actualiteit van de synthetische-drugswereld in Nederland en de aanpak
hiervan. Georganiseerde drugscriminaliteit leidt tot veel geweld en tot onrechtvaardige
verhoudingen. Brede aanpak ervan zou topprioriteit moeten zijn voor de Nederlandse regering.
P.Tops e.a. (B-9789462368750) augustus 2018 276 pag. € 37,50
Van het onderzoek is een verkorte versie geschreven onder de titel: "Nederland en
synthetische drugs: een ongemakkelijke waarheid". Deze is ook in het Engels beschikbaar:
Nederland en Synthetische Drugs 56 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
The Netherlands and Synthetic Drugs 52 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
White Collar Crime - a comparative perspective
White collar crime has expanded significantly over the course of the past two decades. Yet, not
only as the amount of national and international legislation in the field grown, but it has also
endured changes driving it away from the classic criminal law. These trends have been
reflected in changes to national legislation, not infrequently prompted by supranational law, for
example, in the financial or the environmental sector. New punishing regimes have emerged,
such as UN blacklisting, smart sanctions, civil asset forfeiture, financial supervisory powers,
compliance law, and anti-money laundering laws. Furthermore, the role of administrative
sanctioning law has been growing as well as the role of private actors in the enforcement of
punitive sanctions. The aim of this volume is to examine how various national criminal justice
systems across Europe deal with the aforementioned challenges. In the first part, it takes a
closer look at the following national systems: France, Germany, Poland and Sweden. Compares
the European approach with the American one as a source of inspiration for unresolved
difficulties and future developments. Explores challenging issues regarding the field of
economic and financial crime, corporate criminal liability, and whistle-blowers' protection.
K.Ligeti,S,Tosza(ed.) (Hart-9781509917891) november 2018 440 pag.geb. ca. € 115,00

het Woord en de Daad - Kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze
geschreven werden
Onderzoek over schriftelijke bedreigingen en e-mails die plaatsvinden tegen personen in het
publieke domein, ofwel het Rijksdomein zoals dit wordt omschreven in het Stelsel van
Bewaken en Beveiligen (Min. V & J 2013). Bij het Rijksdomein gaat het om personen van wie,
en objecten of diensten waarvan, de veiligheid en hun ongestoord functioneren van nationaal
belang is, zoals: de leden van het Koninklijk Huis, bewindspersonen, leden van de Eerste en
Tweede Kamer, lijsttrekkers van politieke partijen, of leden van het College van procureursgeneraal. Bedreigingen kunnen gevoelens van angst of onrust bij bedreigden en hun omgeving
teweegbrengen. De uitingen van bedreigingen in de richting van publieke personen kunnen
ook van invloed zijn op het publieke debat en kunnen zelfs een risico vormen voor de
democratische rechtsorde indien vanwege de angst voor (herhaalde) bedreigingen geen open
discussie kanworden gevoerd. Het doel van dit onderzoek: het wil tot een betere duiding
komen van dreigbrieven, en met behulp daarvan een meetinstrument ontwikkelen waarmee
eventueel toekomstig crimineel gedrag van de dreigbriefschrijvers kan worden voorspeld.
M.Kuiper (B-9789462367951) januari 2018 172 pag. € 29,50

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:

de Aard van het Beestje –een onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van
dierenmishandelaars
Wie zijn ze, wat zijn hun kenmerken en achtergronden en zijn er daderprofielen te
onderscheiden? Naast de antwoorden op deze vragen, geeft dit boek inzicht in de aard en
omvang van dierenmishandeling in Nederland. In totaal zijn 90 dierenmishandelingszaken
geanalyseerd waarbij 97 dierenmishandelaars betrokken waren. De ‘puzzel’ rondom de
persoon van de dierenmishandelaar is nog niet opgelost, maar dit eerste onderzoek geeft een
goede aanzet voor verdere studie naar het fenomeen dierenmishandeling en de plegers ervan.
A.v.Wijk,M.Hardeman (V-97895463500111) april 2017 140 pag. € 42,50
de Achterkant van Nederland - hoe onder-en bovenwereld verstrengeld raken
Wie is de baas in dit land? Over deze vraag wordt in Nederland een schaduwgevecht gevoerd.
In veel buurten in ons land is het dagelijks leven verweven geraakt met vormen van
georganiseerde criminaliteit. In de rafelrand van onze maatschappij groeit een zelfbewuste
klasse die zijn eigen bonen dopt. De hoofdrolspelers zijn harde jongens, scharrelaars,
meelopers en mensen die het hoofd boven water proberen te houden. Wat men deelt, is de
opvatting dat de overheid ze niet voor de voeten moet lopen. Bestuurders kijken weg, worden
bedreigd of proberen soms terug te slaan. Maar voor elke houding geldt de patstelling: de
ongeorganiseerde overheid tegenover georganiseerde misdaad. Bestuurskundige Pieter Tops
en journalist Jan Tromp spraken voor met wanhopige bestuurders, maar trokken ook naar
achterbuurten om zich onder te dompelen in de wereld van drugsbazen, motorclubs en
kampers. Ze noteren pijnlijk helder hoe criminelen in het gat springen dat de overheid laat
vallen, een gat dat nauwelijks nog kan worden gedicht. Resultaat is een spannend en
onthullend verhaal over de nieuwe weerbaarheid van een onderklasse. Veel publiciteit in pers!
P.Tops,J.Tromp (Balans-9789460031397) januari 2017 256 pag. € 20,00
Afrekeningen - de onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal
Wat in 2012 begint als een conflict om een verdwenen partij cocaïne, ontaardt in een
onderwereldvete waarin tientallen jonge criminelen met grof, soms extreem geweld worden
geliquideerd. Wraak volgt op wraak - sleutelspelers grijpen naar de macht, ruimen ex-partners
uit de weg of lopen over naar het rivaliserende kamp. Zeker drie onschuldige buitenstaanders
worden vermoord doordat schutters zich vergissen. Beschrijft hoe de hoofdrolspelers hun
oorlog op straat proberen te beslechten met nieuwe liquidaties, terwijl justitie in Nederlandse
en Marokkaanse rechtszalen veroordelingen najaagt in intrigerende strafprocessen.
P.Vugts (De Kring-9789462970595) juli 2017
256 pag. € 16,50
Anti –Money Laundering Law - Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German
Practices
In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux
leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting
interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering

by way of the financial system. The central position of the book is that the declared goals
underlying the criminalization of money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of
the anti-money laundering regime in Germany is assessed by examining the indirect effects,
collateral consequences, and positive interpretations of the law in action and of the law
inaction; reducing the issue to a question of symbolic effectiveness does not reflect the
complexity of the matter. What is demonstrated, is that the goals attributed to the regime
were too ambitious, and that a lower degree of effectiveness has been accepted in order to
balance the inherent political, economic and financial conflicting interests.
V.Soppei (T.M.C.Asser Inst./Springer-9789462651791) sept.2017 217 pag.geb. € 122,00
Blackstone's Handbook of Cyber Crime Investigation
Provides an operational reference and resource addressing all manner of cyber crime threats,
including online anti-social behaviour and hate crimes, organised cyber crime and fraud, online
child exploitation and cyber terrorism. Presented in four main parts, Parts 1 and 2 offer an
overview of the different types of cyber crime and explanations of the national structures and
strategies in place to combat them, as well as case studies and scenarios. Part 3 offers
practical guidance on the investigation of cyber crimes, developed with the support and
guidance of a multi-disciplinary team of cyber experts from policing, academia and private
industry, and Part 4 covers the key legislation, police powers and points to prove relevant to
each key category of offending. Engelse uitgave maar ook hier goed bruikbaar.
A.Staniforth (OUP-9780198723905) april 2017 420 pag. ca. €48,00
Breaking and Remaking Law and Technology – a socio-techno-legal study of hacking
In an increasingly digital and connected world, technological groups like hackers play a
significant role in the workings and governance of society. This book examines the relations
and interactions between hacking and the law. Zeer actuele Tilburgse dissertatie uit 2016.
M.Dizon (Tilburg Univ.) juni 2016
474 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Canadian Cyberfraud Handbook - a professional reference
Seeks to bring order to the chaos to assist in the classification of major types of deceptive
practices. Has developed a model for unpacking and presenting cyberfraud information
coherently and at a high enough level to be useful. Assists in risk management including the
creation and application of best practices to identify cyberfraud activities. Access to knowledge
and cybersafety education will make a difference in keeping up with cyberfraud. Although it is
impossible to predict the introduction of new types of cyberfraud, identification of the elements
that increase risk of exposure and point to procedures may contain the threat and minimize
the damage of attacks. Elimination of the element of surprise can raise a barrier against it.
C.Popa (Carswell-9780779877997) juli 2017 250 pag.
ca. € 110,00
Chasing Criminal Money – challenges and perspectives on asset recovery in the EU
Addresses several issues concerning the reasons, objectives and scope of national and
supranational strategies targeting criminal money, as well as the concrete modalities to
overcome its obstacles. The main objective is to explore where the EU stands and where it
ought to go, providing useful input for policy-makers and further research. Nevertheless, the
problems are not limited to the EU area, and assets – particularly money – cross EU borders
much more easily than people do. The reflections developed in the chapters, therefore, aim at
going beyond these EU borders. The book is divided into two parts. The first one focuses on
the core of asset recovery policies, namely confiscation or forfeiture laws, and explores in
particular some issues concerning the respect of fundamental rights. The second part
addresses other problematic aspects related to the asset recovery process, such as the return
of assets to victim countries, the cross-border investigations on dirty money, and the social
use of confiscated assets.
K.Ligeti,M.Simonato (Hart-9781509912070) april 2017 400 pag. geb. ca. € 107,00
Combating Organized Crime - A study on undercover policing and the follow-the-money
strategy
Onderzoeker brengt voor het eerst in kaart wat zwaarste middelen van opsporing nu werkelijk
opleveren. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is regelmatig onderwerp van debat.
De hoeveelheid beschikbare feitelijke informatie over dit onderwerp is echter beperkt. Edwin
Kruisbergen vergroot met zijn proefschrift het empirisch inzicht in de georganiseerde
criminaliteit en vooral haar bestrijding. Hij richt zich op twee vormen van bestrijding van

georganiseerde criminaliteit: de strafrechtelijke aanpak en de financiële aanpak (‘follow-themoney’). Voor wat betreft de strafrechtelijke aanpak concentreert hij zich op
undercoveroperaties. Hij analyseerde een groot aantal door de politie uitgevoerde
undercoveroperaties en geeft een beeld van de uitvoeringspraktijk van deze bijzondere
opsporingsmethode. Toch slagen ook veel undercoveroperaties er niet in bewijs te genereren
tegen een verdachte. Voor de financiële aanpak keek hij enerzijds naar wat daders eigenlijk
doen met hun geld, waarbij hij vooral keek naar de investeringen van daders in de legale
economie, zoals vastgoed en (ogenschijnlijk) reguliere bedrijven. Anderzijds onderzocht hij de
zogenoemde ontnemingsmaatregel, een maatregel die is bedoeld om criminele inkomsten af te
pakken. Hoe verloopt dat afpakken via de ontnemingsmaatregel in de praktijk?.
E.Kruisbergen (VU) januari 2017 205 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
a Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law - China, US, England, Singapore and
the Council of Europe
The development of information technology provides new opportunities for crimes. Firstly, it
facilitates traditional crimes such as fraud, and secondly, it breeds new crimes such as
hacking. The traditional crimes facilitated by information technology and the new crimes bred
by it are the so-called cybercrime in this book. To regulate cybercrime, legal regimes have
developed countermeasures in the field of criminal law at different levels. At the national level,
China, the United States, England and Singapore have all undergone reforms to adapt their
criminal law. At the international level, the Council of Europe has drafted the Convention on
Cybercrime and opened it for signatures. However, the still commonly committed cybercrime,
such as DDoS attacks and online fraud, indicates the insufficiency of these countermeasures.
In this background, this book intends to answer the research question: how can the criminal
law be adapted to regulate cybercrime? By using doctrinal research and comparative study as
the main methods, this book firstly explores and analyses the approaches of cybercrime
legislations in the selected five legal regimes both in the past and in the present, and secondly,
compares the different approaches and concludes with respect to the following aspects:Do we
need a cyber-specific legislation to regulate cybercrime? If we do need a specific legislation,
what approaches are more systematic for it? What principles are sufficient and appropriate to
determine jurisdiction over cybercrime?
Q.Wang (W-9789462403451) januari 2017
360 pag. € 34,95
Criminele Families in Noord Brabant –een verkenning van generatie-effecten in de
georganiseerde misdaad
Er zijn criminele families actief in de georganiseerde misdaad. De kans dat zij van generatie op
generatie leden met een strafblad voortbrengen blijkt zeer groot. Dit blijkt uit een onderzoek
van EMMA – Experts in Media en Maatschappij en Tilburg University naar zeven
familienetwerken in Noord-Brabant. Elk van deze families heeft minstens één kopstuk in de
georganiseerde misdaad voortgebracht. De onderzoekers gingen na hoe die familieverbanden
in elkaar steken, in welke mate criminaliteit wordt overdragen en hoe dat te verklaren valt.
H.Moors,T.Spapens (V-9789463500005) april 2017 192 pag. € 46,50
Criminology and the Criminal Justice System
This is the first published study not only to discuss the development of criminology and the
criminal justice systems of Western Europe (Belgium, the Netherlands, Germany, France,
Great Britain and Italy) but also to delve into the interplay with the evolution of the system in
the United States from the end of the eighteenth century up to this day. Never before has an
introduction to criminology systematically dealt with its history from the sixteenth century up
to the present day, as well as the institutions of the criminal justice system: the police, the
judiciary, the prison system, rehabilitation and youth protection.
C.Fijnaut (I-9781780685069) september 2017 644 pag. € 65,00
Deontologie en Integriteitsbewaking voor Criminologen
Criminologen werken vaak in sectoren waarbij integer optreden essentieel is, en veelal ook de
kern uitmaakt van hun functie. Morele dilemma’s liggen in hun beroepspraktijk voor het
oprapen. Bij elke beslissing staan professionele en persoonlijke standaarden centraal. Hoe
bijvoorbeeld te handelen in zaken als: het al dan niet aanvaarden van geschenken als
ambtenaar, het afwegen van beroepsgeheim en informatieplicht als hulpverlener,
het omgaan met informatie als politieman of magistraat, het weergeven van
onderzoeksresultaten of het omgaan met de druk om commerciële doeleinden te bereiken,… ?

Zes sectoren worden behandeld: politie, justitie, sociale sector, onderzoek, overheid/beleid en
de private sector. In een apart deel wordt ingegaan op de melding van integriteitsschendingen.
A.Verhage (red.) (M-9789046608623) maart 2017 274 pag. € 29,95
Dirty Money – on financial delinquency
A study of how human action turns something seemingly benign into an instrument for the
production of harm. Its focus is on the illegitimate appropriation of financial resources by
individuals and groups holding expert knowledge and, often, occupying positions of power. The
ideological arguments accompanying this evolution are scrutinised, alongside the history of
financial initiatives and the accompanying 'crunches'. The struggle juxtaposing criminalization
and decriminalization is at the core of all chapters, which analyse a series of major events
chronologically, from the exploits of John Law to the deeds of contemporary finance. Considers
financial crime, its history and current characteristics and offers a comprehensive analysis of
this form of delinquency. Connects recent events to the evolution of money, the philosophy of
its accumulation and the nebulosity or criminological ambiguity of financial practices.
V.Ruggiero(OUP-9780198783220) februari 2017 288 pag. geb. ca. € 95,00
Economie van Misdaad en Straf
Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel.
Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag
aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met substantiële kosten. Dit vraagt
om een maatschappelijke afweging. Zijn de maatregelen zo effectief, dat de maatschappelijke
baten vanwege de terugdringing van de criminaliteit voldoende rechtvaardiging vormen voor
de maatschappelijke kosten van de criminaliteitsbestrijding? Of kan het beter? In onderzoek
van economen krijgen deze en aanverwante vragen veel aandacht. Hoe groot is het strafrisico
eigenlijk? In hoeverre heeft de strafrechtelijke handhaving invloed op het gedrag van
potentiële daders? Hoe groot is de maatschappelijke schade van criminaliteit, direct en
indirect, materieel en immaterieel? Loont gevangenisstraf? Zijn er in de sfeer van preventie en
resocialisatie wellicht maatregelen die beter scoren dan de traditionele strafrechtelijke aanpak.
B.v.Velthoven (B-9789462367067) 2e dr. juli 2017
368 pag.
€ 49,50
Family Ties, Criminal Lives ?
Onderzoek in de afgelopen jaren bij het NSCR met behulp van de dataverzameling van de
Transfive-studie naar de relatie tussen het plegen van delicten en gezinsfactoren.
Criminelen die zijn getrouwd, stoppen of minderen vaak met criminaliteit. Als men gaat
scheiden, pleegt men ten opzichte van de gehuwde periode juist weer méér delicten. Dit blijkt
veelal uit recent wetenschappelijk onderzoek. Maar gaat dit altijd op? Ook is onderzocht in
hoeverre trouwen en scheiden samenhangen met criminaliteit. Uit deze resultaten blijkt dat
deze samenhang niet onder alle omstandigheden opgaat. Laat daarnaast zien dat veel andere
gezins- en familiefactoren samenhangen met criminaliteit bij individuen. Zo blijkt dat als
broers en zussen of ouders en grootvaders ook crimineel waren, de onderzochte personen een
groter risico hadden om zelf ook delicten te plegen.
J.Beijers (VU juli 2016) 129 pag + summary(Engels +Nederlands) GRATIS PDF OP AANVRAAG
Focus op Eer - een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals
Doel is om geweld in naam van eer in al zijn complexiteit te leren zien. Hoewel dit geweld tal
van verschijningsvormen kent, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan geweld binnen de
kring van de familie. Bij familie-eer gaat het vaak om kiezen van een partner, veroordelen van
seksualiteit, zwangerschappen buiten het huwelijk en problemen bij verbreken van relaties.
J.Janssen (B-9789462366602) juni 2017 246 pag. € 24,00
Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties
In dit WODC rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige
integriteitsschendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane,
Koninklijke Marechaussee en FIOD – die in verband kunnen worden gebracht met
georganiseerde criminaliteit. Behalve omkoping is ook nadrukkelijk gekeken naar schending
van ambtsgeheim (het lekken van informatie), ongewenste contacten (in de familiesfeer,
kennissenkring etc.), ongewenste nevenactiviteiten en faciliteren van activiteiten van
georganiseerde criminaliteit (het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van
criminele netwerken). Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden van de
aard, omvang, en ernst van integriteitsschendingen binnen de rechtshandhavingsorganisaties

in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop
vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om daartegen dammen op te werpen en de
weerbaarheid van de medewerkers te versterken. Screening van politiemensen laat ernstig te
wensen over, het is kinderspel voor agenten om aan gevoelige informatie te komen en
politiechefs grijpen nauwelijks in. Zware criminelen maken daar dankbaar gebruik van.
H.Nelen,E.Kolthoff , sept. 2017 136 pag. + samenvatting 4 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Geweld door Politie bij Interventie en Detentie
BELGISCH RECHT
Hoewel België geen probleemland is met betrekking tot onwettig politioneel geweldgebruik,
doen er zich toch ook incidenten voor tijdens politionele interventies. Legitiem geweldgebruik
is aan strikte voorwaarden onderworpen. Zowel de preventie als sanctionering van politioneel
geweldsgebruik worden kritisch bestudeerd in relatie tot de nationale en internationale
regelgeving, met eveneens aandacht voor de rol van externe, onafhankelijke controleorganen.
D.Van Daele e.a. (M-9789046609019) december 2017 143 pag. € 28,60
Geweld tegen Hulpverleners in de Psychiatrie - aard, omvang en aangifte bij de politie
Hulpverleners in de psychiatrie worden relatief vaak slachtoffer van geweld door patiënten. Er
is echter veel onduidelijkheid over een eventueel strafrechtelijke reactie op dit geweld. Het is
niet helder of en in welk geval er bij de politie aangifte moet worden gedaan. De dader is
immers een psychiatrisch patiënt. Wat kunnen politie en justitie met een dergelijke aangifte?
Dit onderzoeksrapport beschrijft aard en omvang van dit geweld. Naast de cijfers zijn er de
persoonlijke verhalen van slachtoffers. Analyse van beleidsdocumenten laat zien dat
beleidsprogramma's en convenanten weinig handvatten bieden voor afhandeling.
Literatuurstudie en empirisch onderzoek brengen de dilemma's, barrières en knelpunten in
beeld waar slachtoffers tegenaan lopen als zij aangifte willen doen van geweld in de
psychiatrie. De problematiek wordt bekeken vanuit het perspectief van zowel de slachtoffers
als de werkgevers, de politie en de rechterlijke macht. De resultaten van dit onderzoek zijn
belangrijk voor alle partijen in de psychiatrische zorg. Het maakt inzichtelijk hoe hulpverleners
die slachtoffer zijn geworden van geweld beter ondersteund kunnen worden door hun
werkgever, door de politie en het openbaar ministerie.
J.Harte e.a.(S-9789012401265) november 2017
184 pag. € 46,00
Gewogen Risico - Deel 2 : Behandeling Opleggen aan Zedendelinquenten
Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweldtegen Kinderen
(NRM) over de vraag in hoeverre de huidige praktijk in het opleggen van behandeling aan
zedendelinquenten aansluit bij het risico op recidive,met aanbevelingen ter verbetering.
NRM oktober 2017 117 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity – Research Agenda
With the digitization of society, crime has also digitized. Digitization has consequences for the
entire spectrum of crime and raises all sorts of questions. For example, are we dealing with a
new type of offender, or with the same old offenders who simply moved their activities online?
How can potential victims be made resilient against attacks? And who should protect potential
victims: the police, commercial cybersecurity companies, or internet service providers? To
date, many of these questions remain unanswered. This is partly because current studies have
a strong focus on technology or are exploratory in nature, suffer from methodological
limitations and focus on just a few of the many types of cybercrime. The aim of this research
agenda is to stimulate research on the human factor in cybercrime and cybersecurity. The
agenda provides the state-of-the-art of research on the role of the human factor in this fi eld.
In addition, examples are given of important research questions and innovative methods and
datasets that are needed for future studies. This agenda can be seen as a foundation for
further thought with disciplines, inside and outside the social sciences, about how these topics
and questions can best be answered.
R.Leukfeldt (B-9789462367531) mei 2017 95 pag. € 25,00
Investigating Cybercrime
De Wet computercriminaliteit III beoogt onder andere de 'hackbevoegdheid' voor
opsporingsdiensten te regelen. Deze nieuwe bijzondere opsporingsbevoegdheid maakt het
mogelijk op afstand computers binnen te treden. Dit proefschrift gaat in op de noodzaak,
achtergrond en reikwijdte van deze nieuwe wet. Cybercrime investigations require the use of
novel investigative methods to successfully gather evidence. This study examines the

evidence-gathering activities of law enforcement officials that take place by (1) the gathering
of publicly available online information, (2) the issuing of data production orders to online
service providers, (3) the use of online undercover investigative methods, and (4) performing
hacking as an investigative method. The legal basis of these investigative methods is also examined.
Concludes that the legal basis in Dutch law is ambiguous for many of the identified digital
investigative methods. However, a clear legal basis for investigative methods that indicates the
scope of investigative methods and the manner in which they are applied must be available. It
helps prevent arbitrary application of power by governmental authorities and is therefore
essential for protecting the rule of law. The author examines how a foreseeable legal
framework for the identified investigative methods can be created that meets the requirements
that are derived from the right to privacy in art. 8 ECHR. The leading idea is that also in the
digital domain evidence-gathering activities by law enforcement officials are bound by law.
J.Oerlemans (AUP-9789085551096) januari 2017 448 pag. € 49,95
de Laatste Kamer - de ontrafeling van een moordzaak
Op 15 juli 2005 worden op Bonaire twee broers vermoord aangetroffen bij de vuurtoren
Spelonk. Ze zijn op afschuwelijk wijze om het leven gebracht. De Bonairiaanse gemeenschap is
geschokt. De drie mannen die ervoor worden opgepakt, worden tot in hoogste instantie voor
deze moorden veroordeeld. Maar de veroordeling van twee van hen roept bij sommigen veel
twijfel op. Als in 2012 het Knoops' Innocence Project wordt gevraagd onderzoek te doen naar
hun onschuld, ontspint zich een unieke rechtszaak met een onverwachte ontknoping. De
Spelonk-zaak zal de geschiedenis ingaan als een van de aangrijpendste dwalingszaken ooit.
In De laatste kamer laat topadvocaat Geert-Jan Knoops de lezer kennismaken met de
ontluisterende wereld van gerechtelijke dwalingen, waarin hij is gespecialiseerd. Op spannende
en meeslepende wijze beschrijft hij de wereld van onmacht, duisternis en hoop, die verbonden
is aan het lot van mensen die onterecht achter de tralies zitten.
G-J.Knoops (Balans-9789460031700) november 2017
280 pag. € 19,99
Liber Amicorum Gerben Bruinsma
Bruinsma ging in mei 2017, na een wetenschappelijke carrière van 43 jaar, met emeritaat. Hij
promoveerde in 1985 op criminaliteit als sociaal leerproces. In zijn wetenschappelijke werk
richtte hij zich op de empirische toetsing van criminologische theorieën, de geografische en
theoretische criminologie, en de geschiedenis van die vakgebieden. Hij publiceerde op het
gebied van misdaad, rechtshandhaving en criminologische theorieën. Hier kijkt een groot
aantal collega's uit binnen- en buitenland terug op zijn carrière met herinneringen,
beschouwingen over het vakgebied en nieuwe wetenschappelijke bijdragen.
C.Bijleveld,P.v.d.Laan (ed.) (B-9789462367616) mei 2017 363 pag. € 55,00
de Mogelijke Meerwaarde van Bodycams voor Politiewerk – een internationaal
literatuuronderzoek
Invoering van de bodycam door de politie leidt niet altijd tot gewenste effecten als
vermindering van het aantal klachten en geweldgebruik door politie en gebruik van opnames
voor opsporing. Positieve effecten die wel gevonden werden in de VS bleken niet op te treden
in de andere landen waar grondige onderzoeken met bodycams zijn uitgevoerd. Context, zoals
de relatie tussen politie en burgers, beleidsmatige keuzes, technische specificaties en het
juridisch kader zijn blijkbaar van invloed. Er zijn in de literatuur negen evaluaties aangetroffen
die voldoende degelijk van opzet waren om mee te mogen doen in deze meta-evaluatie: in de
VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Vijf van de negen onderzoeken lieten zien dat het
aantal klachten tegen politiemensen aanzienlijk daalde (met 14 tot 87 procent). De effecten
van bodycams lijken sterk af te hangen van de beleidsmatige context. Moet de politie zelf de
bodycam aanzetten of staat hij altijd aan? En wie werken met de bodycams: doet men dit
alleen vrijwillig of is het gebruik verplicht? Beleid en instructies zijn dus heel belangrijk.
Hetzelfde geldt voor technische specificaties (bijvoorbeeld of te zien is dat de camera
aanstaat), het juridische kader (bijvoorbeeld hoe lang de beelden bewaard worden en of zij
direct naar het OM en de rechter gaan of moeten worden uitgeschreven in een proces-verbaal)
en de fysieke context (bijvoorbeeld het type locatie of soort politiedienst). Het doel van
vervolgonderzoek zou moeten zijn om uit te vinden hoe publiek en politie op de bodycams
reageren, wat bodycams bijdragen aan waarheidsvinding, bewijsvoering, klachtafhandeling,
het voorkomen van geweld tegen de politie en aan intercollegiaal leren.
S.Flight (RBI-9789035249462) februari 2017 192 pag. geb. € 46,50
OVER DE STADSWACHT, MAAR ALLEEN ENGELSTALIG (KUNNEN ZE ZELF DUS NIET LEZEN)

Municipal Disorder Policing - dealing with annoyances in public places
The policing landscape in the Netherlands has changed considerably over the past three
decades; now various new uniformed officers share patrolling duties with the traditional police.
This book is about one of the most prominent groups of recent surveillance professionals: the
municipal officers. It discusses how this profession has changed over time, how municipal
officers act in public places, and how these new officers view their work. Through a rich yet
compact analysis, the author shows that the emergence of this new occupational group can be
understood as being the result of a focused (political) approach to citizens’ annoyances,
concerns and fears. Also demonstrates that the work of these officers is a unique Dutch
phenomenon, partly defying theories of disorder policing developed in other countries.
T.Eikenaar (B-9789462367869) september 2017 218 pag. € 42,50
de Onvindbaren – op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland
Er staan ongeveer 11.000 tot een gevangenisstraf veroordeelde voortvluchtigen op de
nationale opsporingslijst en deze worden niet altijd actief opgespoord. Ruim driekwart van de
voortvluchtigen heeft een openstaande strafduur van hooguit twee maanden voor bijvoorbeeld
vermogenscriminaliteit. De opsporing van deze mensen heeft geen hoge prioriteit bij de politie.
Sommige voortvluchtigen zijn zwaardere criminelen met hogere openstaande straffen.
Opsporing van deze zwaardere criminelen valt onder het landelijk politieteam FASTNL, dat
deze voortvluchtigen actief en specialistisch opspoort. In het onderzoek zijn kenmerken in
beeld gebracht van voortvluchtigen die zich onttrekken aan een onherroepelijk door de rechter
opgelegde gevangenisstraf.
MET VEEL PERSPUBLICITEIT OMGEVEN ONDERZOEK !
Y.Schoenmakers (V-97894635000159) mei 2017 212 pag. € 52,50
Over de Muren van Stilzwijgen- Liber Amicorum Henk van de Bunt
Op 1 september 2017 neemt Henk van de Bunt afscheid als hoogleraar criminologie aan de
EUR. Met name heeft hij zich beziggehouden met organisatiecriminaliteit en andere
maatschappelijk ondermijnende activiteiten en heeft zich hierbij de vraag gesteld hoe met
name mensen met respectabele maatschappelijke posities in staat zijn hun illegale activiteiten
aan het zicht te onttrekken. Deze vraag dient zich aan bij misstanden binnen instituties als de
Katholieke kerk (seksueel misbruik), de sport (doping), gemeentelijke overheden (collusie),
advocatuur en notariaat (facilitering van fraude) en de vastgoedsector (corruptie en fraude).
Als analytisch kader ontwikkelt hij hiertoe het concept ‘muren van stilzwijgen’, waarbij de
aandacht vooral uitgaat naar de rol van omstanders van illegale praktijken, die eigenlijk wel
weten wat er aan de hand is, maar zich om diverse redenen in stilzwijgen hullen. Volgens hem
hebben collega’s, juridisch of fiscaal adviseurs, omstanders en toezichthouders er ofwel geen
belang bij om een bepaalde misstand te openbaren of zij laten zich verblinden door de
schijnbare respectabiliteit en het vertrouwenwekkende karakter van de dader. Voor dit liber
amicorum zijn collega’s en oud-collega’s gevraagd om, aan de hand van de thema’s waar van
de Bunt zich mee bezig heeft gehouden, hun ideeën en ervaringen op papier te zetten. Dit
heeft geresulteert in 45 thematisch gerangschikte bijdragen over Integriteit en vertrouwen,
Onderzoek en beleid, Selectiviteit in de rechtspleging, Openbaar ministerie, Strafrecht en
strafrechtelijke sancties, Toezicht en handhaving, en Organisatiecriminaliteit, georganiseerde
criminaliteit en ondermijning.
R.Staring e.a.(red.) (B-9789462367784) september 2017 652 pag. € 50,00
the Oxford Handbook of Offender Decision Making
Although the issue of offender decision-making pervades almost every discussion of crime and
law enforcement, only a few comprehensive texts cover and integrate information about the
role of decision-making in crime. Provides high-quality reviews of the main paradigms in
offender decision-making, such as rational choice theory and dual-process theory. Contains upto-date reviews of empirical research on decision-making in a wide range of decision types
including not only criminal initiation and desistance, but also choice of locations, times,
targets, victims, methods as well as large variety crimes including homicide, robbery, domestic
violence, burglary, street crime, sexual crimes, and cybercrime. Lastly, it provides in-depth
treatments of the major methods used to study offender decision-making, including
experiments, observation studies, surveys, offender interviews, and simulations. This
handbook will quickly become the primary source of theoretical, methodological, and empirical
knowledge about decision-making as it relates to criminal behavior.
W.Bernasco,H.Elffers,J-L.v.Gelder(OUP-9780199338801) juli 2017 776 pag.geb. ca. € 180,00

Politie en Liefde in Tijden van Onveiligheid - Functie, cultuur en waarden van de Nationale
politie
Inleiding op de vraag wat de functie, de cultuur en de waardengedrevenheid van de politie
zijn, maar ook een vroeg en kritisch commentaar op de vorming van de Nationale politie. De
politie is ‘nog slechts’ een van de vele organisaties in ‘het politiecomplex’ van gemeentelijke
toezichthouders, BOA’s, inspecties, autoriteiten en een professionele en gedifferentieerde
corporate security-wereld. Er wordt nu gesproken over de ‘police extended family’. Hoe
verhoudt de politie zich tot al deze organisaties? Hoe om te gaan met verschillen in
doelstellingen, culturen en waarden van de rest van de familie? De politiefunctie verandert ook
door snelle technologische ontwikkelingen (sensing, dataveillance en robotics). Dit gebeurt
buiten de politie sneller dan binnen de politie. Ook hiervoor is weinig wetenschappelijke
nieuwsgierigheid. Met de komst van de Nationale politie is het politiebestel opnieuw opgeschud
en zijn gezagsdragers (de burgemeesters, het Openbaar Ministerie), de politie zelf, de
nationale overheid, vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad, de wetenschap en niet in
het minst burgers op zoek naar wat goede politie is. Deze bundel maakt deze zoektocht
inzichtelijk met behulp van opiniërende columns, essays en (niet-)gepubliceerde artikelen en
hoofdstukken over de geschiedenis en de toekomst van de politiefunctie.
B.Hoogenboom (B-9789462368040) december 2017 300 pag. € 29,90
Publieke Ernstpercepties van Criminaliteit en het Verband met Televisiegebruik een kwantitatieve studie bij de Vlaamse bevolking
Opvallend binnen het publieke opinieonderzoek in de criminologie in het algemeen, en in het
onderzoek naar percepties over criminaliteit in het bijzonder, is bovendien de vaststelling dat
onderzoekers slechts zelden het mediagebruik van respondenten bestuderen, ondanks dat is
gebleken dat mensen hun informatie over criminaliteit voornamelijk halen uit de massamedia.
Vanuit deze achtergrond streeft de auteur in dit boek twee doelstellingen na: 1) de
onderzoekstraditie naar de gepercipieerde ernst van misdrijven nieuw leven inblazen en
introduceren in België, 2) met de cultivatietheorie als achterliggend kader nagaan in welke
mate ernstpercepties samenhangen met televisieblootstelling. Hiertoe is een representatief
survey-onderzoek opgezet bij 1.278 Vlamingen op met een kwantitatieve inhoudsanalyse uit
van 154 uren algemene televisie-inhoud en 15.756 nieuwsitems. De bevindingen van dit
onderzoek tonen de wetenschappelijke waarde en beleidsrelevantie aan van het openen van de
‘black box’ van ernstpercepties en geven mede invulling aan het debat over de rol die de
publieke opinie kan en mag hebben in het criminaliteitsbeleid. Stelt op basis van de resultaten
het idee van klassieke cultivatie aan de kaak en levert nuttige inzichten aan over de functie en
de inhoud van het televisienieuws in de samenleving.
A.Adriaenssen (B-9789462367258) januari 2017
434 pag. € 62,50
Straffen – Een Penologisch Perspectief
Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter vele gezichten, en straffen als
de doodstraf en de gevangenisstraf spreken nog altijd heel sterk tot de verbeelding.
Waarom straft een samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie worden de
straffen uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf voor de gedetineerde? Wat
betekent het om in de gevangenis te werken? Hoe en door wie wordt er beslist wanneer
iemand kan vrij komen? En hoe zit het nu weer met dat elektronisch toezicht? Deze en nog
veel andere vragen komen aan bod in dit boek, dat voortbouwt op een jarenlange
wetenschappelijke interesse van de editors in verschillende aspecten van het straffen. Het
bundelt een aantal recente en klassieke wetenschappelijke inzichten over de gevangenisstraf,
de internering, de doodstraf, de straffen in de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en
analyseert de belangrijkste beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt op België,
maar er is ook veel aandacht voor het internationale perspectief. De visies van beleidsactoren,
penale beslissers en uitvoerders van de straf en van de justitiabelen die onderworpen worden
aan straf komen aan bod. Organisatorische en culturele aspecten van de
strafuitvoeringsinstituten, zoals de gevangenis en de justitiehuizen, worden vanuit juridische,
sociologische en psychologische hoek behandeld.
K.Beyens,S.Snacken (red.) (M-9789046609002) november 2017 738 pag. € 55,00
Tussen Ideaal en Werkelijkheid - een empirische studie naar de strafrechtelijke
aanpak van organisatiecriminaliteit in Nederland
Er is relatief weinig bekend over de strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit. Welke
gedragingen en welke organisaties worden bijvoorbeeld strafrechtelijk opgepakt? Hoe worden

deze gedragingen vervolgens afgedaan? En welke omstandigheden en overwegingen liggen
hieraan ten grondslag? Dissertatie Erasmus Univ. van een jaar geleden, nu beschikbaar.
J.Beckers (Erasmus Universiteit) januari 2016
388 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
VVC onder de Aandacht - een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk
ZSM draagt positief bij aan de afdoening van zaken van veel voorkomende criminaliteit (VVC).
Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen de politie is meer
aandacht gekomen voor de afhandeling van deze zaken en in veel gevallen leidt de ZSMwerkwijze sneller tot een beslissing over de afdoening. Daar staat tegenover dat de politie aan
flexibiliteit en autonomie heeft verloren en dat bij ZSM werkwijzen zijn ontstaan die niet goed
bij de aard en het ritme van politiewerk passen. In dit onderzoek is gekeken hoe de ZSMwerkwijze in de (politie)praktijk verloopt, welke gevolgen dit heeft voor het politiewerk en
welke factoren en omstandigheden daarbij een rol spelen. Geconstateerd wordt dat in
toenemende mate niet alleen de eenvoudige zaken bij de ZSM tafel terechtkomen, maar ook
steeds meer ingewikkelder zaken. Het is echter de vraag of de VVC- en ZSM-werkwijze
geschikt zijn om ook zaken af te handelen die meer aandacht, onderzoek en informatie vragen.
R.Salet,J.Terpstra (RB-9789035249448) februari 2017 220 pag. € 50,00
We Regelen het Zelf wel - de Brabantse onderwereld, een kijkje achter de deur van de
drugsschuur van Europa
De onderwereld heeft Brabant in zijn greep, de drugsschuur van Europa waar jaarlijks voor 1
miljard euro aan wiet geproduceerd wordt. De criminaliteit in het zuiden is een bedrijfstak die
al jaren kan voortbestaan doordat boven- en onderwereld zich hand in hand weinig lijken aan
te trekken van het gezag. Hoe kan dat en waarom gebeurt dat in Brabant? In verschillende
dorpjes in het zuiden lijkt alle criminaliteit samen te komen: liquidaties, politie-invallen,
drugsproductie, georganiseerde motorclubs die doen en laten wat ze willen, wapenhandel.L aat
zien wat de oorzaken zijn van deze trend en concludeert dat de onderwereld zich diep heeft
ingevreten in de Brabantse samenleving. De typische cultuur van Brabant ‘ons kent ons en we
regelen het wel onder elkaar’, de historische factoren en de infrastructuur maken dat de
Brabantse misdaad al jaren een hoofdpijndossier is voor de overheid.
B.Endedijk (Spectrum-9789000355525) mei 2017 200 pag. € 20,00

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016 :
Actuele Criminologie
Bespreekt de relatieve waarde van officiële en alternatieve statistieken over de ontwikkeling
van verschillende vormen van criminaliteit. Geeft verder een overzicht van de belangrijkste
theorieën over de maatschappelijke en persoonlijke achtergronden van criminaliteit,
geïllustreerd met de laatste onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland.
J.v.Dijk e.a. (S-9789012398107) 7e dr. juli 2016 432 pag. € 44,95
de Behandeling van Onderscheiden Typen Brandstichters
Onderzoek in verschillende Nederlandse forensisch psychiatrische centra laat zien dat drie
groepen brandstichters bestaan, te weten zij die emoties afreageren, daders die tot
brandstichting overgaan uit persoonlijke woede en doelbewuste brandstichters gericht op het
nemen van wraak of het verkrijgen van hulp of aandacht. De overeenkomsten en verschillen
tussen deze drie groepen dienen als aanknopingspunt voor een gedifferentieerd
behandelprogramma. Die behandeling dient zich vooral te richten op (vuurgerelateerde) zaken
zoals ongezonde interesse in vuur, gebrek aan sociale vaardigheden, emotieregulatie en coping
en het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de
drie subgroepen is een behandelprogramma beschreven voor brandstichters.
In dit boek zijn werkwijzen beschreven die bruikbaar zijn in de spreekkamer van de therapeut
en in de afdeling van de kliniek waar deze forensisch psychiatrische patiënten in behandeling
zijn. Onderzoek en klinische praktijk hebben immers geleerd dat ook de behandeling van
brandstichters maatwerk vraagt en dat een gedifferentieerde populatie brandstichters een
gedifferentieerd aanbod aan behandeling vereist.
L.Dalhuizen e.a.(W-9789462403352) oktober 2016
155 pag. € 24,95

Crime and Order, Criminal Justice Experiences and Desistance. Today's security
issues (GERN Research Paper Series – n° 4)
GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large con-sortium of
scientific researchers in the domain of deviance and social control, more precisely studying
delinquency, penal institutions, public policies of security and the importance of penal
questions in society. The consortium is multidisciplinary. Last edition of the Summer School
was held in September 2015 in Paris. The selected theme for this Summer School was “Crime
and order, criminal justice experiences and desistance”, reflecting the variety of theoretical
frameworks and methodologies covered by the current PhD theses in the field of criminal
justice and deviance as well as the fresh and new perspectives on subjective experiences of
the criminal justice system and trajectories of desistance. Critical thinking differs from magic
reasoning, common sense, and speculation. Scientific evidence contrasts with belief,
immediate and apparent knowledge, illusion and opinion. This is particularly true for the
science of crime, criminology and more generally social sciences research on criminal justice
issues. With the inauguration of this Research Paper Series, GERN intends to monitor and
disseminate cutting-edge studies into European security issues, reflecting the result of doctoral
research in the framework of the GERN.
J.de Maillard e.a.(ed.)(M-9789046608326) augustus 2016 206 pag. € 49,95
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (WODC Rapport)
Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en
instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. Deze publicatie beschrijft in kwantitatieve termen
waaruit deze criminaliteit bestaat, wie ervan het slachtoffer is, door wie de criminaliteit wordt
gepleegd, wat ervan wordt opgespoord en wat de justitiële reactie hierop is. Deze editie is de
veertiende in de reeks en is qua opbouw vergelijkbaar met de vorige editie. Ontwikkelingen in
en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving worden voor met name de periode
van 2007 tot en met 2015 beschreven.
S.Kalidien (B-9789462903135) oktober 2016 184 pag. € 40,50
Criminele Organisaties en Organisatiecriminaliteit
Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee
verschillende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven en speelt zich
grotendeels in de bovenwereld af, het tweede met maffia-achtige groepen gesitueerd in de
onderwereld. In de praktijk blijkt het onderscheid niet altijd zo gemakkelijk te handhaven. Er
bestaan immers allerhande tussenvormen en de grens tussen de financiële boven- en
onderwereld vervaagt meermaals. Aandacht wordt besteed aan de aanpak van deze
fenomenen, variërend van financiële recherche tot het nemen van bestuurlijke maatregelen.
Maar ook wordt nagegaan met wie de politie samen opereert in deze kwesties. Gaat het om
een probleem dat een louter nationale/federale aanpak vraagt, of heeft de lokale overheid hier
ook een rol in? Wat is de rol van de politie binnen de samenwerking en hoe verloopt de
informatiedeling? Empirisch onderzoek wordt in kaart gebracht en verder wordt ingegaan op
de verschillende verschijningsvormen en de dilemma’s bij de aanpak hiervan.
A.Verhage e.a. (red.) (M-9789046608203) juni 2016
248 pag. € 36,00
Criminologie en Strafrecht
Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan
de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral
historische redenen. Dit leerboek is ookbedoeld voor praktijkjuristen. Het beoogt de relatie
tussen strafrecht en criminologie te verhelderen en duidelijk te maken dat zij elkaar aanvullen,
maar ook op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Veel juridische beslissingen zijn
gebaseerd op empirische aannames van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn juristen in
staat de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doorgronden? Aan de andere
kant stelt het recht ook grenzen aan het gebruik van sociaal-wetenschappelijke kennis, waar
criminologen zich onvoldoende rekenschap van geven. In dit boek worden 7 criminologische
onderzoeksterreinen besproken, die ook van grote betekenis zijn voor het recht en de
rechtspraktijk. De validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten worden
besproken, maar ook de spanning die deze kunnen oproepen met de beginselmatige
uitgangspunten van het strafrecht. Onder andere wordt aandacht besteed aan de vraag hoe
definities van strafrechtelijke problemen tot stand komen (sociale constructie), de waarde en
gevaren van criminaliteitscijfers, de betekenis van de neurowetenschappen voor het strafrecht
en de mogelijkheden en onmogelijkheden om criminaliteit te voorspellen.

M.Boone,C.Brants,R.Kool (B-9789462366862) 2e dr. november 2016 ca.250 pag. ca. € 34,00
Cybercrime among Companies - Research into Cybercrime Victimisation among Small and
Medium-Sized Enterprises and One-Man Businesses in the Netherlands
In 2013, a Dutch newspaper reported that ‘online theft kills one-man businesses’.The
digitisation of society offers businesses opportunities, but also poses risks. However, scientific
evidence on the extent to which businesses actuallyfall victim to cybercrime is scarce. This
book contains the findings of a study into cybercrime victimisation among Small and
Mediumsized Enterprises (SMEs) and One-Man Businesses (OMBs) in the Netherlands that was
conducted from 2013 until 2015. Over 1200 SMEs and more than1,600 OMBs were surveyed.
The report presents unique figures on the extent and impact of cybercrime amongst
businesses. The results indicate that more than a quarter of Dutch businesses are confronted
with cybercrime. Victims are self-reliant: they seldom contact law enforcement, but instead
take action to prevent and solve cybercrime problems themselves. As a consequence, police
lack insight into the nature and extent of cybercrime amongst SMEs and OMBs, which hampers
the ability of law enforcement to contribute effectively to the fight against cybercrime.
S.Veenstra e.a. (B-9789462366527) mei 2016 214 pag. € 39,50
Cybercrime en Witwassen - bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij
banking malware en ransomware (WODC RAPPORT)
Het witwassen van de gelden die worden verkregen uit cybercrime vindt in toenemende mate
plaats met digitale betalingsmiddelen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze gelden
worden witgewassen, welke actoren een rol spelen en hoe digitale betalingsmiddelen daarbij
worden gebruikt. Hiervoor wordt specifiek gekeken naar de delicten van banking malware en
ransomware. Bij banking malware wordt elektronisch geld buitgemaakt en bij ransomware
moet losgeld worden betaald, met vouchers of bitcoins, om weer toegang te verkrijgen tot de
bestanden op een computer. In het onderzoek wordt nadrukkelijk de groeiende rol van bitcoins
als virtueel betalingsmiddel bij cybercrime onderzocht. Ook wordt ingegaan op het gebruik van
e-wallet-diensten door criminelen voor het witwassen van digitale betalingsmiddelen.
Money mules, personen die hun rekening beschikbaar stellen ten behoeve van een frauduleuze
transactie, spelen een prominente rol bij banking malware. De rol van money mules wordt
uitgebreid onderzocht in dit onderzoek; hun kenmerken zijn in kaart gebracht door middel van
kwantitatief onderzoek. Ook wordt in het onderzoek nagegaan op welke wijze bitcoins worden
witwassen via zogenoemde Bitcoin exchangers en mixing services, die hun diensten via het
dark web aanbieden. Tot slot worden in het onderzoek aanbevelingen gedaan voor een
verbeterde aanpak van het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime.
J.Oerlemans e.a. (B-9789462367289) december 2016 120 pag. € 31,50

samenvatting van 6 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Cybercriminal Networks –origin, growth and criminalcapabilities
This book is about cybercriminal networks that make use of digital means, such as phishing,
malware or hacking, to steal money from customers of financial institutions. Analyzes the
processes of origin and growth and criminal capabilities, and puts forward several explanations
for the differences found between traditional criminal networks and cybercriminal networks.
The most important findings are that although the majority of these cybercriminal networks
still rely on real-world social ties for their origin and growth, some networks make full use of
the advantages that digitization provides. As a new kind of offender convergence setting,
forums provide a fluid form of cooperation, making dependency relationships seen in
traditional criminal networks less important. Furthermore, examples were found of prolonged,
repeated interaction through online communities, which raises the question to what extent
digital social ties differ from their real-world counterparts. This study forms an important
evidence-based contribution to the criminological knowledge about cybercriminal networks.
Furthermore, based on the tempirical results, outlines possibilities for situational crime
prevention against cybercriminal networks.
R.Leufeldt (B-9789462367081) oktober 2016 238 pag. € 45,00
Elke Dump is een Plaats Delikt - dumping en lozing van synthetisch drugsafval:
verschijningsvormen en politieaanpak
Bij de productie van synthetische drugs, zoals MDMA en amfetamine, komt veel vloeibaar afval
vrij, waar de producenten vanaf moeten. De laatste jaren worden steeds vaker gedumpte
jerrycans, vaten en soms hele containers met synthetisch drugsafval aangetroffen door

passanten of surveillerende toezichthouders. De dumpingen worden gevonden in de natuur,
langs de snelweg, op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken. Daarnaast wordt
drugsafval in vloeibare vorm geloosd. Professionals maken zich zorgen over zowel de toename
van het aantal aangetroffen dumpingen, als de risico’s die deze met zich meebrengen voor
mens en natuur. Tegelijkertijd kunnen de dumpingen wel een aanknopingspunt bieden voor de
politie om bij de achterliggende keten van de synthetische drugsproductie te komen. Elke
drugsafvaldump is in beginsel een plaats delict en dient ook op die manier door
toezichthouders, handhavers, politie en andere ketenpartners te worden benaderd.
In het onderzoek is gekeken naar de aard en ontwikkeling van synthetische
drugsafvaldumpingen en -lozingen in Nederland, de werkwijze van verschillende instanties bij
het aantreffen van een dumping en de mogelijkheden die de dumpingen bieden voor de
opsporing. De onderzoekers analyseerden gegevens over door de politie geregistreerde
dumpingen, bestudeerden acht afgesloten opsporingsonderzoeken naar dumpingen en lozingen
en spraken vele betrokkenen van diverse instanties, zoals politie, gemeenten, provincies,
waterschappen en Staatsbosbeheer.
Y.Schoenmakers e.a.(R-9789035249332) oktober 2016 224 pag. € 49,00
Fenomeenonderzoek Gokzuilen
Gokzuilen zijn laptops, tablets of smartphones die vooral in (horeca)gelegenheden waar de
clientèle overwegend van Turkse herkomst is, ter beschikking staan om op sportwedstrijden te
gokken. De wedstrijden en de quoteringen worden via het internet aangeboden, maar het
inzetten op de wedstrijden en het uitkeren van eventuele speelwinsten gebeurt contant in de
gelegenheid waar de gokzuil staat. Deze kansspelvorm is in Nederland illegaal. De jaarlijkse
omzet wordt geraamd op € 37 miljoen en daarmee gaat het om een van de belangrijkste
clandestiene vormen van gokken in ons land. Dit boek bevat de uitkomsten van een onderzoek
naar de wijze waarop de exploitatie van gokzuilen in Nederland is georganiseerd, naar de
omvang van het probleem en de criminele achtergrond van de betrokken actoren en naar de
mogelijkheden om het fenomeen (beter) te bestrijden.
T.Spapens,N.Bruinsma (B-9789462366305) december 2015 88 pag. € 23,05
Firesetting and Firesetters in the Netherlands (Pompe Reeks)– individualisation,
identification and treatment
Firesetting can have devastating effects, including loss of life and serious financial damage.
With its potentially severe negative consequences, this type of behaviour has enormous impact
on society. Remarkably, however, this phenomenon has received little attention in research,
leaving the questions largely unanswered regarding how firesetters can best be individualised,
caught by the police and treated in forensic mental health institutions. Analyses show that
firesetters are a heterogeneous group, whose subgroups have their own specific diagnostics
and characteristics. These characteristics can guide the police investigation in cases of
firesetting. Subgroups found have specific treatment needs, as described in a differentiated
treatment model. In order to be effective, treatment should focus on these specific needs.
L.Dalhuisen(B-9789462367098) oktober 2016 351 pag. € 65,00
Fraude en Fraudebestrijding in Nederland (Handboeken Veiligheid)
Eerste integrale overzichtswerk op het gebied van fraude en fraudebestrijding waarin
wetenschappers én praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en
fraudebestrijding analyseren. De schade van fraude voor de Nederlandse samenleving
bedraagt naar schatting minstens 11 miljard euro per jaar. Daarnaast tast fraude het
vertrouwen aan tussen staten, overheidsinstellingen, burgers en organisaties. Hier beschrijven
en analyseren wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude,
fraudepreventie en fraudebestrijding in Nederland, waarbij ze zo nu en dan een blik over de
grens werpen. Het eerste deel bespreekt de verschillende vormen van fraude, zoals
witteboordencriminaliteit, agressieve verslaglegging, identiteitsfraude, matchfixing, fraude met
processen-verbaal, journalistieke fraude en fraude in de kunst. Hierbij komen bekende
praktijkvoorbeelden aan bod, zoals van Vestia, Amarantis en SNS. Hettweede deel behandelt
fraudebestrijding, waarbij bijvoorbeeld de organisaties, bevoegdheden, politiek, preventie en
bestrijding van fraude worden beschreven. Beschrijft de complexe materie rondom fraude en
fraudebestrijding op een overzichtelijke manier en geeft een duidelijk beeld van het verleden,
het heden en de toekomst: een onmisbaar naslagwerk voor de praktijk.
E.Muller e.a.(red.) (K-9789013139303) oktober 2016 770 pag. geb. € 79,00
Geweld (Handboeken Veiligheid)

Uitgaansgeweld, seksueel geweld, huiselijk geweld…een samenleving zonder een vorm van
gewelddadig gedrag is haast ondenkbaar. De wetenschap is dan ook al lange tijd bezig met
geweld en geweldsbeheersing. Een belangrijk werkveld, maar het ontbrak aan een overzicht
van wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten. In deze uitgave hebben wetenschappers
en professionals de belangrijkste inzichten samengebracht.
M.Liem,E.Muller (red.) (K-9789013139082) oktober 2016 ca. 350 pag. € 70,00
de Intrinsieke Inbraakgevoeligheid van Woningen - de samenhang tussen
omgevingscriminologische kenmerken op huis-, straat en buurtniveau en het inbraakrisico van
woningen
Op basis van een inventarisatie van onderzoek rond kenmerken die een woning, straat of buurt
gevoelig kunnen maken voor inbraak is een observatie-instrument opgesteld. Met dit
instrument zijn 1550 ingebroken en niet-ingebroken woningen geobserveerd. De resultaten
daarvan laten toe heel wat veronderstellingen uit eerder onderzoek kritisch te evalueren. Uit
het onderzoek komt het belang van toezichtmogelijkheden sterk naar voren en worden
aanknopingspunten gegeven voor interventies die het inbraakrisico kunnen verlagen.
M.Peeters (B-9789462367272) december 2016
340 pag. € 47,50
Justitiële interventies - voor jeugdige daders en risicojongeren
Geheel herziene en geactualiseerde 2e druk van het laatste deel van een driedelige serie over
jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties daarop. Deel 1 gaat over jeugdcriminaliteit, deel
2 over jeugdstrafrecht. Dit 3e deel biedt een actueel overzicht van effectieve en
contraproductieve interventies die worden toegepast en van de uiteenlopende kaders
waarbinnen dergelijke interventies functioneren. Dit deel veronderstelt kennis van de
jeugdcriminologie en van het jeugdstrafrecht en bouwt voort op de beide voorgaande delen.
I.Weijers (B-9789462365681) 2e dr. augustus 2016 433 pag. € 35,50
het Leefklimaat in Justitiële Inrichtingen (Pompe Reeks)
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen
op zodanige wijze kan vormgeven dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en
een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, is inzicht in de
wetenschappelijke kennis over dat leefklimaat nodig. In deze studie wordt een overzicht
gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en
wat het effect is van het leefklimaat op de beleving van detentie en op het gedrag van
ingeslotenen tijdens en na afloop van verblijf. Het onderzoek heeft betrekking op het reguliere
gevangeniswezen, de forensische (geestelijke gezondheids-)zorg, de vreemdelingen bewaring
en de justitiële jeugdinrichtingen. Zes factoren en drie determinanten zijn uitputtend
onderzocht. De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen,
autonomie, contact met de buitenwereld/ familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding
en fysiek welbevinden. De determinanten omvatten: gebouwelijke omgeving, professionaliteit
van het personeel en samenstelling van de detentie populatie. Ook wordt een overzicht
gegeven van de beschikbare instrumenten om het leefklimaat te meten. De studie is verrijkt
met casus beschrijvingen van inrichtingen die bekend staan om hun positieve leefklimaat.
Onder andere werd een bezoek gebracht aan ‘de zelfredzame afdeling’ van de PI
Heerhugowaard, de afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg ‘De Voorde’ en het
beroemde Noorse gevangeniseiland Bastoy.
M,.Boone e.a. (B-9789462366695) april 2016 222 pag. € 39,95
Meten is Weten (Cahiers Politiestudies)
New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van
allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook de geregistreerde
criminaliteit wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten
vastgesteld in processen-verbaal, wordt geteld. Hier wordt de vraag gesteld naar de
betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen? Er wordt immers
vaak geregistreerd om aan prestatieconvenanten tegemoet te komen en processen-verbaal
uitgeschreven om bepaalde quota te halen. Wat leert dat nog over de werkelijk gepleegde
criminaliteit? Kan de Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor in Nederland en/of de
Veiligheidsmonitor in België een degelijke aanvulling zijn? Wat zijn huidige registratiepraktijken
en valkuilen daarbij?
E.Devroe e.a.(M-9789046608494) december 2016 212 pag. € 36,00

Narratives on Organised Crime in Europe – criminals, corrupters and policy
In this Cross-border Crime Volume a number of important European criminal narratives have
been brought together. The chapters speak of criminal ‘narratives’ having a particular leitmotif
around which elements of criminal phenomena are ordered such that a specific meaning can be
conveyed. Corruption, organised and economic crime, fraud and money laundering are
important themes for narratives about crime in Europe. The phenomenon of corruption has
many common elements, which in each country become re-arranged into a national narrative
or discourse. At present such narratives on corruption in Eastern Europe are highly relevant, in
particular in view of the relationships with the EU. Also the organised crime narrative still has a
prominent place in the European crime scene, whether it concerns Russian organised crime or
cybercrime, targeting banks as well as individuals. The organisation of fraud and economic
crime remains a serious challenge to consumers as well as the business sector. Amidst all
these high-level forms of criminal organisation one can also find “traditional” versions of
organised lawlessness, for example outlaw motorcycle gangs that continue to capture the
imagination of law enforcement and the general public, not only Scandinavia.
R.v.Duyne e.a. (ed.) (W-9789462403161) juli 2016 436 pag. € 39,95
Overvallen in Beeld - het gedrag van daders,slachtoffers en omstanders
Verzet van slachtoffers of omstanders leidt vaak tot gebruik van geweld door overvallers en
heeft zelden als effect dat de overval wordt afgebroken. Al eerder bleek uit onderzoek dat
slachtoffers, om escalatie van geweld en lichamelijk letsel tijdens overvallen te voorkomen,
beter rustig kunnen blijven en geen weerstand bieden. In het onderzoek is gebruikgemaakt
van beeldmateriaal van overvallen in de detailhandel en horeca. Het gebruik van
beeldmateriaal van beveiligingscamera’s biedt unieke en waardevolle informatie over de
handelingen van daders, slachtoffers en omstanders tijdens overvallen. Eerder onderzoek naar
overvallen heeft al laten zien dat weerstand vaak de aanzet tot geweld vormt. In totaal zijn 58
overvallen geanalyseerd aan de hand van camerabeelden. Het doel was om vast te stellen of
slachtoffers en omstanders kunnen voorkomen dat daders de overval succesvol uitvoeren en
hoe zij kunnen voorkomen dat zij zelf worden blootgesteld aan lichamelijk geweld. In het
onderzoek worden praktische aanbevelingen gedaan voor trainingen van potentiële slachtoffers
en omstanders van overvallen.
M.Lindegaard e.a.(R-9789035249189) oktober 2016 80 pag. € 31,00
Perceiving Crime as Alternative ? - A randomized scenario study
In the past 200 years, many explanations have been given for rule-breaking behavior. A
classic idea, that was developed during the Enlightenment, was that crime should be
understood as the outcome of a rational choice process. While much criticism exists with
regard to rational choice theories, the fact remains that humans deliberate when committing
acts. This process of deliberation deserves attention in etiological research, despite the fact
that some of the assumptions of rational choice theories do not hold. This is exactly what this
book is all about. This book is an elaboration of a dissertation written by Benjamin Van
Damme, who personally developed an internet application for randomized scenario studies that
can be used to test ideas developed in theories of crime causation. Empirically demonstrates
that criminal decisionmaking can be seen as a perception-choice process, i.e. the result of
person-environment interactions. Environmental characteristics trigger criminal decisionmaking, but only in individuals that see crime as an alternative. The theoretical and
methodological consequences for criminological inquiries are discussed.
B.Van Damme,L.Pauwels (M-9789046607985) februari 2016 78 pag. € 22,00
Politie en Gezondheidszorg (Cahiers Politie Studies)
In de uitvoering komen politie en gezondheidszorg elkaar vanuit hun eigen functie regelmatig
tegen. De contacten kunnen betrekking hebben op (drugs-)overlast of gerelateerde
problemen, zedenzaken, psychiatrische stoornissen bij (veel-)plegers, geweld, calamiteiten en
crisissituaties. Het gemeenschappelijke element bij al deze zaken is dat zij direct de
leefbaarheid en veiligheid van buurtbewoners raken. Politie en gezondheidszorg hebben
niettemin een andere functie en finaliteit, wat tot grensproblemen kan leiden. En toch is het
ondertussen overduidelijk dat de aanpak van veel urgente maatschappelijke problemen om
een gecombineerde aanpak vraagt van beide sectoren. Ondanks deze groeiende nood aan een
betere afstemming en gemeenschappelijke aanpak bestaat er relatief weinig literatuur over de
raakvlakken en vormen van samenwerking tussen politie en gezondheidszorg.
L.Moor e.a. (M-9789046608302) september 2016
250 pag. € 36,00

Radicalisering en Terrorisme - van theorie naar praktijk
Ontleedt het fenomeen radicalisering en terrorisme als uitloper daarvan en geeft tevens een
overzicht van het juridisch instrumentarium dat vandaag voorhanden is om deze fenomenen
aan te pakken. Een aantal aspecten worden behandeld die cruciaal zijn om deze fenomenen
vanuit beleid en praktijk in te dijken, zoals de identiteitsvaststelling, de schoolcontext, exitprojecten en het streven naar een integrale aanpak van het fenomeen. Het overgrote deel van
bestaande publicaties is vandaag eerder anekdotisch en beschrijvend van aard, wat op zich
verrijkend is, maar minder relevant voor de praktijk als het neerkomt op te trekken lessen
inzake de aanpak van radicalisering. De eigenlijke dossierhouders en experts zijn immers vaak
bijzonder terughoudend en de terechte geheimhoudingsreflex wordt nog versterkt door de
kwetsbare actuele toestand. Hier zijn de samenstellers er in geslaagd deskundigen uit België
en Nederland samen te brengen, die bereid zijn hun kennis te delen: sterk praktijkgericht.
W.Hardyns,W.Bruggeman (red.) (M-9789046608173) mei 2016 258 pag. € 38,50
Smart City en Camerbeleid in de Stad Genk (B.)
Vele steden en gemeenten beschouwen camerabewaking en -toezicht vaak als effectieve en
efficiënte hulpmiddelen om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Deze eendimensionale
benadering blijkt uit voorliggend onderzoek echter op de helling te staan. De voortschrijdende
digitalisering van onze samenleving waarbij lokale besturen steeds meer gebruik maken van
nieuwe technologieën om hun omgeving te beheren en te (be)sturen, biedt opportuniteiten
voor cameratoepassingen die voorheen niet mogelijk waren. In opdracht van de stad Genk
werden de bouwstenen van een doordacht en evidence-based camerabeleid in kaart gebracht.
Hierbij werd onderzocht wat de impact is van camerabewaking, welke nieuwe technologieën
beschikbaar zijn en hoe die zich verhouden tot de privacywetgeving, hoe het camerabeleid in
vijftien vergelijkbare steden werd geconcipieerd en wat de opvattingen zijn van de Genkse
stakeholders. Uniek aan dit onderzoek is dat het camerabeleid binnen het bredere smart cityverhaal wordt geplaatst waardoor nieuwe inzichten worden gegenereerd.
J.Janssens,G.Herkens (M-9789046608333) oktober 2016 148 pag. € 29,60
the Social Cost of Legal and Illegal Drugs in Belgium
Alcohol, tobacco, illegal drugs and psychoactive medication (mis)use are associated with a
higher likelihood of developing several diseases, (traffic) injuries and crimes. These substances
reduce quality of life and increase the health care and law enforcement costs, productivity
losses, etc. Consequently, the social and economic impact of substances on society is
substantial. The SOCOST study estimates for the first time social costs for alcohol, tobacco,
illegal drugs and psychoactive medication in Belgium for the year 2012. This cost-of-illness
study presents the direct costs, the indirect cost as well as the intangible costs related to
substance (mis)use.
D.Lievens e.a. (M-9789046608166) april 2016 422 pag. € 65,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015
Administrative Approaches to Crime - Administrative Measures based on Regulatory
Legislation to Prevent and Tackle (Serious and Organized) Crime. Legal Possibilities and
Practical Applications in 10 EU Member States
Criminals and persons involved in serious and organized crime often do not limit their activities
to purely illegal ones such as drug trafficking, fraud or property crimes. They also invest
money in legal activities and businesses, for instance to exploit the revenues of their crimes or
to generate a legal income. Criminals may establish or take over a construction company and
then tender for government contracts. The ‘business processes’ of most types of organized
crime also require legal facilities.Authorities thus have a particular interest in preventing
criminals from either using the economic infrastructure to acquire a legal income or from
misusing businesses to facilitate crimes and applying their criminal proceeds towards this
purpose. An administrative approach applied in addition to or coordinated with the traditional
instruments of criminal law is a potentially powerful tool to prevent and combat serious and
organized crime. In 2011, the European Commission awarded an ISEC grant to the Dutch
Ministry of Security and Justice (coordinator) to conduct a ‘study on the potential for
information exchanges between administrative bodies and traditional law enforcement
organizations to support the use of administrative measures within EU Member States and at
EU level’. Tilburg University (the Netherlands) and the Catholic University of Leuven (Belgium)

conducted this research, supported by the Belgian Home Affairs Ministry. The underlying report
is the result of this ISEC grant.
A.Spapens e.a. (red.) (B-9789462365797) juni 2015 720 pag. ca. € 100,00
de Beleving van het Elektronisch Toezicht in Vergelijking met de Gevangenisstraf
Elektronisch toezicht is de laatste jaren een gevestigde waarde geworden in de (Belgische)
strafuitvoering met groeiende cijfers en toepassingsmogelijkheden. De dagelijkse beleving van
het elektronisch toezicht wordt centraal geplaatst met de bedoeling die beter te begrijpen en
na te gaan in welke mate die verschilt van wat we over een beleving van de gevangenisstraf
weten. Vanuit de overtuiging dat het essentieel is om straffen ook te bestuderen en te
evalueren op basis van de ervaring van de direct betrokkenen, werd resoluut gekozen voor een
onderzoeksdesign waarin de onder toezicht gestelde personen en hun beleving van het
elektronisch toezicht een centrale plaats innemen. Omdat ook de huisgenoten van de onder
toezicht gestelde persoon bij de uitvoering van het elektronisch toezicht zijn betrokken en de
straf in zekere mate ervaren, is gekozen om ook hen in het onderzoek mee te nemen. In totaal
werden 104 interviews afgenomen met 74 veroordeelden en 30 huisgenoten. Doordat we in
eerste instantie de visie van de respondenten wilden horen, werd pas in tweede instantie
teruggegrepen naar literatuur over beleving, in dit geval de bestaande detentiekaders, om na
te gaan in welke mate de empirische resultaten daarin konden worden gevat.
D.Vanhaelemeesch (B-9789462366138) november 2015 386 pag. € 54,95
de Hoogezandse Brand - Een tijdlijn als alibi (Reeks: Gerede Twijfel)
Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand gesticht. Van
meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het duurde nog vele jaren
voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van het Hof Leeuwarden 15 jaar
gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn vrouw. Altijd heeft Reinier ontkend dat hij
Gonda vermoordde. In het Project Gerede Twijfel werd het bewijs waarop hij werd veroordeeld
opnieuw minutieus onderzocht. De zaak blijkt anders in elkaar te steken dan het hof meende.
Bij de zoektocht door het Project Gerede Twijfel werden er allerlei nieuwe ontdekkingen
gedaan, kleine en grote. Zo blijkt de politie te zijn uitgegaan van onjuiste gegevens en blijkt
een belangrijke getuige niet ondervraagd.
K.v.d.Doel e.a. (B-9789462365582) april 2015 90 pag. ca. € 19,50
Howardreizen. De rol van gevangenissen in Europa
Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië en vele
andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en andere instellingen
werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde “The state of the
prisons in England and Wales. With preliminary observations, and an account of some foreign
prisons and hospitals” en inspireerden vele gevangenishervormers en wetenschappers over de
hele wereld. De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond en klopte
voor een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg lagen. Hij observeerde de situatie in
de gevangenis, nam notities en vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens opnieuw,
vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid.Tom Vander Beken ( hoogleraar
Strafrecht en Criminologie, Universiteit Gent) inspireerde zich op John Howard voor zijn tocht
door Europa. Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in
gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de
rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen.
Dit boek vertelt over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en
Azerbeidzjan en reflecteert over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen.
T.Vander Beken (M-9789046607565) maart 2015
214 pag. ca. € 24,00
Jeugdcriminologie - deel 1 : Achtergronden van Jeugdcriminaliteit
Het eerste deel van een driedelige serie over jeugdcriminaliteit en strafrechtelijke reacties
daarop. Deel 2 gaat over jeugdstrafrecht, deel 3 over justitiële interventies voor jeugdigen.
'Jeugdcriminologie' biedt een breed overzicht van de achtergronden van jeugdcriminaliteit.
Deskundigen uit zeer uiteenlopende disciplines informeren de lezer over de stand van zaken op
hun vakgebied. Dit handboek veronderstelt enige vertrouwdheid met de sociale
wetenschappen en kennis van de belangrijkste benaderingen in de criminologie.
I.Weijers,C.Eliaerts (B-9789462365667) 2e dr. september 2015 670 pag. € 39,95
Jonge Criminelen die Volwassen Worden – wat beïnvloedt hun gedrag en welke is de rol
van Justitie ?

Het is een bekende opvatting dat jonge criminelen 'er wel overheen groeien' als ze ouder
worden en erin slagen werk, woongelegenheid en een partner te vinden. Cijfers die de
ontwikkeling van jonge delinquenten in beeld brengen ondersteunen deze opvatting voor een
deel. Diezelfde cijfers laten echter ook zien dat sommige criminelen die met delinquentie
begonnen in de late kindertijd of adolescentie tot ver in de volwassenheid delicten blijven
plegen. En het gebeurt ook dat jongeren pas na de adolescentie, op jongvolwassen leeftijd,
een criminele carrière starten. Gepresenteerd worden internationale en Nederlandse
onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van deze jonge delinquenten in kaart brengen. Bij de
totstandkoming van het boek is samengewerkt met de Amerikaanse studiegroep From Juvenile
Delinquency to Adult Crime. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op risicofactoren zoals
een gebrekkige zelfcontrole, psychische stoornissen, drugsgebruik, een vroege start van
crimineel gedrag en het wonen in een achterstandsbuurt. Daarnaast is er aandacht voor
sekseverschillen. Ook komen factoren aan bod die een verdere ontwikkeling van crimineel
gedrag of een toename in ernst van de delicten kunnen verhinderen. Juist met betrekking tot
deze beschermende factoren blijkt nader onderzoek nodig omdat de huidige studies zelden
factoren opleveren die tot in de latere volwassenheid 'werkzaam' zijn. Een belangrijk thema is
de vraag of een achttienjarige wel in alle opzichten als volwassene kan worden beschouwd. Het
is immers bekend dat de rijping van de hersenen pas later, op jongvolwassen leeftijd voltooid
wordt. Dit betekent dat planningsvaardigheden en het vermogen impulsen te beheersen bij
sommige jonge mensen nog niet optimaal ontwikkeld zijn. Dat kan de kans vergroten dat ze
tot crimineel gedrag overgaan. Dit inzicht heeft in Nederland tot een wetswijziging geleid die
het mogelijk maakt om bij jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar het jeugdstrafrecht toe te
passen: het adolescenten strafrecht.
R.Loeber e.a. (SWP-9789088506000) september 2015 440 pag. geb. € 89,00
het Likkende hondje - het onderscheid tussen moord en zelfmoord
Regie werd dood in de hal van de flat waar zij met haar vriend Rob woonde aangetroffen. Haar
keel was doorgesneden met een broodmes uit de keukenla. De hal zat onder het bloed en
hondje Shadow likte bloed van het tapijt. Rob zegt hij haar dood had gevonden, maar hij
reageerde erg verward tegen de politie. Hij werd direct aangehouden als verdachte en na een
proces van ruim vier jaar veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Rob ontkent tot op de
dag van vandaag dat hij Regie om het leven heeft gebracht. Volgens hem heeft zij zelfmoord
gepleegd toen hij die ochtend door de stad fietste en verschillende plekken aandeed. Heeft Rob
gelijk? Of is hij tijdens zijn fietsroute naar huis terug gegaan om Regie van het leven te
beroven? Maar kon Rob wel op tijd thuis zijn geweest van zijn fietsroute? Door medicijngebruik
fietste hij erg langzaam, zei hij. En hoe komt het dat Rob zo weinig bloed op zijn kleding had?
D.Stad,P.v.Koppen (B-9789462366367) december 2015 100 pag. ca. € 19,50
Overarching Views of Crime and Deviancy – rethinking the legacy of the Utrecht School
On October 1st 1934 Willem P.J. Pompe (1893-1968) founded the ‘Criminological Institute’
(Criminologisch Instituut) within the Faculty of Law of Utrecht University. Pompe initiated a
rather influential academic movement, based on multidisciplinary cooperation between jurists,
criminologists and psychiatrists. This academic movement is commonly referred to as ‘the
Utrecht School’, which had its heyday in the 1950s. In 1974 the Institute was renamed after
its founder: the Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. In 2014 the Institute
celebrated its eightieth anniversary. This book is written with the aim of adding lustre to this
festive occasion. The central theme chosen for this collection of chapters is crossborder
research in the fields of criminal law, penitentiary law, criminology, and forensic psychology
and psychiatry. Besides a prologue and a postscript, the book contains twenty-three chapters,
clustered in five parts. This first part consists of contributions that primarily address the history
and research tradition of the Institute. Parts two to five each contain a number of contributions
that represent the current state of the research activities at the Institute, and cover a variety
of contemporary issues in, respectively, general criminal law and criminal procedure, in
regulatory criminal law, European criminal law, juvenile criminal law, and penitentiary law, in
forensic psychology and psychiatry, and in criminology.
F.de Jong (ed.) (E-9789462366169) oktober 2015 628 pag. geb. € 80,00
Quo vadis? 10 jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. BELGISCH
Gedurende decennia werd opsluiting geregeld met een haast ondoordringbaar kluwen van
omzendbrieven, zonder een duidelijk wettelijk kader. Gedetineerden hadden geen volwaardige
rechtspositie en konden maar hopen op gunsten vanwege de administratie. Het recht achter de
gevangenismuren leek in weinig op het recht in de vrije samenleving. Tien jaar geleden werd

de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden gepubliceerd. Een wet met
een doordacht penologisch concept en met fundamentele principes voor de regeling van het
leven achter de tralies. Na een decennium is het tijd om een stand van zaken op te maken.
De bijdragen in dit boek belichten op uiteenlopende vlakken de veranderingen na een
decennium basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Een eerste
hoofdstuk behandelt de tenuitvoerlegging van de basiswet, zes hoofdstukken gaan in op
diverse deelthema’s (controle en toezicht, tucht,…) en in een laatste hoofdstuk wordt vooruit
gekeken naar de toekomst van de basiswet.
T.Daems e.a. (red.) (M-9789046607831) december 2015 203 pag. € 32,00
Veerkrachtige Verhalen – weerbaarheid in de politiepraktijk
Dertien verhalen, vertellingen van mensen die professioneel verbonden zijn aan en met de
politieorganisatie. Gaat over kwetsbaarheid en veerkracht van mensen die met passie werken
– en over de zin van alledaagse bezigheden en beslommeringen. Dit levert een praktische en
persoonlijke kijk op de menselijke en intermenselijke aspecten van het politievakmanschap.
Onder de noemer 'weerbaarheid' is deze (inter)menselijke kant van het politiewerk onderzocht
en ondersteund binnen het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid. Verschillende
interventies zijn door dit programma geïnitieerd en versterkt, waaronder de Mentale
Krachttraining, het 24-7 Loket Politie, het suïcideregistratiepunt en Fit@NP.
M.Brepoels e.a. (B-9789462366268) december 2015 128 pag. € 25,00
tegelijk verschijnt :
Weerbaarheid Onderzocht (2010-2015) – over menselijke processen in politiewerk
Weerbaarheid staat voor succesvol kunnen functioneren onder uitdagende omstandigheden en
zoomt in op de menselijke aspecten van het vakmanschap bij de politie. Hoe houden
politiemensen (fysiek) belastende werkzaamheden vol en wat is nodig voorherstel? Hoe blijven
politiemensen in gezamenlijkheid bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving,
wanneer spanning en stress oplopen in complexe en ingrijpende contexten? Deze vragen
betreffen menselijke en intermenselijke processen van het politievak. Vijf jaar onderzoek naar
deze processen heeft voor het politiewerk relevante wetenschappelijke inzichten opgebracht
die in samenhang met de internationale literatuur worden toegelicht. De onderzoeken zijn
voortgekomen uit de agenda van het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid.
A.Smit e.a. (B-9789462366275) december 2015 150 pag. € 27,50
in voorbereiding:
Onderzoek naar de Morele Weerbaarheid van Nederlandse Politiefuncionarissen
Dit is een onderzoek naar de vraag op welke manier morele waarden al dan niet tot uiting
komen in het praktisch handelen van Nederlandse politiefunctionarissen. Ook is hierbij
onderzocht welke factoren daarop van invloed zijn.
G.v.d.Brink e.a. (B-9789462366145) december 2015 252 pag. ca. € 35,00

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014 :
Actuele Criminologie
Nieuwe editie van dit overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën, onderzoeksresultaten en toepassingen van deze kennis in Nederland en in het buitenland.
H.Sagel-Grande (e.a.) (9789012393584) 8e dr. augustus 2014
408 pag. € 39,95
Anticipating Criminal Behaviour using the narrative in crime-related data
In the first decade of this century, the focus of law-enforcement agencies has shifted from
prosecuting crime to anticipating crime. This approach emphasises the discovery of narratives
in crime-related data. However, while narratives are at the mainstay of entertainment, law,
and politics, a scientific method by which narratives can be created -and subsequently be used
to anticipate criminal behaviour-, still has to be established.In the creative industry, a
narrative is generated by a scenario. A scenario describes the interactions between the
characters, and includes information about behaviour, goals, motivations, modi operandi, and
resistances that have to be overcome. Furthermore, a creative scenario is composed by a
limited number of scenario components. In this book a new and innovative scenario model is
designed by which narratives in data can be detected. It introduces the ESC12, the twelve
Elementary Scenario Components by which every conceivable narrative can be created.

Moreover, the book introduces the ESC12 scenario model, a model that may support
lawenforcement agencies to effectively anticipate criminal behaviour.
P.de Kock (9789462401600) september 2014
342 pag. € 29,95
Criminaliteit & Rechtshandhaving 2013 - Ontwikkelingen en samenhangen.
Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. Veel burgers, bedrijven en
instellingen zijn slachtoffer van criminaliteit. Dit jaarlijkse WODC- CBS rapport beschrijft in
kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit bestaat, wie ervan het slachtoffer is, door wie
de criminaliteit wordt gepleegd, wat ervan wordt opgespoord en de justitiële reactie hierop.
N.de Heer,S.Kalidien (9789462365117) december 2014 504 pag. ca. € 79,00
NOG NIET IN DRUK VERSCHENEN MAAR WEL AL GRATIS OP PDF OP AANVRAAG LEVERBAAR
Criminologie en Strafrechtsbedeling
Uitvoerige beschrijving van de ideeëngeschiedenis van de criminologie in Europa, Amerika en
Rusland en hun wisselwerking die laat zien hoezeer die geschiedenis samenhangt met de
evolutie van het strafrecht en de strafrechtspleging en meer in het algemeen met de
bestrijding van misdaad in al haar vormen. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in heldere
paragrafen waarbij de grote denkers regelmatig individueel aan bod komen. Een bijzonder
uitgebreide literatuurlijst maken dit boek tot een uitermate geschikt instrument voor verdere
studie en onderzoek: een magistrale studie zonder weerga.
C.Fijnaut (9789089533432) april 2014
946 pag. geb. € 79,90
Gandaius Update in de Criminologie Vol. VII
BELGISCHE UITGAVE
Centraal staan diverse actuele thema's over strafrecht en criminologie vanuit deze vakgroep
van de Universiteit Gent : actuele ontwikkelingen EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en
straf, jeugdzorg, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme, zelfregulering etc.
L.Pauwels,G.Vermeulen (ed.) (9789046606667) april 2014
440 pag. € 50,00
De Gevangenisbewaarder. Het Professionele Leven in Beeld
BELGISCH RECHT
Gevangenissen vormen zonder twijfel unieke werkomgevingen. Weinig andere instellingen zijn
immers belast met de centrale taak van het waken over een populatie die er niet vrijwillig
verblijft en bovendien potentieel gevaarlijk is. Het onderzoek naar gevangenisbewaarders heeft
zich in de loop der jaren voornamelijk gefocust op hun professionele attitudes en cultuur,
alsook op de impact van gevangeniswerk op hun sociale en private levens. We hebben tot op
heden echter weinig kennis over wat bewaarders daadwerkelijk op dagelijkse basis doen en
welke mechanismen er ten grondslag liggen van deze attitudes en gedrag. De auteur
observeerde meer dan een jaar in een Belgische gevangenis en biedt hier een unieke kijk in
het professionele leven van bewaarders en speelt in op deze heersende lacunes.
H.Tournel (9789046606971) december 2014
302 pag. € 50,00
de Kracht van Privaat-publieke Samenwerking - Succesfactoren in veiligheidsprojecten in
het digitale tijdperk
Overheden en private partijen zien steeds vaker in dat veiligheidsvraagstukken alleen in
samenwerking tussen overheid en private sector effectief kunnen worden aangepakt. Door de
krachten te bundelen kan synergie ontstaan. In de praktijk leeft een grote behoefte aan kennis
en inzicht. De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving en het ontstaan van allerlei
nieuwe dreigingen zoals cybercrime dragen daaraan sterk bij. Hier zijn de good practices op
het gebied van privaat-publieke samenwerking (PPS) onder meer via een vijftal praktijkcases,
zoals het Landelijk Skimmingpoint, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en het Landelijk
Meldpunt Internet Oplichting, onderzocht en in beeld gebracht. Succesfactoren van PPSprojecten op het gebied van digitalisering en cybercrime worden in het boek aan de hand van
een integraal model systematisch uitgewerkt. Ook de juridische aspecten van privaat-publieke
samenwerking komen aan de orde. Bevat vele praktijkvoorbeelden die kunnen dienen als
inspiratiebron voor andere bestaande, of nog te starten PPS-projecten. Uiteraard worden ook
aanbevelingen gedaan voor de praktijk van privaat-publieke samenwerking.
P.Hagenaars,J,.Bonnes (9789462364998) december 2014 173 pag. € 29,50
Partnergeweld. Screening en Risicotaxatie
Gedetailleerd beeld van wat er mogelijk is op vlak van screening en risicotaxatie bij
partnergeweld: welke instrumenten zijn beschikbaar om partnergeweld op te sporen of om het
risico op herhaling of escalatie accuraat in te schatten, welke instrumenten leveren
betrouwbare en valide resultaten op, welke methode is gebruiksvriendelijk voor niet-klinische

professionals, hoe kan er multidisciplinair op een eenduidige wijze worden gecommuniceerd
over risico’s ? Goede screening- en risicotaxatie-instrumenten dragen bij tot betere
beslissingen en effectievere maatregelen mits toepassing en interpretatie correct gebeuren. Op
basis van een nauwkeurig overzicht van de psychometrische en praktische kwaliteiten van
deze instrumenten kan men een verantwoorde keuze maken. Bevat vele richtlijnen voor wie op
een gestructureerde en evidence-based manier wil werken in dossiers van partnergeweld.
A. Groenen,S. Matkoski (9789046606759) mei 2014
176 pag. € 28,50
Post-van Traa: Innovaties in de handhavingsketen gericht op beteugeling van
financieel-economische criminaliteit
COMPLETE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Met veel publiciteit omgeven proefschrift (Universiteit Gent 30-04-2014) over de trends in
deze aanpak: van tactisch naar strategisch financieel rechercheren, de noodzaak van
informatiegedreven handhaving en de ontwikkeling van repressief naar preventief denken.
G.Bakker (9789062364424) juli 2014
259 pag. € 39,50
Risicotaxatie en Partnergeweld. Verklarend Woordenboek
Legt op een bevattelijke wijze 180 begrippen uit: algemene begrippen rond risicotaxatie en
partnergeweld meer klinische begrippen (als persoonlijkheidsstoornissen) en statistische
begrippen (bv. betrouwbaarheid). De omschrijvingen zijn door middel van voorbeelden
toegepast op de context van risicotaxatie bij partnergeweld. Met name bestemd degene die
beoordelingen moet maken van situaties van partnergeweld.
A. Groenen,S. Matkoski (9789046606698) april 2014
54 pag. € 12,00

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

Verschenen in 2013 :
Agressie tegen Publieke Dienstverleners
Hoe halen mensen het in hun hoofd om het werk van hulpverleners onmogelijk te maken?
Vrijwel iedereen die geconfronteerd wordt met de verhalen over agressie tegen publieke
dienstverleners stelt zich de vraag: hoe ontstaan de situaties waarin publieke dienstverleners
met agressie te maken krijgen? Dit onderzoek wil een antwoord geven op deze vraag.
E.Bergman e.a. (9789046606544) december 2013
238 pag. € 33,50
Georganiseerde Criminaliteit in Nederland-Vierde Rapportage (WODC Rapport)
Actuele analyse op grond van uitgebreide bestudering van opsporingsonderzoeken.
E.Kruisbergen e.a. (9789059319387) april 2013
377 pag. € 46,00
Gerede Twijfel. Over Bewijs in Strafzaken
Uiterst leesbare publieksversie van 16 dubieuze zaken, in het kader van het Maastrichtse
universitaire project en de gelijknamige TV-serie uit 2012. Op bijna journalistieke wijze worden
uiterst wetenschappelijk verantwoord bewijsproblemen en bewijsoplossingen gepresenteerd
voor een breed publiek. Over elk hoofdstuk treft men achterin aantekeningen met uitleg en
uitvoerige verwijzingen naar betreffende documentatie en literatuur.
P.v.Koppen (9789491567186) mei 2013
318 pag. € 19,95
De Haagse Kindermoorden. Bedacht Bewijs voor Drie Misdrijven
Verrassende uitkomst van een onderzoek in het kader van het project “Gerede Twijfel”.
M.de Gruijter e.a. (9789059319943) juli 2013
125 pag. € 20,50
De Moddermoord. Hoe een ongeval een moord werd.
Minuteuze reconstructie van een strafzaak in het kader van het project “gerede Twijfel”.
O.Scherrenburg e.a. (9789059319936) juli 2013
76 pag. € 15,50
Please, Please Me’s Number One
Historisch criminologische benadering van maatschappelijke veranderingen sinds de jaren
zestig en hun weerslag op het beeld van misdadigers en slachtoffers: een boeiend overzicht.
P.Spierenburg (9789089748294) september 2013
44 pag. € 19,50
Veelplegers: Specialisten of niet ?
WODC onderzoek naar patronen in de aard van opeenvolgende misdrijven van zeer actieve
veelplegers over hun criminele carrière. Eindelijk een grondig onderzoek naar deze daders.
N.Tollenaar,A.v.d.Laan (9789462360303) november 2013
116 pag. € 31,00

Verkeerde Plaats,Verkeerde Tijd. De Zaak Olaf H.
Actueel nieuw werk van prof. Ton Derksen die met zijn boek over Lucia de B. de herziening
van de grond kreeg. Ook in deze zaak (in Sittard) bekijkt hij de feiten uiterst kritisch en weegt
de argumenten en geeft inzicht in de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken.
T.Derksen (9789491693045) juni 2013
240 pag. € 29,95
Vervaardigers van Kinderporno
Een actuele profielschets opgesteld ter opsporing en preventie van kinderpornodelinquenten.
F.Pecht (9789058509468) januari 2013
83 pag. € 16,95
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