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In deze bijdrage behandelt de auteur de vraag welke gevolgen

Onder welke omstandigheden rechtvaardigt een strafrechtelijke

veranderingen in het denken over de doelen van bestraffing

verdenking of veroordeling de meest verstrekkende sanctie

en uitbreiding van het sanctiepakket kunnen hebben voor de
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Dit artikel gaat in op de huidige regeling van de voorwaardelijke
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invrijheidsstelling en de rol van de Centrale Voorziening

Een belangrijk bijkomend gevolg van straf is de Verklaring

voorwaardelijke invrijheidstelling van het Openbaar Ministerie bij

Omtrent het Gedrag (VOG). Eerst bespreken we hoe daarbij
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De toepassing van de Wet Bibob kan strijd opleveren met de

en vrijheidsbeperkende maatregel in werking. De maatregel

resocialisatiegedachte. Het bestuursorgaan kan het belang

kan grote gevolgen hebben voor bepaalde delinquenten. In dit

van de resocialisatie mee laten wegen in de verplichte
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recidiveregeling ernstige verkeersdelicten en de uitbreiding van

van rechtsbijstand op veroordeelden verhaald. In deze bijdragen

de reikwijdte met rijden onder invloed van drugs.
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