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452 67. De uiterlijke verschijningsvorm in het
strafrecht

476 71. Het schadebeginsel 2.0
Het gebruik van het schadebeginsel als analytische tool
Mr. L.B. Esser
Het schadebeginsel is, naast criterium voor strafbaarstelling,

Een spel zonder duidelijke spelregels?

ook heel bruikbaar als analytische tool. In dit artikel worden de

Mr. S.S. Arendse

mogelijkheden van zo’n analytisch gebruik verkend.

De door Van Kessel geconstateerde diversiteit van de uiterlijke
verschijningsvorm roept de vraag op of wel sprake is van een (tot
op zekere hoogte) vooropgestelde systematiek.

458 68. Uitzonderingen op de regel

482 72. Verklaringen voor corruptie: de
persoon en de organisatie
M. Gorsira MSc
Deze bijdrage geeft inzicht in een aantal bevindingen en

Over studenten, voetballers en rappers

implicaties van het onderliggende promotieonderzoek naar

Mr. S.R. Bakker

verklaringen voor corruptie.

Beschrijving van het nut en de noodzaak van onderzoek naar de
(ongeschreven) excepties in het Nederlandse strafrecht aan de
hand van drie recente casussen.

463 69. Fundamentele rechten in het
gedrang bij directe handhaving door EUhandhavingsautoriteiten

487 73. Honderd jaar Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indië
Over hoe een jubilerend wetboek tot dissertatieonderzoek naar
de Nederlands-Indische strafrechtspleging leidt
Mr. D.S. Jol
In deze bijdrage beschrijft de auteur de spreekwoordelijke reis

Mr. K.H.P. Bovend’Eerdt

die tot de onderzoeksvraag van zijn dissertatieonderzoek heeft

EU-autoriteiten hebben vergaande bevoegdheden

geleid.

om Uniebelangen te handhaven. Op grond van
soevereiniteitsredenen ontbreekt een uniform EU-wetboek,
waardoor discrepanties blijven bestaan. Hierdoor komt de
rechtspositie van de burger in het gedrang.

469 70. De afnemende waarde van ‘het
algemene’
De verhouding tussen commuun strafrecht en bijzonder
strafrecht belicht vanuit codificatieperspectief
Mr. J.P. Cnossen
Een recent arrest van de Hoge Raad over de mogelijke toepassing

491 74. In vrijheid beperkt
Over gebieds- en locatieverboden in het strafrecht,
bestuursrecht en privaatrecht
Mr. B.W.A. Jue-Volker
Bijdrage in het teken van vrijheidsbeperking in het straf-,
bestuurs- en privaatrecht. In het bijzonder wordt aandacht
besteed aan de forse uitbreiding van dit instrumentarium.

498 75. Individuele straftoemeting in het
fiscale bestuurlijke boeterecht

van het ‘pleitbaar standpunt’ in het commune strafrecht

Mr. I.J. Krukkert

illustreert de complexe verhouding tussen bijzonder en

Bespreking van de opzet van een lopend promotieonderzoek

commuun strafrecht.

met betrekking tot de individuele straftoemeting in het fiscale
bestuurlijke boeterecht, waarbij een vergelijking wordt gemaakt

En verder

met het strafrecht.
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77. Column, prof. mr. dr. J. Langer
506
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502 76. Word jij gelyncht of word ik gelyncht?
Over interpassiviteit in de re-integratieketen

536 82. Het belang van cultuursensitief pro
Justitia-onderzoek

E.G. van ’t Zand-Kurtovic LLM MA

Mr. drs. L.E. van Oploo

Professionals betrokken bij de re-integratie van jongvolwassen

In het forensisch psychiatrische vakgebied is sprake van culturele

ex-delictplegers lijken gebrand op het afschuiven van

diversiteit. In deze bijdrage wordt gekeken naar het belang

verantwoordelijkheid voor risico’s. Arbeidsmarktuitsluiting dient

van cultuursensitiviteit bij het rapporteren pro Justitia voor de

zodoende niet alleen de veiligheid, maar ook de schijn van

uitkomst van de strafprocedure.

veiligheid.

507 78. Gedwongen neurotests in de
strafrechtspleging

541 83. Op zoek naar (juridische) barrières
tegen ‘Outlaw Motorcycle Gangs’
T. van Ruitenburg MSc

Dwangvormen en hun (juridische) relevantie

Deze bijdrage belicht de manier waarop er door de Nederlandse

Mr. S.L.T.J. Ligthart

overheid ‘barrières’ tegen ‘Outlaw Motorcycle Gangs’ worden

Neurowetenschappelijke tests kunnen in potentie bijdragen

opgeworpen en worden de grenzen van deze barrières

aan de Nederlandse strafrechtspleging en zouden in principe

gesignaleerd.

met verschillende dwangvormen kunnen worden ingezet.
Dit roept vanuit een rechtsbeschermend perspectief evenwel
fundamentele vragen op.

513 79. Verschijningsvormen van contempt of
court in Nederlandse context

547 84. Justitiabelen met een psychische
stoornis in de strafrechtsbedeling
Mr. A.E. Schipaanboord
Bijdrage over de juridische positie van justitiabelen met
een psychische stoornis binnen de strafrechtspleging. Een

Mr. drs. M. Lochs

onderzoek naar de internationale en Europese vereisten en de

In vogelvlucht door de in het Nederlandse straf(proces)rechtelijk

implementatie van die standaarden op landsniveau.

stelsel bestaande instrumenten die een ‘goede rechtspleging’
waarborgen, net als contempt of court in common law-landen.

520 80. De beoordeling van de kwetsbaarheid
van verdachten in strafprocedures

551 85. De kwetsbaarheid van verklaringen
binnen de opsporing en vervolging van
internationale misdrijven
S.L. Schot LLM

Op zoek naar een conceptueel model

Deze bijdrage belicht het promotieonderzoek naar de invloed

L. Mergaerts MSc LLM, prof. dr. D. Van Daele en prof. dr. G. Vervaeke

van tijdsverloop en trauma op de inhoud van verklaringen van

De laatste jaren wordt in toenemende mate aandacht

getuigen en verdachten van internationale misdrijven en de

besteed aan zogenaamde kwetsbare verdachten. Het is

bruikbaarheid daarvan voor het strafproces.

evenwel onduidelijk hoe deze kwetsbaarheid moet worden
geïnterpreteerd. Bovendien blijkt de vaststelling ervan allerminst
eenvoudig.

528 81. Waarom publieke opinie er (juist nu)
toe doet voor het strafrecht
Mr. drs. L. Noyon
Publieke opinie oefent invloed uit op het reilen en zeilen van het
strafrecht en de strafrechtspleging. Het doel van deze bijdrage

555 86. Overwegingen bij de verlenging van de
tbs-maatregel
Mr. R.W. van Spaendonck
De verlenging van de tbs-maatregel stelt de rechter voor de
nodige uitdagingen. Welke overwegingen spelen een rol bij deze
beslissing?

559 87. Betekenisvol straffen

is te beargumenteren waarom het van belang is dit (strafrecht)-

Mr. N.G.H. Verschaeren

wetenschappelijk te bestuderen.

Enkele overpeinzingen over betekenisvol straffen, over
(onderzoek naar) diversiteit in punitieve afdoening en over
buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten begaan door
rechtspersonen in het bijzonder.

450

Strafblad december 2017 • Sdu

