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Woord vooraf

De redactie 1

Ebby Hofstee, Oswald Jansen, Anne-Marie Smit

Geert Corstens kan terugzien op een prachtige en imposante loopbaan die tot ver over
onze landsgrenzen uitstrekt. Nadat hij in 1974, nu precies veertig jaar geleden, aan
de Universiteit van Amsterdam bij prof. mr. Enschedé was gepromoveerd2 en zijn
eerste schreden in de wetenschap had gezet, bekwaamde hij zich als officier van justitie
van 1977 tot 1982 in de rechtspraktijk in het mooie plaatsje Tiel, dat onder het parket
van het arrondissement Arnhem ressorteerde.

In 1982 keerde een nog jonge Geert Corstens terug naar de wetenschap, om als
hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht prof. mr. G.E. Mulder op te volgen en kort
daarna zijn inaugurale rede in de aula in Nijmegen te houden.3 Samen met prof. mr.
W.H.A. Jonkers gaf hij leiding aan een vakgroep die uit een aantal enthousiaste
eveneens jonge wetenschappelijk medewerkers en medewerksters bestond. Deze
vakgroepleden waren aangesteld om naast het verzorgen van onderwijs een proefschrift
het licht te laten zien. Dat zij gelijktijdig aan hun dissertatie werkten, in soms een
wat moeizaam proces, bracht een groot gevoel van samenhorigheid binnen de vakgroep
mee. Enkelen van ons hadden het promotieproces al ingezet onder regie van prof.
mr. Wim Jonkers. Na diens plotselinge overlijden in 1986, nam Geert uiterst loyaal
en soepel ook de begeleiding van deze promovendi op zich. Het kan niet anders zijn
dan dat dit naast de nieuwe werkzaamheden als hoogleraar een enorme belasting voor
Geert moet zijn geweest, ook al liet hij daarvan niets merken. Onvermoeibaar en
inspirerend met constructieve opmerkingen, maar ook met het stellen van muurvaste
deadlines, dacht hij als bezielend leermeester mee om de concepten tot een goed einde
te brengen. En zo zou het onveranderd blijven.

In 1987 was onder zijn gezag het eerste proefschrift voltooid, dat van Ebby
Hofstee. Daarna volgde een reeks van maar liefst vijf (!) promoties in het jaar 1989,

1 Met dank aan Mélanie Janssen, student-stagiaire in het strafparket bij de Hoge Raad der Nederlanden,
voor haar ondersteuning bij het werk van de redactie.

2 G.J.M. Corstens, Waarborgen rond het vervolgingsbeleid (diss.) IJmuiden: Vermande 1974.
3 G.J.M. Corstens, De verhouding rechter – Openbaar Ministerie, een lat-relatie in het strafrecht,

Arnhem: Gouda Quint 1983.
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namelijk die van Paul Vegter, Willem Holland, Meiltje Barels, Paul Mevis en Anne-
Marie Smit. In datzelfde jaar is de Kring Corstens geboren. Dat toen het idee ontstond
om een Kring rondom Geert te vormen waarvan Geert zelf en al zijn promoti, ook
de nog komende, deel zouden gaan uitmaken, wekt geen verbazing. Binnen de vak-
groep heerste immers een genoeglijke en vriendschappelijke sfeer die nog eens volop
tot uiting kwam in de jaarlijkse gezamenlijke uitstapjes met partners. Deze onderlinge
verbondenheid moest, welke weg een ieder later ook zou inslaan, voor de toekomst
bewaard blijven.

Geert hield de vaart er behoorlijk in. Kort na de geboorte van de Kring Corstens
volgden de proefschriften van Paul Frielink, van Marianne Verbruggen als eerste AIO
en van Jules Wortel. Zo breidde de inmiddels opgerichte Kring Corstens zich al snel
uit met een aanwassend aantal nieuwe leden. Daan Doorenbos en Tineke Hilverda
promoveerden in 1992, en Jan Niemantsverdriet als eerste ‘buitenpromotus’ in 1993.
Een jaar later waren Jaap Roording en Marc Viering aan de beurt.

In 1995 trad, zoals bekend, Geert als raadsheer toe tot de Hoge Raad der Nederlan-
den. Weliswaar had hij als hoogleraar afscheid genomen van de Katholieke Universiteit
Nijmegen (nu omgedoopt in Radboud Universiteit), maar allerminst van de wetenschap.
Er zijn daarna nog vele publicaties van zijn hand verschenen, verscheidene in het
Frans en andere in samenwerking met buitenlandse academici. Zijn magnifieke
handboek Het Nederlands strafprocesrecht had hij toen al geschreven.4

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Geert na 1995 de begeleiding van volgende
promovendi niet opgaf. Zo konden ‘onder’ Geert in de jaren 1996-1999 Edwin Bleich-
rodt, Jan Boksem, Robert Vennix en Oswald Jansen hun dissertatie publiceren.

Aparte vermelding verdient hier het in 2001 verschenen proefschrift van Pieter
Wiewel. Pieter is ons op 18 december 2009 door een noodlottig ongeval op Cuba
ontvallen. Wij willen hem in dit voorwoord herdenken als een betrokken Kringgenoot
aan wie wij – we spreken nu namens alle Kringgenoten – vele goede herinneringen
bewaren.

Wouter Limborgh mag zich letterlijk en figuurlijk de jongste promotus van Geert
noemen. Zijn dissertatie verscheen in 2011.

Bij Geert zijn dus 20 personen gepromoveerd en er maken op dit moment, naast
Geert, 19 leden deel uit van de Kring Corstens. Zij hebben allen, ieder op zijn of haar
eigen wijze, een weg gevonden binnen de maatschappij, waarin zij uiteenlopende
posities bekleden. Geerts waardevolle inbreng is bij het maken van de juiste keuzes
van grote invloed geweest. De hoofdfuncties van de leden zijn achter in dit boek in
een overzicht opgenomen. Naast deze hoofdfuncties vervullen sommigen van ons nog
een hoogleraarschap aan de rechtenfaculteit van een universiteit.

Het jaar 1989 ligt inmiddels 25 jaren achter ons. Al die tijd hebben wij elkaar
jaarlijks getroffen, wisselend bij een van de Kringleden thuis. Op die manier blijven

4 De eerste druk verscheen in 1993.
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we in elkaars gezelschap verkeren en konden we het aantal leden van de Kring zien
groeien. Die avonden worden niet alleen gekleurd door bijpraten onder het genot van
een hapje en een drankje, maar staan ook in het teken van een bepaald juridisch thema
ingeleid door een Kringlid. Het eerste jaar, 1989, genoten we van de gastvrijheid van
Geert en Madeleine, en ook in dit voor de Kring Corstens zo’n mooie jubileumjaar
werden we weer heel hartelijk ontvangen bij hen thuis.

Het 25-jarig bestaan van de Kring Corstens is natuurlijk een prachtige aanleiding
om Geert op bijzondere wijze onze dank te betuigen voor alles wat hij voor ons heeft
gedaan. Dat doen wij door hem dit boek met als hoofdtitel ‘Kringgedachten’ aan te
bieden, hetgeen toevalligerwijs samenvalt met zijn terugtreden als president van de
Hoge Raad der Nederlanden met ingang van 1 november. Van ons neemt hij echter
geen afscheid!

In dit boek is een lijst opgenomen van de titels van onze proefschriften. Deze laten
de veelzijdigheid van Geert en zijn diepe belangstelling voor het strafrecht in de volle
breedte en in al zijn facetten zien: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht,
financieel strafrecht, penitentiair recht en uiteraard het supranationaal en het internatio-
naal strafrecht, waarbij rechtsvergelijkende aspecten niet ontbreken.

De meeste auteurs hebben hun proefschrift er nog eens bijgepakt en een onderwerp
daaruit gekozen en geschreven naar de stand van het huidige recht. Een klein aantal
anderen heeft de bijdrage aan een ander interessant onderwerp gewijd.

Een vijftal bijdragen van de bundel centreert zich rond het materiële strafrecht.
In de bijdrage van Daan Doorenbos ‘Abus de biens Sociaux’ wordt het wetsvoorstel
tot uitbreiding van art. 347 Sr. besproken. Volgens dit voorstel zou deze bepaling
moeten worden uitgebreid met een strafbaarstelling van het misbruik van middelen
van de rechtspersoon. De bijdrage van Willem Holland gaat over het lastige vraagstuk
van de voorbedachte raad, dat een aantal vernieuwende arresten van de Hoge Raad
heeft opgeleverd. Tineke Hilverda beschouwt de vraag of en, zo ja, in hoeverre de
strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude mede ten dienste van de slachtoffers
kan staan. Meiltje Barels bespreekt mede aan de hand van een fraaie foto de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), meer in het
bijzonder de vraag of efficiency en rechtsbescherming in deze wet met elkaar in
evenwicht zijn. Jules Wortel behandelt het fiscaal boeterecht en wijst daarbij op
interessante kwesties, onder meer betreffende de criminal charge in een eigen context.
Jaap Roording bespreekt het ongenoegen dat bij strafrechtjuristen kennelijk bestaat
over de ontwikkelingen in het bestuurlijke sanctierecht. De bestuurlijke boete is wat
hem betreft een serieus en behoorlijk alternatief voor het strafrecht: het strafrecht is
optimum remedium. In zijn proefschrift bepleitte hij nog de ontwikkeling van één
geïntegreerd sanctierecht, maar daar gelooft hij inmiddels niet meer in. De autonome
ontwikkeling van het bestuurlijke sanctierecht is wat hem betreft te ver voortgeschre-
den.
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Een bijzonder onderwerp wordt besproken door Robert Vennix, namelijk de
regeling van Sint Maarten, een van onze Koninkrijklanden, inzake ontslag uit het ambt
van minister en verlies van het Statenlidmaatschap van rechtswege na veroordeling.

Een tweede cluster van artikelen handelt over het formeel straf- en boeterecht.
Jan Boksem wijdt zijn bijdrage aan het begrijpelijk en doelmatig ten laste leggen.
Paul Mevis sluit in zijn bespreking van het beschermen van de burger in zijn privé-
huiselijk leven nauw aan bij het onderwerp van zijn proefschrift over het binnentreden
en de bescherming van de woning. Zo ook Paul Frielink die de tegenwoordige stand
van zaken in het kader van de infiltratie onder de loep neemt. Marianne Verbruggen
en Paul Vegter geven in een coproductie hun mening over de agent als verdachte of
getuige weer.

In een liber als deze mag het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten
van de mens natuurlijk niet ontbreken. In zijn ‘Omtrekkende bewegingen’ gaat Marc
Viering in op het begrip criminal in verbinding met de criminal charge als bedoeld
in art. 6 EVRM. De Hoge Raad der Nederlanden mag evenmin onbesproken blijven,
zeker nu zijn huidige president afscheid neemt. Wouter Limborgh gaat in zijn bijdrage
in op zowel de verhouding tussen minderheidsopvattingen binnen de strafkamer van
de Hoge Raad als op de door en namens de Procureur-Generaal van het parket bij
de Hoge Raad geschreven conclusies.

Een derde cluster heeft betrekking op het internationaal straf- en bestuursrecht.
Oswald Jansen gaat uitgebreid in op het transnationaal beboeten in de Europese Unie.
Anne-Marie Smit stelt de maritieme piraterij, een teruggekeerde vorm van criminaliteit
uit de tijd van zeerovers, ook rechtsvergelijkend aan de orde.

Het vierde cluster omvat het penitentiair recht. Edwin Bleichrodt bespreekt (de
ontwikkelingen binnen) de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke
invrijheidsstelling in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel. De laatste twee
bijdragen hebben betrekking op de maatregel van TBS. Ebby Hofstee analyseert
recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de TBS.
Jan Niemantsverdriet brengt de ontwikkelingen binnen de praktijk van de TBS voor
het voetlicht in de slotbijdrage ‘De TBS anders bezien’.

Beste Geert, graag richten we ons allen nog in een persoonlijk woord tot je. Wij be-
schouwen het als bijzonder eervol jou als onze promotor te mogen noemen. Wij
hebben zeer veel van je geleerd, en niet alleen op academisch niveau. Jouw verrijkende
visie op recht en rechtvaardigheid, met waarheidsvinding en rechtsbeginselen als
centrale thema’s, heeft belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van onze weten-
schappelijke kennis en inzichten. Bovendien ben je niet alleen een uitmuntend jurist,
maar ook een bijzonder mens. Je bent altijd geïnteresseerd, niet alleen in de zakelijke
maar ook in de privéomstandigheden van ons bestaan, waarvan je met een fabelachtig
geheugen jaren na dato de details nog weet te herinneren, en het is een voorrecht je
te (blijven) ontmoeten. Een woord van aandacht, een steun in de rug; met de promotie
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kwam geen eind aan onze contacten, maar je bleef een positieve factor in ons leven,
waarvoor we je zeer erkentelijk zijn.

Met deze ‘Kringgeschriften’ komt uiteraard geen einde aan de Kring Corstens.
De bijeenkomsten van de Kring zijn een traditie geworden met een blik naar de
toekomst.

Augustus 2014

ix





Inhoud

Woord vooraf
De redactie V

Deel I – Materieel straf- en boeterecht 1

1 De WAHV. Efficiency en rechtsbescherming in evenwicht?

Meiltje Barels 3

2 Abus de biens Sociaux

Daan Doorenbos 17

3 De strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude mede ten dienste van
de slachtoffers

Tineke Hilverda 35

4 Voorbedachte raad: het spanningsveld tussen inhoudelijke betekenis en
bewijsbaarheid

Willem Holland 55

5 Het succes van het bestuurlijk sanctierecht en het ongenoegen van de
strafrechtjurist
Jaap Roording 71

6 De regeling van Sint Maarten inzake ontslag uit het ambt van minister en
verlies van het Statenlidmaatschap van rechtswege na veroordeling

Robert Vennix 83

7 Afrekenen! Een kwart eeuw fiscaal boeterecht

Jules Wortel 101

xi



Inhoud

Deel II – Formeel straf- en boeterecht 115

8 In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Een opstel over
begrijpelijk en doelmatig tenlasteleggen

Jan Boksem 117

9 Een kwart eeuw infiltratie. Een beperkte update en een enkele terugblik

Paul Frielink 135

10 De Hoge Raad: de verhouding tussen minderheidsopvattingen en
conclusies van het Parket

Wouter Limborgh 147

11 De bescherming van de woning 25 jaar later

Paul Mevis 157

12 De agent als verdachte of als getuige?

Marianne Verbruggen & Paul Vegter 171

13 Omtrekkende bewegingen

Marc Viering 185

Deel III – Internationaal straf- en bestuursrecht 201

14 Transnationaal beboeten in de Europese Unie

Oswald Jansen 203

15 Maritieme piraterij

Anne-Marie Smit 221

Deel IV – Penitentiair recht 239

16 De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling
in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel

Edwin Bleichrodt 241

17 De TBS opnieuw bezien

Ebby Hofstee 251

xii



Inhoud

18 De TBS anders bezien

Jan Niemantsverdriet 267

Proefschriften 287

Kring Corstens 289

xiii




