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In dit handboek vindt u een groot aantal relevante leerstukken uit het strafproces-

recht en strafrecht, uiteengezet vanuit het perspectief van de verdachte en de verde-

diging. Meer dan andere algemene handboeken bevat de titel juridische en prakti-

sche tips voor het voeren van een goede verdediging. 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/handboek-verdediging/NPHBVERDE-BI16001/
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Samenvatting 
De positie van de verdachte en de verdediging staat de afgelopen jaren meer en 

meer onder druk. Dit onder meer door politieke polarisatie, bezuinigingen in de straf-

rechtsketen en de steeds groter wordende rol van het slachtoffer in het strafproces. 

Het strafklimaat verhardt en op de rechten van de verdachte wordt beknibbeld. Zaak 

dus voor een advocaat om zijn rug recht te houden en niet alleen zijn cliënt, maar 

daarmee ook de rechtsstaat, met hand en tand te verdedigen. De derde druk 

van Handboek Verdediging levert daaraan een essentiële bijdrage.  

 

 

Leerstukken strafrecht en strafprocesrecht 

In twintig hoofdstukken krijgt u inzicht in alle relevante leerstukken uit (vooral) het 

strafprocesrecht, steevast vanuit het perspectief van de verdediging. Aan de ene 

kant bieden de auteurs u hiermee handvatten en toelichtingen op het gebied van het 

recht, de wet en de jurisprudentie. Aan de andere kant is er volop aandacht voor 

praktische ondersteuning en adviezen voor het voeren van een goede verdediging. 

Kortom: een titel door en voor advocaten. 

Vanwege dit uitzonderlijke - en almaar aan belang winnende - perspectief is het 

handboek voor zowel de gevorderde als voor de beginnende advocaat een must. 

Maar ook voor de student die een baan als strafrechtadvocaat ambieert en niet-advo-

caten met interesse in straf(proces)rechtelijke leerstukken, is de titel van waarde. 

 

 

Geheel vernieuwd 

Aangezien de vorige druk meer dan tien jaar geleden verscheen, kan deze derde 

editie nauwelijks nog worden beschouwd als een aangepaste versie van haar voor-

ganger. Eerder is er sprake van een geheel nieuw handboek. Hoewel diverse delen 
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van het boek hoofdzakelijk zijn bijgewerkt met allerhande wetswijzigingen van de af-

gelopen tien jaar, is het overgrote deel van de hoofdstukken vrijwel volledig opnieuw 

geschreven. 
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