Jaarregister

JAARREGISTER 2009
Auteurs..............................................................................................................................................
Jurisprudentie:..................................................................................................................................
- strafrecht........................................................................................................................................
- tuchtrecht......................................................................................................................................
- bestuursrecht................................................................................................................................
Wettelijke bepalingen.....................................................................................................................
Thematisch.......................................................................................................................................

332
334
334
335
336
337
338

Auteurs
D.F. de Bijl
- Strafzaken na functioneel geweldgebruik in vredesmissies: ‘rake’ zaken? .......................

89

Drs. J.F.R. Boddens Hosang
- Aandachtspunten in de ISAF ROE vanuit het strategisch-juridische niveau....................

219

Kol. dr. P.A.L. Ducheine
- ISAF en oorlogsrecht...................................................................................................................

277

Mr. M.D. Fink
- De jurist van het Contingentscommando Afghanistan........................................................

243

Mr. Aart Jan de Haan
- De Legal Advisor in de Directie Operaties van de Defensiestaf.......................................

235

Mr. C.A. Hamers bc, mr. J.J.M. van Hoek en mr. F.S. Spruijt
- Opsporing en vervolging in Afghanistan..................................................................................

261

Mr. A.C. Haverman en mr. N.C. Rienks
- ISAF: geweldgebruik en de juridische afwegingen daarbij....................................................

227

Mr. R. van den Heuvel
- De lijdensgeschiedenis van het militaire recht.......................................................................

105

Mr J.J.M. van Hoek
- Een reactie op de analyse door LTZ 2OC mr. R.N. Bruin..................................................

52

Mr. J.J.M. van Hoek, Mr. C.A. Hamers bc en mr. F.S. Spruijt
- Opsporing en vervolging in Afghanistan..................................................................................

261

MRT 2009 afl. 6

332

Jaarregister

Patricia Jimenez Kwast
- Internationaal recht en praktijk inzake maritieme operaties ter interceptie van massavernietigingswapens.....................................................................................................................

137

Dr. P.J.J. van der Kruit
- Juridisch Handboek Commandant.Van vraag tot aanbod...................................................

47

Mr. Stefanie Küfner
- The Threshold of Non-International Armed Conflict - The Tadić Formula and its First
Criterion Intensity..........................................................................................................................

301

Mr. B.M. Kuijper en mr. A.F.Vink
- De militair jurist te velde............................................................................................................

249

Mr. G.D. Maassen en mr. A.F.Vink
- Reactie op de bijdrage van prof. mr. G.A. Knoops ...............................................................
- Oorlogsstrafrecht.........................................................................................................................

22
41

Mr. Jarin Nijhof
- “Mission possible”. Stationering van Amerikaanse strijdkrachten in Nederland............

164

Mr. N.C. Rienks en Mr. A.C. Haverman
- ISAF: geweldgebruik en de juridische afwegingen daarbij....................................................

227

Mr. S.M Sijbrandij
- Jurist bij het hoofdkwartier van het Regional Command South.......................................

257

Mr. Jan Peter Spijk MA
- De juridische keten - ondersteuning van het Defensie-optreden in Afghanistan..........

213

Mr. F.S. Spruijt, mr. J.J.M. van Hoek en Mr. C.A. Hamers bc
- Opsporing en vervolging in Afghanistan..................................................................................

261

Mr. A.F.Vink
- Een goed begin is het halve werk: de militair jurist te velde...............................................
- l’Armée est un état qui voyage, là ou est le drapeau, là est la France..............................

15
154

Mr. A.F.Vink en mr. G.D. Maassen
- Reactie op de bijdrage van prof. mr. G.A. Knoops ...............................................................
- Oorlogsstrafrecht.........................................................................................................................

22
41

Mr. A.F.Vink en Mr. B.M. Kuijper
- De militair jurist te velde............................................................................................................

249

333

MRT 2009 afl. 6

Jaarregister

Mr. J.E.D.Voetelink en mr. G.F. Walgemoed
- De totstandkoming van het hedendaags Militair operationeel recht..............................

195

Mr. G.F. Walgemoed en Mr. J.E.D.Voetelink
- De totstandkoming van het hedendaags Militair operationeel recht..............................

195

Dr. Marten Zwanenburg
- Isaak v. Turkije en Solomou v. Turkije.......................................................................................

2

Jurisprudentie
Strafrecht
- ‘Zero tolerance’ inz. drugs: OM ontvankelijk in vervolging ter zake van geringe hoeveelheden
Bijzondere aspecten van de strafzaak kunnen steeds aanleiding geven tot afwijking
van de toepasselijke richtlijn. In casu gaf het – ook aan verdachte bekende – ‘zero
tolerance’-beleid met betrekking tot drugs in de krijgsmacht aanleiding tot afwijking
van de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet harddrugs, respectievelijk de Richtlijn
voor strafvordering Opiumwet softdrugs. Hof Ah 28.02.2008............................................

59

- Aanhouding op heterdaad; bruikbaarheid resultaten ademanalyse
Wachtpersoneel was op grond van art. 53 Sv bevoegd tot aanhouding. Geen twijfel
omtrent inachtneming van de 20-minutentermijn bij ademanalyse. (Naschrift M.M.D.)
Hof Ah 28.02.2008.........................................................................................................................

121

- Burgerlijke of militaire rechter bevoegd?
Verdachte was ten tijde van een deel van de ten laste gelegde feiten militair en ten
tijde van het andere deel burger. Bij letterlijke interpretatie van de Wet militaire strafrechtspraak zou de burgerlijke rechter onbevoegd zijn om kennis te nemen van de
feiten die verdachte begaan zou hebben toen hij militair was. Redelijke wetsuitleg leidt
echter tot het oordeel dat burgerlijke rechter ook in zoverre bevoegd is. (Naschrift
M.M.D.) Rb DB 02.05.2008..........................................................................................................

109

- Ontvankelijkheidsverweer, Noodweerverweer,Valse verklaring wegens druk KMar?
Beginsel van goede procesorde (eerlijk proces) niet geschonden nu verdachte en
raadsman toen de camerabeelden in een later stadium naar boven kwamen in de
gelegenheid zijn gesteld deze te bezien. Geen sprake van doelbewust of met grove
onachtzaming te kortdoen van verdachtes belangen en diens recht op behoorlijke
behandeling van zijn zaak. Beroep op noodweer faalt. Verdachte had zich uit de betreffende situatie kunnen verwijderen door weg te rennen. Verdachte heeft dit niet
gedaan, maar ervoor gekozen het slachtoffer te stompen.Verklaring ter zitting strookt
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