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Verdediging in het nieuwe  
Wetboek van Strafvordering
Lange tijd leek het niet meer dan één van de vele ambitieuze plannen binnen het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie: een nieuw Wetboek van Strafvordering. Inmiddels is echter duidelijk dat het ‘gemoderniseerde’ 
Wetboek er echt gaat komen. De contouren van ons toekomstige strafprocesrecht tekenen zich steeds duidelijker 
af en doordringen ons van de realiteit. Er gaat veel, heel veel veranderen. En dat gaat sneller dan wij denken.

De eerste ministeriële discussienota’s en conceptvoorstellen zijn in de gelederen van de advocatuur niet zonder 
kritiek onthaald. Termen als ‘efficiency’ en ‘ketengedachte’ voeren daarin de boventoon, terwijl een structurele 
herbezinning op en emancipatie van de positie van de verdediging in het procesrecht achterwege blijven. 
Geheimhouding en verschoning staan onder druk. En dat het allemaal niet teveel mag kosten, dat spreekt  
voor zich. Aan punten van zorg dus geen gebrek.

Een positievere blik op de ontwikkelingen is echter ook mogelijk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen – en heilige 
huisjes bestaan niet als alles wordt heroverwogen. De totstandkoming van een nieuw Wetboek opent deuren 
voor debatten over (bijvoorbeeld) de gevolgen van overschrijding van de regels die in het nieuwe Wetboek 
worden gesteld. Wordt bewijsuitsluiting misschien toch weer een reële consequentie als de kersverse 
voorschriften in de praktijk met voeten worden getreden? 

Moeten we ons niet meer bekommeren om de totstandkoming van het Wetboek dan we nu doen? Moeten 
we ons niet luider en duidelijker mengen in het wetgevingstraject? Wat lijkt er onder het nieuwe Wetboek 
onmiskenbaar voor ons te gaan veranderen in de nabije toekomst? En welk financieel plaatje past daarbij? 
Vragen genoeg, die duidelijk maken dat het nieuwe Wetboek van Strafvordering onze dringende aandacht 
vereist. Die aandacht krijgt het tijdens het tweejaarlijkse NVSA-Congres in Maastricht. U wordt uitgenodigd  
om mee te denken. En mee te doen.

Diverse sprekers lichten de stand van zaken rondom de moderniseringsoperatie in het algemeen, en de positie 
van de verdediging daarbinnen in het bijzonder, op de eerste dag van het Congres toe. Daarbij is ruimte voor 
debat onder professionele leiding. Dat ook de vrolijke noot op de eerste dag niet zal worden vergeten spreekt 
voor zich.

De tweede dag van het Congres laat zien hoe strafvordering ook anders kan. Dat ons nieuwe Wetboek een recht 
op cross-examination zal introduceren lijkt onwaarschijnlijk, maar mist het daarmee geen kans? We beoordelen 
het zelf: een stoomcursus in de Angelsaksische praktijk van cross-examination door ‘grootheid’ Steven Kay QC 
rondt het congres af.
 

Praktische informatie 
Dit congres wordt georganiseerd door METRO, het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Universiteit Maastricht en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging  
van Strafrechtadvocaten. De congrescommissie bestaat uit: Dian Brouwer, Thijs Kelder, Lian Mannheims,  
Gertjan Mooren, Petra van Kampen, Geertjan van Oosten en Marnix van der Werf. 

Datum en locatie
9 en 10 december 2016, Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, Maastricht

Studiepunten  
De NVSA is een erkende onderwijsinstelling in de zin van de 
Verordening op de Advocatuur. Conform art. 4.4 van deze 
Verordening kunnen bij het volledig volgen van het programma 
7 opleidingspunten (juridisch) worden behaald. 

Hotels
Hotelovernachtingen dienen tijdig door de deelnemers zelf te worden gereserveerd en komen voor eigen 
rekening. In hotel Crowne Plaza kan tegen een gereduceerd tarief een kamer worden gereserveerd, indien bij de 
boeking wordt vermeld dat deze in het kader is van het NVSA-congres. Meer informatie over hotels in Maastricht 
is beschikbaar op de website van de VVV Maastricht, www.vvvmaastricht.nl. Gelet op het beperkte aanbod van 
hotelkamers is het wenselijk tijdig te boeken.

Prijs
De prijs voor deelname aan het congres bedraagt voor (aspirant-)leden van de NVSA € 495,- en voor niet-leden 
€ 645,-. Daarin zijn inbegrepen lunch, diner, koffie/thee en congresmap.

Wijze van inschrijving
Aanmelding kan geschieden door retournering van de ingevulde inschrijfkaart of door middel van het 
elektronisch registratieformulier op de website: www.nvsa.nl. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging 
alsmede een factuur.

Organisatie/inlichtingen
Universiteit Maastricht/METRO
M. Mullers
Postbus 616
6200 MD Maastricht
T .+ 31 (0)43 388 32 07 
E-mail: marjo.mullers@maastrichtuniversity.nl
 

Programma 

Vrijdag 9 december 2016  |  Dagvoorzitter: Ferry Mingelen 

09.00 Ontvangst met koffie en thee 
09.30 Opening door voorzitter NVSA
09.45 Prof. mr. Geert Knigge
10.30 Prof. mr. Paul Mevis
11.15 Koffie en thee 
11.45 Prof. mr. Dian Brouwer
12.30 Lunch

Thema: Wat moet een strafrechtadvocaat voortaan anders gaan doen?

13.30 Inleider: mr. Thijs Kelder
14.00 Inleider: mr. Gert Haverkate
14.30 Discussie
14.45 Cabaret Lebbis 
15.15 Koffie en thee
15.45 Inleider: mr. Wilma Groos
16.15 Inleider: mr. Henk van Dijk
16.45  Discussie
17.00 Forum
17.30 Borrel met aansluitend diner (Restaurant Château Neercanne)
22.30  Band Run4Cover met o.a. Leo Hendrix en Jaap Spigt, en de Nederlandstalige  

coverband van Geertjan van Oosten in Café Forum, Sint Pieterstraat 4, Maastricht

Zaterdag 10 december 2016  |  Dagvoorzitter: voorzitter NVSA

09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Plenair: cross-examination by Steven Kay QC
12.00 Afsluiting

Van links naar rechts: Ferry Mingelen - Geert Knigge - Paul Mevis - Dian Brouwer - Thijs Kelder - Gert Haverkate - Lebbis- Wilma Groos - Henk v. Dijk - Steven Kay


