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Op de rol: ‘Een verdachte bepaalt 

niet zijn eigen straf’ 
  

 
  

  

Het is onrustig in de rechtszaal in Alkmaar. Jeroen (34) staat tegenover 

zijn ex, die een schadevergoeding eist voor mishandeling. En ja, Jeroen 

heeft haar ook bedreigd en geduwd, maar bedoelde daar helemaal niks 

mee. Sterker nog, eigenlijk vindt hij het 'heel knap' dat er 'nog niets ergs' 

is gebeurd. De officier is het daar niet mee eens en wil een werkstraf 

eisen, tot Jeroen zegt hij deze toch niet gaat uitvoeren. 
  

  

   Wat gebeurde er toen?     
  
 

  
 

  

  

    

Zaak starten bij de Rotterdamse 

regelrechter vanaf nu mogelijk 
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Hondengeleiders politie moeten 

dienstauto inleveren 

  

Ook in hoger beroep vrijspraak 

van brandstichting en doden 

hamster 

  

Zitting rondom protesten 

Oostvaardersplassen 

aangehouden 

  

Verdachten schietpartij Spa 

mogen worden overgeleverd aan 

België 

 

      

  

Kent u mensen die deze 

nieuwsbrief willen ontvangen? 

Stuur de nieuwsbrief dan door. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief 

kan hier. 

  

      
 

 
  

  

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om een 

civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De 

regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er 

onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de 

knoop door. Het blijft dus een rechtszaak. De regelrechter is een pilot van 

de rechtbank Rotterdam. 
  

  

   Lees verder     
  
 

  
 

  

    

Binnenkijken bij de Hoge Raad? 

Zaterdag kan het! 
  

Aanstaande zaterdag is er tussen 10:30 

en 17:00 uur een open dag bij de Hoge 

Raad in Den Haag. De hoogste rechter 

van Nederland opent zijn deuren voor 

iedereen die het leuk vindt het gebouw 

te zien, te leren wat de Hoge Raad doet 

en hoe de Hoge Raad vroeger was. 
  

  

   Bekijk de praktische informatie     
  
 

  
 

 

 

  
   

  

  

    
  

De Rechtspraak op sociale media 

       

  

    

WODC: Extra informatie bij 

weigerende verdachten vergroot 

kans op tbs 
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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) 

publiceerde afgelopen week een 

onderzoek over weigerende verdachten. 

Hoeveel zijn er? Waar ligt de 

informatiebehoefte van rechters en 

officieren van justitie? Welke beslissing neemt de rechter en met welke 

motivering? Extra informatie vergroot de kans op tbs, concludeert het 

WODC. 
  

  

   Lees het rapport     
  
 

  
 

 

 

  
   

  

    

Rechtbank Rotterdam finalist voor 

‘Overheidsorganisatie van het jaar’ 
  

De rechtbank Rotterdam is finalist in de verkiezing 'Beste 

Overheidsorganisatie 2018'. Er strijden nog 3 organisaties om de titel. 

Een werkbezoek is het laatste onderdeel van de verkiezing, waarna op 

19 november de winnaar bekend wordt gemaakt. 
  

  

   Bekijk de website     
  
 

  
 

  

  
 

 
  

Contact: redactie@rechtspraak.nl 

U kunt zich hier uitschrijven 
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