VOORWOORD

De noodzaak voor de tweede druk van dit boek ontstond al vrij snel nadat de
eerste druk ervan in 2008 was verschenen. De inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon veranderde grondig de structuur van het Europees
straf(proces)recht. De uitbouw van de wederzijdse erkenning heeft ook andere
onderwerpen die in dit boek aan de orde komen beïnvloed. Tijdgebrek is de
reden dat de hoognodige nieuwe druk op zich liet wachten.
Dit boek is het product van een auteurscollectief. De redactie prijst zich gelukkig
dat vrijwel alle auteurs die aan de eerste druk hebben meegewerkt opnieuw een
bijdrage wilden leveren.
De opzet van het boek is ongewijzigd. Het boek biedt een overzicht van de
belangrijkste aspecten van het internationale en Europese straf(proces)recht.
Hierbij vormt het Nederlandse perspectief het vertrekpunt. De nadruk ligt op de
betekenis voor Nederland en biedt geen allesomvattend overzicht van “het”
internationale of Europese strafrecht.
Bij de uitwerking van de gekozen opzet zijn voor deze tweede druk enkele
wijzigingen doorgevoerd. Het Europese strafrecht volgt nu de inleidende opmerkingen over het internationale strafrecht. Uitlevering en overlevering worden in afzonderlijke hoofdstukken uiteen gezet vanwege het grote belang dat
overlevering voor de Nederlandse praktijk heeft. In de overige hoofdstukken is
de regelgeving van de Europese Unie die betrekking heeft op de strafrechtelijke
samenwerking tussen de lidstaten geïntegreerd. Op veel terreinen is de rechtshulp
nog niet vervangen door wederzijdse erkenning. Het verlenen van wederzijdse
rechtshulp tussen de lidstaten van de EU bevindt zich in een overgangsfase.
Voor de oorsprong van dit boek moet verder worden teruggegaan dan de eerste
druk. Het is de voortzetting van de studiepocket Internationaal strafrecht
waarvan in 1980 de eerste druk verscheen. A.A.M. Orie werkte aan de drie
drukken die ervan zouden verschijnen; bij de derde druk samen met J.M.
Sjöcrona. Wij danken beiden ook hier voor het vertrouwen om ons dit te laten
voortzetten. De hoofdstukken die door hen zijn opgezet en bewerkt, zijn inmiddels voor een tweede keer door andere auteurs bewerkt zodat het juister is hen
daarvoor niet langer de verantwoordelijkheid te laten dragen.
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In de tijd die sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek is verstreken,
is Bert Swart overleden. Prof.mr. A.H.J. Swart behoort tot de pioniers van het
Nederlandse internationale strafrecht. In diverse hoofdstukken van dit boek
wordt verwezen naar boeken, artikelen en noten van zijn hand. Met dierbare
herinneringen noemen wij hier zijn naam.
Naast de auteurs danken wij Wolters Kluwer voor de bereidheid dit boek uit te
geven en Francisca van Schuppen, student-assistent bij de Vrije Universiteit
Amsterdam, die in de eindfase van het project de zo noodzakelijke steun heeft
geboden, onder meer bij het maken van de registers.
Op- en aanmerkingen ziet de redactie graag tegemoet via: e.van.sliedregt@vu.nl.
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