
    

 
 

    Overzicht docenten 2022                                                                                         
 

Docent(en)  

 
Mr. Frederike Ahlers 

Mr. Frederike Ahlers is advocaat bij Van Doorne en daar werkzaam in het 
Strafrechtsverdedigings- en onderzoeksteam. Frederike focust zich met name op het 
milieustrafrecht, fraudezaken en economische delicten. 

 
Prof. mr. Guido de Bont  
 

Prof. mr. Guido de Bont is hoogleraar Formeel Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en advocaat bij De Bont Advocaten. Guido publiceert met enige regelmaat en 
geeft daarnaast vele cursussen en lezingen voor onder meer het Postacademisch Onderwijs 
Belastingwetenschap (PAOB). Ook is hij docent bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs 
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. 

 
Mr. Arnoud Boorsma 

Mr. Arnoud Boorsma is partner bij Pels Rijcken. Hij heeft bijzondere ervaring met 
bestuursrechtelijke procedures op het gebied van toezichts- en handhavingsgeschillen. 
Arnoud begeleidt de grote financiële toezichthouders in complexe toezichtstrajecten. 

 
Mr. Thomas Bosch  

Mr. Thomas Bosch is directeur/lid managementteam van de Fiscale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (FIOD). Daarvoor was hij landelijk coördinerend officier van justitie 
werkzaam in de functie van domeinverantwoordelijke fraude bij het Openbaar Ministerie, 
Functioneel Parket en partner Algemene Fiscale Praktijk bij Ernst &Young. Thomas Bosch 
begon zijn loopbaan bij de Belastingdienst. 



 
Mr. Jacqueline van den 
Bosch 

Mr. Jacqueline van den Bosch is partner bij Ivy Advocaten en heeft sinds ruim 20 jaar een 
internationale advies-, onderzoeks- en procespraktijk in het kader van de fraude- en 
(internationale) corruptiebestrijding, anti-witwassen en ernstige integriteitsissues binnen de 
corporate governance. Zij geeft les aan diverse postdoctorale opleidingen over haar vak en 
maakt daarnaast deel uit van de Licentiecommissie van de KNVB, die beoogt de integriteit en 
de continuïteit van de betaald voetbalcompetities te waarborgen. 

 
Mr. Robbert de Bree  

Mr. Robbert de Bree is advocaat bij Wladimiroff Advocaten. Hij voert een praktijk gericht op 
het financieel economisch strafrecht en behandelt onder meer zaken op het gebied van 
corruptie, milieu strafzaken en ongevallen, witwassen en internationale sancties.   

 
Prof. mr. Daan 
Doorenbos  

Prof. mr. Daan Doorenbos is advocaat bij Stibbe. Daan is specialist in bedrijfsfraude en het 
strafrecht. Ook is hij hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bekleed een 
bijzondere leerstoel in het ondernemingsstrafrecht. 

 
Mr. Marie Jose Geradts 
ANO 

Mr. Marie Jose Geradts is rechter in de rechtbank Amsterdam. Sinds april van dit jaar werkt zij 
als rechter-commissaris, ook in fraudezaken. Voorgeleidingen, getuigenverhoren en 
doorzoekingen zijn belangrijke onderdelen van mijn werk. Hiervoor werkte zij onder meer als 
strafrechter in de fraudekamer en als rechter-commissaris in insolventies. 

 
Mr. Marlies Heemskerk-
de Waard 

Mr. Marlies Heemskerk-de Waard is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij is 
gespecialiseerd in regulerings- en handhavingszaken met een focus op het 
ondernemingsstrafrecht. Zij voert regelmatig interne onderzoeken uit en staat 
ondernemingen en financiële instellingen bij in bestuurlijke en strafrechtelijke 
handhavingsprocedures. Marlies is expert op het gebied van economische sancties en 
exportcontroles. 
 



 
Prof. dr. Marianne Hirsch 
Ballin  

Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Ook is zij sinds 2011, met een onderbreking tussen 2018 en 2021, 
advocaat. Daarnaast is zij De expertise van Marianne betreft het straf(proces)recht in de volle 
breedte en het grensvlak tussen strafrecht en andere rechtsgebieden, in het bijzonder het 
bestuursrecht, het privacyrecht en het Europese en internationale recht. Zij treedt op in 
procedures voor de overheid met name in verband met strafvorderlijk optreden, 
internationaal strafrecht en penitentiair recht. 

 
Mr. Rob van der Hoeven 

Mr. Rob van der Hoeven is voorzitter van de werkgroep Strafrecht van de Nederlandse Orde 
van Advocaten. Deze werkgroep verzorgt en actualiseert het lesmateriaal voor het vak 
Straf(proces)recht van de verplichte Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde 
van Advocaten. 

 
Mr. dr. Mark Hornman 

Mr. dr. Mark Hornman is Senior commissiesecretaris bij het Openbaar Ministerie. Hij is 
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
rechtspersonen en hun leidinggevenden. Voorheen werkzaam bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam als universitair docent straf(proces)recht en nadien als assistent-
boetefunctionaris bij de Autoriteit Financiële Markten. Thans verbonden aan het cluster 
Fraude, Economie en Milieu van het Ressortsparket Amsterdam van het Openbaar Ministerie. 

 
Prof. dr. mr. Wim 
Huisman  

Prof. dr. mr. Wim Huisman is hoogleraar criminologie en hoofd van de VU School of 
Criminology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wim Huisman is oprichter en bestuurslid 
van de European Working Group on Organizational Crime (EUROC) van de European Society 
of Criminology. Momenteel is Wim Huisman co-editor in chief of Crime, Law & Social Change 
en co-voorzitter van de ASC Division of White-Collar and Corporate Crime. 

 
Drs. Baldwin Kramer 

Drs. Baldwin Kramer is partner bij Deloitte. Baldwin is een Financial Advisory partner bij 
Deloitte Nederland. Baldwin is gespecialiseerd in het slimme gebruik van technologie om 
klanten te helpen complexe bedrijfsproblemen op te lossen, waarbij hij onderkent dat 
menselijk gedrag meestal de oorzaak is van deze problemen. Baldwin geeft leiding aan 
Deloitte Forensic & Financial Crime in Nederland, waar hij cliënten ondersteuning biedt op 
het gebied van financiële criminaliteit, incident response, handhaving van regelgeving, 
onderzoeken en procesvoering. Hij is al ruim twintig jaar actief op het gebied van forensisch 
onderzoek en financiële criminaliteit en heeft ervaring in verschillende rechtsgebieden en 
bedrijfstakken. 



 
Prof. mr. Roan Lamp  

Prof. mr. Roan Lamp  is bijzonder Hoogleraar Financieel Strafrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. 
 

 
Mr. drs. Jan Leliveld  

Mr. drs. Jan Leliveld is advocaat bij Van Doorne NV en werkzaam op het gebied van het 
sanctierecht. Jan legt zich toe op fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten en 
toezichtregelgeving. Hij staat ondernemingen en het management van die ondernemingen bij 
in (strafrechtelijke) handhavingsonderzoeken.   

 
Drs. Dennis Lesmeister 

Een profiel volgt binnenkort. 

 
Mr. Vanessa Liem  

Mr. Vanessa Liem is advocaat bij Van Doorne NV en werkzaam op het gebied van interne 
onderzoeken en het sanctierecht. Vanessa richt zich hierbij op handhaving, financieel 
economisch strafrecht en business conduct (compliance).  
Vanessa heeft veel ervaring met (internationale) interne onderzoeken en handhaving door 
verschillende toezichthouders. Daarnaast is zij als inhouse legal counsel verantwoordelijk 
geweest voor business conduct en speak up. 
 

 
Prof. mr. Matthijs 
Nelemans 

Prof. mr. Matthijs Nelemans is hoogleraar financieel strafrecht aan Tilburg University. Zijn 
onderzoek spitst zich toe op de regulering van schadelijk gedrag in het financieel-economisch 
verkeer en de handhaving van financieel recht (zowel straf- als bestuursrechtelijk). 
 



 
Mr. Muriël Rosing 

Mr. Muriël Rosing is partner bij Stibbe en heeft een brede kennis en specialistische expertise 
op het gebied van bedrijfs- en witteboordencriminaliteit. 
Muriël adviseert zowel spraakmakende ondernemingen als hun bestuurders en/of 
medewerkers in complexe zaken op het gebied van fraude (fraude), corruptie (omkoping), 
witwassen (witwassen) en andere (economische) misdrijven. Muriël geeft bedrijven advies en 
training over de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en voert interne onderzoeken 
(interne onderzoeken) binnen bedrijven uit naar de naleving van dergelijke wet- en 
regelgeving. Verder treedt Muriël op als advocaat in onderzoeken en procedures met 
betrekking tot ondernemings- en witteboordencriminaliteit. 
 

 
Mr. Aldo Verbruggen 

Mr. Aldo Verbruggen is advocaat-partner bij het vooruitstrevende nichekantoor Lumen 
Lawyers te Amsterdam. Aldo is gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht en corporate 
investigations. Hij heeft een rijke ervaring op het terrein van financieel-economisch strafrecht 
en onderzoekservaring - zowel als officier van justitie als advocaat-onderzoeker. 
 

 
Mr. Annabel Vissers  

Mr. Annabel Vissers  is advocaat bij De Bont Advocaten. Zij publiceert in het Tijdschrift voor 
Sanctierecht en Compliance. Daarnaast publiceerde zij in diverse vakbladen over onder meer 
de rol van de adviseur en accountant in het fiscale boete- en strafrecht en de ontwikkeling 
van het pleitbaar standpunt. Annabel is tevens auteur voor SpotOn (www.debontspoton.nl). 

                   

 
 
 
 
 
  


