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Augustus 2021 
 
 
 
CURRICULUM VITAE     Christina Petronella Maria Cleiren (Tineke) 
 
 
geboren   29 april 1955 te Bergen op Zoom 
 
burgerlijke staat  gehuwd met A.M. Hol 
    2 kinderen (volwassen) 
 
 
opleiding    Nederlands recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1972-1978 
    Specialisatie: rechtstheoretische richting 
 
    Opleiding Algemene Didactiek en de opleiding Vakdidactiek 

Maatschappijleer aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1976-1977 

 
    Wijsbegeerte aan de Centrale interfaculteit Katholieke Univer-

siteit te Nijmegen, 1977-1978, Inhaalprogramma (vgl. 
Kandidaatsexamen)  

 
    Gepromoveerd (cum laude) tot Doctor aan de Rijksuniversiteit te 

Leiden op 24 januari 1989 op: 
    Beginselen van een goede procesorde. Een analyse van recht-

spraak in strafzaken (Moddermanprijs 1990) 
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Werkkringen/hoofdfuncties 
 
januari 2000 - heden 
Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht, Universiteit Leiden; 
 
januari 1997- januari 2000 
Directeur-generaal wetgeving, rechtspleging en rechtshandhaving, Ministerie van Justitie;  
vanaf september1998  directeur-generaal wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand, Ministerie 
van Justitie;   zie toelichting in bijlage achterin 
 
oktober 1991 - januari 2000 
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam; 
 
januari 1991 - juni 1991  
Onderzoeker op het interfacultair onderzoekscentrum Sturing en Samenleving van de 
Rijksuniversiteit te Leiden (gedetacheerd);  
 
augustus 1982 - oktober 1991 
Universitair (hoofd)docente straf- en strafprocesrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de 
Rijksuniversiteit te Leiden; 
 
september 1979 - augustus 1982 
Docent straf- en strafprocesrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen; 
 
augustus 1978 - oktober 1979 
Docent maatschappijleer voor 5 VWO en 4 HAVO aan de scholengemeenschap Canisius col-
lege - Mater Dei te Nijmegen; 
 
 
Universitaire bestuurlijke functies  
 
1 juli 2019 – 1 maart 2020 
Voorzitter commissie ongewenste omgangsvormen Universiteit Leiden 
 
mei 2003 – mei 2009  
Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden 
 
januari 2001- september 2014 
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Voorzitter afdeling Straf- en strafprocesrecht(UL) 
 
januari 2001- januari 2009 
Voorzitter departement strafrecht en criminologie (UL)  
 
Januari 2001 – december 2003   
Lid (deels plv)  onderwijsbestuur (UL)   
 
januari 2000 – november 2016 
Lid (deels plv) van het Bestuur E.M. Meijers Instituut - Onderzoeksbestuur voor 
rechtswetenschappelijk onderzoek van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden   
 
september 1991 – januari 1997 
Lid Onderwijs en Onderzoeksbestuur faculteit rechtsgeleerdheid EUR 
 
september 1991 – januari 1997 
Voorzitter vakgroep straf-  en strafprocesrecht EUR  
 
 
Onderzoeksgerelateerde universitaire interne en externe functies  
 
*intern  
 
15 maart 2018  - 1 november 2019; 
Lid Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO sinds  

 
 
november 2010- juli 2015 
Coördinator van het Leidse universitaire profileringsprogramma Interaction between Legal 
Systems  
 
januari 2009 - december 2016  
Programmacoördinator onderzoeksprogramma Criminal Justice, Legitimacy, Accountability 
and Effectivity van de faculteit Rechtsgeleerdheid (UL)  
 
januari 2000 – mei 2003 
Coördinator van het interfacultair onderzoeksproject ‘Juridische Geschillenbeslechting’ 
(SARO- NWO) binnen het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (UL) 
 
april 1998 – maart 2019 
Lid bestuur Moddermanstichting;  vanaf februari 2005 voorzitter bestuur 
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september 1992 – januari 1997 
Coördinator facultair onderzoeksprogramma EUR,  De rechtsbetrekking (met R. van Male en 
R. Foqué) 
 
doorlopend  
Lid curatorium diverse bijzondere leerstoelen (Vrouw en recht, Bestuurlijke aspecten 
geschillenbeslechting, Criminalistiek, Jeugdrecht, Rechtspleging, Strafrechtpraktijk.   
 
 
*extern  
 
november 2017- heden  
Voorzitter Nederlandse afdeling van de Vereniging voor de Vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland 
 
mei 2013 – mei 2015 
Lid Expertgroep herziening Belgische Strafvordering 
 
januari 2010 – maart 2016  
Lid van de Raad van advies onderzoek WODC 
 
mei 2009 - heden 
Voorzitter sectie Strafrecht van de Nederlandse afdeling van de Vereniging voor de 
Vergelijkende studie van het recht van België en Nederland  
 
december 2007 –  december 2012  
Lid van het Bestuur van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en  Politie (SMVP) 
 
juni 2005 – juni 2008  
Lid bestuur Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) 
 
augustus 2000 – december 2010  
Lid van de Raad van Advies van de Onderzoekschool  Maatschappelijke Veiligheid (EUR, VU 
en UL) 
 
januari 1998 - 2004 
Lid begeleidingscommissie (WODC) onderzoeksproject Strafvordering 2001 
 
november 1997 – januari 2000 
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Lid bestuur NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) 
 
september 1992 - november 1995  
Contact-hoogleraar/coördinator landelijk AIO/OIO-netwerk Strafrecht  
 
 
 
*NWO commissies 
 
Lid Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO, maart  2018 – 
december 2019 
Voorzitter Veni-selectiecommissie MAGW 2008 
Lid NWO Selectiecommissie Open competitie 2005, 2006, 2007 
Voorzitter NWO-selectiecommissie Vici MAGW 2008  
Lid NWO Selectiecommissie VENI  2005 en 2006 
Voorzitter Beleidsadviescommissie MAGW (REOB) 2000 – 2003  
 
 
Onderwijsgerelateerde universitaire interne en externe functies  
 
*intern  
 
november 2006 - 2008 
Vanuit de universitaire leergang UHD’s mentor/coach  van UHD’s  
 
2003 - 2007 
Ontwikkeling van een Opleidingstraject Leergang Bestuurlijke Ontwikkeling en een leergang 
voor UHD’s;  
 
 
*extern   
 
Doorlopend  
Diverse cursus voor juridische beroepsgroepen (Openbaar Ministerie, rechtbanken, 

gerechtshoven, gerechtelijk deskundigen)     
 
januari 1996 – februari 1997 
Ontwikkeling leergang Georganiseerde Criminaliteit voor Kernteams voor politie (MvJ/Cito) 
 
januari 1993 – februari 1997 
Vaste gastdocent SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging) 



6 
 

Functies in het maatschappelijk leven/dienstverlening  
 
* rechtspraak   
 
februari 2017 - heden  
Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof den Haag   
 
september 1995 – heden (m.u.v. 1997 – 2000) 
Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam (niet actief); 
 
juni 1995 - maart 1996  
Voorzitter Bezwaarschriftcommissie Rotterdamse Kunststichting; 
 
februari 1990 - februari 1997 
Rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank Rotterdam (strafsector);  
 
januari 1983 - januari 1985 
Waarnemend griffier bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (politierechter); 
 
 
*organisatie rechtspraak  
 
augustus 2005 – augustus 2011 
Voorzitter Stuurgroep Kenniscentrum Milieu en gezondheid (Hof den Bosch/Raad voor de 
rechtspraak) 
 
januari 2000- oktober 2010  
Lid  Raad van Advies van de SSR 
 
juni 2000 – juni 2003  
Coach van  diverse leidinggevenden binnen de rechterlijke macht   
 
januari 2000- maart 2016 
Lid van de Raad van Advies Onderzoek Raad voor de rechtspraak 
 
november 1997 - december 2005 
Lid selectiecommissie Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke macht 
 
 
*openbaar ministerie  
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1 juni 2018 –1 mei 2019 
Lid Cie Fokkens, onderzoek OM  
 
mei 2009 – mei 2010  
Commissie kernwaarden tweede lijn (OM) 
 
maart 2004 - maart 2005 
Adviesgroep Het OM verandert; Projectgroep Opzet en organisatie Tweede lijn; Deelproject 
Juridische kwaliteit 
 
Januari 2003 - juni 2004  
Coach  topambtenaar uit OM 
 
 
* internationaal/rechtsvergelijkend georiënteerd  
 
Februari 2015 – heden 
Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa) 
Vicevoorzitter Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; 
BuZa) 
 
mei 2013 – mei 2015 
Lid Expertgroep herziening Belgische Strafvordering 
 
oktober 2009 – september 2014 
Lid van de Raad van Bestuur Carnegystichting en The Hague Academy (portefeuille 
bibliotheek) 
 
november 2017- heden  
Voorzitter Nederlandse afdeling van de Vereniging voor de Vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland  
 
mei 2009- heden 
Voorzitter sectie Strafrecht van de Nederlandse afdeling van de Vereniging voor de 
Vergelijkende studie van het recht van België en Nederland  
 
maart 2002 – september 2014  
Lid Bestuur van de The Hague Prize, Stichting Haagse Prijs voor Internationaal Recht 
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juni 2000 – juni 2006 (voorheen van maart 1995 – februari 1997) 
Lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV; BuZa) 
 
januari 2000 - september 2001 
Lid dagelijks bestuur Centre for International Legal Cooperation (CILC) 
 
Juli 1996 
Amicus curiae in de 'artikel 61 procedure' van het International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia tegen Karadzic en Mladic 
 
0ktober 1993 - mei 1994 
Lid Commission of Experts established pursuant to Security Council resolution 780 (1992), 
United Nations with the mandate to examine and analyse information gathered with a view to 
providing the Secretary-General with its conclusions on the evidence of grave breaches of the 
Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the 
former Yugoslavia;  zie toelichting in bijlage achterin 
 
september 1992 - februari 1997 
Advisering en ondersteuning van diverse instanties over opsporing en vervolging 
oorlogsmisdrijven, de totstandkoming van het internationaal Permanent Strafhof (ICC)  en 
opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers (o.m. aan ICTY, Ministerie BUZA, Advies 
Commissie Volkenrechtelijke Vraagstukken, Ministerie van Justitie, Nederlands Opspo-
ringsteam Joegoslavische oorlogsmisdadigers (NOJO) en parket Militaire Zaken Arrondis-
sement Arnhem belast met Joegoslavische oorlogsmisdaden)  
 
 
* divers overheidscommissies  
 
1 juni 2018 –1 mei 2019 
Lid Cie Fokkens, onderzoek OM  
 
1 januari 2019 – heden  
Voorzitter Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) 
 
juni 2014 – januari 2016 
Commissie van Wijzen, Adviescommissie Voltooid leven 
 
augustus 2013 – 1 januari 2019  
(plv) lid Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) 
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september 2008 – mei 2009 
Commissie Evaluatie Terrorismemaatregelen (Cie. Suyver) 
 
december 2006 – februari 2008 
Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS); incl. lid driemanschap onderzoek in de 
zaak Ina Post 
 
december 2007 – december 2008 
Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer (Commissie Brouwer –Korf) 
 
juni 2001- 2003 
Lid implementatiestuurgroep Particuliere Recherche (MvJ) 
 
januari 2000- 2003 
Voorzitter Commissie Betalingen Advocatuur (Betaling verantwoord, MvJ) 
 
maart 2000 – eind 2005  
Lid van de Stuurgroep Handhaven op Niveau (ingesteld op basis van kabinetsstandpunt 
Handhaven op niveau) 
 - Portefeuillehouder Kennismanagement 

- Portefeuillehouder De overtredende overheid 
 
 
* divers vakgebied / juridisch  
 
januari 2000 – heden  
Annotator NJ (incidenteel)  
 
januari 1995 – februari 1997 
Annotator Ars Aequi, strafrecht –EVRM rechtspraak 
 
 
*cultureel/divers  

 
september 2009 – maart 2017  
Lid Raad van Toezicht, Von Sieboldhuis Leiden 
 
september 2002 – juni 2011 
Lid Raad van Advies, Leids Academisch Kunstcentrum (LAK)  
 
november 1994 - 2000 
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Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden; 
 
april 1990 - mei 1991 
Bestuurslid van de stichting Kinderdagverblijf Peuterpalet Leiden; 
 
mei 1984 - november 1989 
Bestuurslid dagelijks bestuur van het Leids Akademisch Kunstcentrum (LAK); vanaf juni 1988 
als voorzitter; 
 
januari 1978 - juni 1980 
Bestuurslid dagelijks bestuur van de Stichting Politiek Cultureel Centrum O 42 te Nijmegen; 
 
 
Redactiewerkzaamheden 
 
2005 - 2015 
Lid redactie Strafblad 
 
2003 – 2008 
Redactie Tekst en Commentaar internationaal 
 
1992 – heden 
Redactie Tekst en Commentaar Strafvordering 
 
1991 – heden 
Redactie Tekst en Commentaar Strafrecht 
 
januari  1995 – februari 1997 
Lid redactie Trema (Tijdschrift voorde rechterlijke macht) 
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Gerealiseerde promoties 
 
J. uit Beijerse, Op verdenking gevangengezet, 1998 
 
L. Zegveld, Armed opposition-groups in internal armed conflict: the quest for accountability 
in international law, 26 mei 2000 (cum laude) 
 
H.C. Wiersinga, Nuance in benadering. 10 januari 2002 
 
G.K. Schoep, Straftoemetingsrecht en strafvorming. 20 oktober 2008 
 
Dane, Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitimeer strafvorderlijk handelen, 
10 februari 2009 
 
P.P.J. van der Meij, De driehoeksverhouding in het strafrechtrechtelijk vooronderzoek, 4 
februari 2010 
 
J. Crijns, De strafrechtelijke overeenkomst, 17 juni 2010 (cum laude) 
 
M. van der Woude, Wetgeving in een veiligheidscultuur, 15 december 2010 
 
S. Jansen, De kroongetuige in het Nederlands Strafproces, 11 november 2013 
 
W. Geelhoed, Het opportuniteitsbeginsel in een geëuropeaniseerde rechtsorde, 16 december 
2013 
 
M.J. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs, 6 februari 2014 
 
W.E. Meiboom, Bijzonder Bestraft, Context, analyse en waardering van de bijzondere 
rechtspraak door de kamer Groningen van het bijzonder gerechtshof Leeuwarden en van 
cassaties in Groningse zaken, 8 juni 2016 
 
J.G.H. van Altena-Davidsen, Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in 
het Nederlandse materiële recht, 22 september 2016 
 
L.B. Esser, De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld. Een analyse en heroriëntatie in 
het licht van rechtsbelangen, 25 september 2019  
 
M. Lochs, Contempt of Court, 18 december 2019  
 
S. Arends, Sara Arendse, De uiterlijke verschijningsvorm, Een analyse van de jurisprudentie 
van de Hoge Raad, 25 november 2020 
  
S. R. Bakker, Uitzonderlijke excepties, een zoektocht naar systematiek bij de beslissingen 
omtrent uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid in bijzondere contexten, verdediging 
op 9 december 2021   
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Lopende begeleiding promovendi 
 
Intern 
 
Jelle Cnossen De legitimiteit van het onderscheid tussen het commune en het bijzondere 
strafrecht 
 
 
Extern 
 
 
Richard van Elst, Universele rechtsmacht. Verdragsverplichtingen tot het vervolgen van 
oorlogsmisdrijven, foltering en gedwongen verdwijning. 
 
Dinesh Changoer, Het Concordantiebeginsel.  
 
Justus Candido, Benadeelde partij en schadevergoeding voor slachtoffers 
 
Zef Faasen Criteria voor strafbaarstelling; een nieuw perspectief op schade. 
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Bijlage : toelichting bij diverse functies 
 
Toelichting op werkzaamheden Commission of Experts 
 
Deze door de Veiligheidsraad 5-koppige internationaal samengestelde Commissie had zetel in 
Geneve. De leden werden benoemd op grond van eigen deskundigheid en onpartijdigheid en 
waren onafhankelijk. De commissie werd ingesteld bij Council resolution 780 (1992), United 
Nations en had ''the mandate to examine and analyse information gathered with a view to provi-
ding the Secretary-General with its conclusions on the evidence of grave breaches of the Geneva 
Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the former 
Yugoslavia." 
Deze opdracht bracht — naast historisch, sociologisch, militair en psychologisch georienteerd 
onderzoek — zowel juridisch-theoretische onderzoekswerkzaamheden als op bewijsgaring 
verrichte onderzoeksactiviteiten met zich mee.  
De werkzaamheden van de commissie resulteerden — naast interimrapporten — in een 
eindrapport aan de Veiligheidsraad en mede in de oprichting van het International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia. 
 
Toelichting bij werkzaamheden als directeur-generaal   
 
Het directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging, rechtshandhaving (WRR) was nieuw 
gevormd voor mijn aantreden in februari 1997.  
Het bestond uit vier directies: wetgeving (1), rechtspleging (2), rechtshandhaving (3) en 
juridische beroepen en rechtsbijstand (4).  
In 1998 is — op mijn voorstel (i.v.m. de omvang van de taken en de ontwikkelingen op dat 
taakgebied) de directie rechtshandhaving van het directoraat-generaal afgesplitst en in het najaar 
1998 een zelfstandig directoraat-generaal geworden. Vanaf dat moment is de benaming van het 
directoraat-generaal: Wetgeving, Rechtspleging en rechtsbijstand. 
 
De directie Wetgeving was/is verantwoordelijk voor de gehele justitiewetgeving (burgerlijk 
recht, staats-en bestuursrecht, straf-en sanctierecht, alsmede internationale verdragen, Europese 
regelgeving etc.)) alsmede het wetgevingskwaliteitsbeleid dat zich — tot op een bepaalde 
hoogte — mede uitstrekt over wetgeving van andere departementen. 
 
De directie Rechtspleging was verantwoordelijk voor het beheer van de gerechtelijke organisa-
tie alsmede voor de aan de minister toekomende aspecten van beleid van de gerechtelijke orga-
nisatie (o.m. de verantwoordelijkheid voor het procesrecht).   
De verantwoordelijkheid voor de reorganisatie van het OM en de ZM was nauw verbonden met 
de werkzaamheden van deze directie (en de directie Wetgeving).  
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De directie Rechtshandhaving was verantwoordelijk voor het departementale beleid ten aanzien 
van opsporing en vervolging (met als kernthema's georganiseerde criminaliteit, politiebestel, 
rechtshandhaving en strafrechtelijk beleid). De werkzaamheden vergen een dagelijkse samen-
werking met alle geledingen van politie en openbaar ministerie, inclusief College van PG's. De 
directie heeft beleids-en beheersverantwoordelijken naar diverse organisaties: Korps Landelijke 
Politiediensten, Gerechtelijk Laboratorium, Pathalogisch laboratorium, Landelijk Selectie-en 
Opleidingsinstituut Politie (LSOP), Koninklijke Marechaussee (Schiphol en koninklijke en 
diplomatiek beveiliging, beveiliging verdachten/getuigen etc. van ICTY).  
Bij de taken behoorde o.m. het (door de minister gemandateerde) korpsbeheerderschap KLPD, 
hetgeen directe verantwoordelijkheid meebrengt voor onder meer het Landelijk Rechercheteam 
(LRT), Divisie Koninklijke en diplomatieke beveiliging, divisie mobiliteit en CRI.  
Als korpsbeheerder nam ik deel aan het Korpsbeheerdersberaad en was voorzitter — 
vooruitlopend op de wettelijke bevoegdheid van de landelijk hoofofficier van Justitie 
(wetsvoorstel reorgansatie OM)— van het 'landelijk' driehoeksoverleg: korpsbeheerder KLPD, 
korpschef KLPD en Landelijk Hoofdofficier van Justitie.  
 
De directie Juridische Beroepen en Rechtsbijstand was verantwoordelijk voor het 
departementale beleid inzake notariaat, advocatuur en deurwaarders en de rechtsbijstand en 
schuldsanering en heeft onder beheersverantwoordelijkheden t.o.v. de Raden voor de 
rechtsbijstand.  
 


