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In dit artikel wordt in het eerste gedeelte een vergelijking gemaakt 

met betrekking tot enkele gevallen van gerechtelijke dwalingen in

Engeland en een (beweerde) in Nederland, de Puttense moordzaak.

Uitgaande van het uiteindelijke vrijsprekende arrest van het Hof

Leeuwarden, valt een frappante gelijkenis in oorzaken op: gebrekkig

opsporingswerk gekoppeld aan gebrekkige controle daarop; te groot

vertrouwen in het werk van niet zo competente, bevooroordeelde

en/of incompleet geïnformeerde forensische deskundigen; het forceren

van onjuiste (valse) bekentenissen. 

De combinatie van deze factoren is desastreus, gelet op de neiging

van politie, O.M. en rechter om in een zaak met een bekentenis alle

andere bewijs dat daarmee spoort te accepteren. Dit past binnen de

Nederlandse procescultuur met een traditioneel vertrouwen op de

politie en op deskundigen. In het tweede gedeelte van het artikel

wordt de aandacht specifiek gericht op de kwaliteit van (forensische)

expertise en het belang van een kritisch-constructieve communicatie

tussen juristen en (forensische) deskundigen. 

Afgesloten wordt met concrete aanbevelingen op het vlak van betere

controle op het (met name technische) recherchewerk en het stellen

van hogere eisen dan thans worden gehanteerd voor de benoeming

tot vast gerechtelijk deskundige.  

Zo’n vijftien jaar geleden kwamen in het Verenigd Koninkrijk enkele

belangrijke strafzaken uit de beginperiode (vanaf 1972) van het – nog

steeds niet volledig ten einde gekomen – Noord Ierse gewelddadige

conflict in het brandpunt van de belangstelling te staan. Dit geschiedde

niet in de laatste plaats doordat enkele prominente publieke figuren

(zoals parlementlid Chris Mullen, 1986; Kee, 1989) openlijk in woord

en geschrifte de kwaliteit van het feitenonderzoek en bewijs in twijfel

trokken met betrekking tot zaken, die in de jaren zeventig waren

uitgelopen op zware veroordelingen wegens beweerde betrokkenheid

van de veroordeelden bij terroristische aanslagen in Ulster en in
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Engeland zelf. In kringen van het ter zake opgerichte werkverband

Justice sprak men al spoedig met betrekking tot de bedoelde zaken

over miscarriages of justice (vergelijk Walker en Starmer, 1999). 

De namen zijn bekend: de Guildford Four, de Birmingham Six en 

de Macguire Seven; personen, die na heropening van hun zaken in

herziening, werden vrijgelaten na vele jaren – onschuldig – gevangen

te hebben gezeten.1 Analyses van de bewuste zaken wezen uit dat er

zwakke plekken zaten in de Britse strafrechtspleging, die het risico

vergrootten van onterechte veroordelingen in politiek gevoelige zaken,

waar het publiek als het ware op een veroordeling zit te wachten.

Overigens heb ik in die tijd geschreven dat ik mijn hand er niet voor 

in het vuur durfde te steken dat onder soortgelijke omstandigheden 

in Nederland niet iets vergelijkbaars zou kunnen gebeuren (Nijboer,

1991, pp. 332-344). Dat was indertijd in Nederland een tamelijk onge-

bruikelijk geluid in de strafrechtelijke wereld, overtuigd als velen in

die kringen er toen nog van waren dat wij in Nederland – in tegenstel-

ling tot andere landen – wel beschikten over een goed processueel

systeem met bovendien een sterk sociale inslag. De belangrijkste

zwakheden van het Britse strafrechtelijke systeem bleken, bij nadere

analyse door onder meer de Royal Commission on Criminal Justice, te

schuilen in: gebrekkig politiewerk en gebrekkige controle op de poli-

tie; vooringenomenheid en gebrek aan kwaliteit bij – door de politie –

ingeschakelde forensische deskundigen; en, een sterke druk in de

richting van bekentenissen bij verdachten die in hun cognitieve ont-

wikkeling (ruim) onder het gemiddelde scoren. Daarbij geldt dat de

combinatie van de drie ronduit desastreus bleek: met name als er een

(valse) bekentenis ligt, bestaat er een grote geneigdheid alle bewijs-

materiaal dat daarmee in overeenstemming is als juist te accepteren.

Over elk van deze drie factoren nu een enkele opmerking.

Gebrekkig politiewerk en de controle op de politie

Gebrekkig politiewerk is een probleem van alle tijden, zeker als er

onder druk van de publieke opinie – en daarmee onder tijdsdruk –

moet worden gewerkt. Maar er behoort tegenwicht te zijn, onder meer

1 Enkele jaren geleden werd hierover de film In the name of the father gemaakt.
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door controle in de Nederlandse betekenis van het woord (het werk

moet goed worden nagekeken). Die ontbrak. De gebrekkige controle

op de politie vond zijn oorzaken ten dele in een geneigdheid buiten-

staanders, zoals rechters en juryleden, niet te informeren over

gebruikte werkwijzen en tegelijkertijd het in acht nemen van geheim-

houding inzake intelligence (sturingsinformatie). Dit bleek tot zeer

eenzijdige informatieverschaffing in het strafproces te leiden. Hier

speelt een rol dat, met uitzondering van Schotland, waar een meer

continentaal O.M. bestaat, de vervolgende instanties2 niet echt gezag

over de politie hebben. Integendeel: het idee van Ch. J. Enschedé

(2002) van negatieve controle (in de Engelse zin van beheersing) van

de politie over de vervolging ging en gaat in Engeland sterker op dan

bij ons: de politie heeft de toelevering van zaken en informatie volstrekt

in handen. Vervolgens speelt ook een rol dat de procescultuur zeer

adversarial en derhalve zeer partijdig is, waaruit de Engelsen

traditioneel een gevolgtrekking maken, die ons vreemd voorkomt: als

de verdediging gegevens mag achterhouden – bijvoorbeeld op grond

van het zwijgrecht van de verdachte – , waarom mag de prosecution

dat dan niet? (Vandaar ook het eeuwige gesteggel in het drijvend

koninkrijk over het zwijgrecht, de equality of arms en de onschuld-

presumptie en Straatsburgse veroordelingen als Edwards3, Saunders4

en recentelijk Allan5). Wat betreft het zwijgrecht nog dit: in Amerika is

het een constitutionele waarborg en daarmee een hoeksteen in de

idee van een eerlijk proces. Als ik mijn Amerikaanse studenten uitleg

dat na de afschaffing van de pijnbank in continentaal Europa, het

zwijgrecht voor de verdachte opkwam als een belangrijke garantie dat

er voor de politie geen premie stond op marteling, zijn dezen doorgaans

verrast. Maar hun ogen worden zo groot als schotels als ik hen vertel

dat er een lidstaat van de Raad van Europa is, waar het zwijgrecht niet

zo is ingeburgerd en dat die lidstaat uitgerekend ‘the mother of all

common law countries’ is!

Forensische experts

In een van de bedoelde zaken deed zich het bekend geworden voorbeeld

2 Er zijn meer vervolgende instanties dan alleen de Crown Prosecution Service. Bijvoorbeeld
Customs and Excises is zo’n andere instantie met een eigen vervolgingsrecht.
3 EHRM 16 december 1992, nr. 13071/87.
4 EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699.
5 EHRM 5 november 2002, nr. 48539/99 (waaruit wij ook een les kunnen leren. Als het gaat
om infiltranten in het huis van bewaring).
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voor van een verdachte, waarvan de forensische deskundige van de

politie vastgesteld had dat hij met explosieven in aanraking was geweest.

In werkelijkheid gebruikte de expert een te weinig specifieke test. 

De aangetroffen stoffen zouden inderdaad – zoals ook de verdachten

steeds hadden gesteld – van speelkaarten afkomstig kunnen zijn

geweest. (De verdachten zouden bij de overtocht vanuit Ierland op 

de veerboot een kaartje hebben gelegd.) Deze naderhand vastgestelde

misser is duidelijk een punt van gebrekkige kwaliteit, zowel wat betreft

de gebruikte methode als wat betreft de vakkundigheid van de expert.

Een ander euvel was dat ingeschakelde deskundigen wel heel erg

ingezet werden om de vermoedens van de politie te bevestigen, terwijl

vervolgens – vanwege de publieke honger naar een schuldige – de

deskundigen meer dan eens onder zware tijdsdruk werden gezet om

vooral met een (gewenst) resultaat te komen. In dit verband is niet

zonder betekenis dat de deskundigen heel gebrekkig en onvolledig

over de zaken ingelicht bleken te zijn. In de latere evaluaties is de

zorgelijke combinatie van factoren rondom de forensische expertise

voorwerp geworden van discussie en verbeteringen. De onder meer

door de Royal Commission on Criminal Justice gedane aanbeveling

om minder vaak partijdeskundigen in te schakelen en terug te vallen

op court appointed experts6 heeft nog niet veel soelaas geboden.

Hetzelfde geldt het indertijd ook circulerende idee om voorafgaand

aan het proces kwesties van expertise aan een (besloten) panel van

deskundigen voor te leggen: ook dit idee is nauwelijks of in ieder geval

niet vaak gerealiseerd. Het punt van de kwaliteitszorg is daarentegen

wel degelijk opgepikt, met name binnen de professionele forensische

disciplines zelf. Wellicht is dit mede een verklaring voor de inmiddels

relatief vooraanstaande positie, wereldwijd, van nogal wat takken van

de forensische wetenschappen. Het ‘vooraanstaande’ slaat op de tech-

nisch-wetenschappelijke kant; de juridische kant is vers twee. Een

voorbeeld is de voortgaande ontwikkeling van de DNA-profielen

vergelijking, waarbij overigens aangetekend dient te worden dat de

vulling en het gebruik van de databank van de Forensic Science Service

(eigendom van de politie: van elke verdachte van een recordable

crime komt het DNA-profiel erin en knappe jongen of knap meisje die

6 Dit is ook wel erg revolutionair in de wereld van het ‘adversarial process’.
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hem er weer uitkrijgt, ook al leidt de strafzaak niet tot veroordeling)

niet of nauwelijks wordt gehinderd door het besef dat er zoiets als een

recht op privacy zou bestaan.7

Bekentenissen

Het rechtssysteem van Engeland & Wales kent geen echte bewijsminima,

zoals wij die kennen. De nuda confessio-regel (zie art. 341, lid 4 WvSv)

is aldaar onbekend en dat betekent dat iemand die eenmaal heeft

bekend bij de politie, een groot risico loopt dat hij of zij daarop later

wordt veroordeeld. Latere intrekkingen maken de eerdere bekentenis

niet onbruikbaar, evenmin trouwens als bij ons in Nederland, maar

wij hebben dus nog een tweede bron van bewijs nodig. Het hearsay-

verbod geldt hier niet. Welnu, de evaluatie van de eerder genoemde

miscarriages of justice heeft ertoe geleid dat er niet in de laatste plaats

door het werk van G.H. Gudjonsson (2003), meer inzicht is ontstaan in

de genese van onjuiste bekentenissen. Dit is een van de belangrijkste

achtergronden dat in Engeland en Wales op voor onze begrippen zeer

grote schaal verhoren plaatsvinden, waarbij de registratie plaatsvindt

met behulp van videoapparatuur. De oorzaken van het afleggen van

valse bekentenissen zijn legio en complex, maar drie groepen springen

eruit: allereerst de pathologische bekenners. Het zijn er niet zoveel en

ze worden er over het algemeen reeds in een vroeg stadium van de

opsporing uitgepikt, omdat ze daderkennis missen. Ze weten alleen

wat de media over de zaak hebben gemeld.

De tweede groep wordt gevormd door degenen die de schuld op zich

nemen van een misdrijf dat een ander heeft gepleegd. Een in

Nederland (recenter dan de Engelse zaken waarover ik het heb) spe-

lend voorbeeld is het uit Turkije gehaalde uitgehuwelijkte meisje. Zij

moet trouwen met een hier geboren Turkse jongen, die al lang een

Nederlandse vriendin had. Na enige maanden gedwongen huwelijk

keert de jongen terug bij zijn vroegere vriendin en verlaat hij zijn

nieuwbakken echtgenote. De schande voor haar en haar familie resul-

teert erin dat de jongen doodgeschoten wordt gevonden. De verse

formele weduwe bekent het feit. Gelukkig gelooft niemand haar, maar

7 Deze kennis van het Engelse systeem heb ik opgedaan in het kader van een onderhanden
onderzoek over de praktijk van de DNA-vergelijking dat wij in 2002 in opdracht van het
Ministerie van Justitie hebben uitgevoerd.
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het wordt niet duidelijk of de vader van het meisje dan wel een broer

de doodslag heeft gepleegd. Het motief achter de bekentenis heeft

vermoedelijk te maken met de te verwachten strafrechtelijke reactie

op deze voorgewende crime passionel.8

De laatste groep is het lastigste te detecteren. Het gaat om frequente

en indringende verhoren, waarbij vermoedelijk voor de verhorende

ambtenaren niet duidelijk is dat ze met cognitief minder begaafden van

doen hebben. Vaak zijn zulke betrokkenen via het speciaal onderwijs

voldoende voorzien van sociale vaardigheden om zich in het dagelijks

leven goed te kunnen handhaven, ook met werk, met een gezin, met

een auto enzovoort. Ook hebben ze geleerd onbewust te camoufleren

dat ze niet zo snel kunnen denken, dat ze niet zo goed kunnen lezen

en dat ook niet zo vaak doen en dat ze ook lang niet alles van het jour-

naal begrijpen. Deze mensen komen knel te zitten als er complexe

vragen worden gesteld, waarvan ze de draagwijdte op geen enkele

manier overzien. Ook overzien zij de gevolgen niet van in hun perceptie

sociaal wenselijke antwoorden. Deze mensen praten zich vast en dan

is het niet zo’n hele grote stap meer naar een geverbaliseerde verklaring

in de termen van een pure bekentenis. Vandaar die video-opnamen in

Engeland. Daarmee is de toedracht van het verhoor beter na te trekken,

als er later twijfel rijst. In de eerder bedoelde zaken speelde hier

natuurlijk ook de publieke druk om met een schuldige op de proppen

te komen en wat is er dan mooier dan een bekennende verdachte?

Met betrekking tot de combinatie van factoren die bevorderend werken

voor gerechtelijke dwalingen geldt dan, als gezegd, dat de autoriteiten

geneigd zijn hun kritische blik op ander bewijsmateriaal, in het

bijzonder de resultaten van deskundigenonderzoek, te laten varen,

indien die resultaten sporen met de (valse) bekentenis.

En nu verder de lage landen

J. Remmelink (1965, pp. 72-92) stelde bijna veertig jaar geleden dat de

geschiedenis van de gerechtelijke dwalingen voor een groot deel de

geschiedenis van deskundigen is. Het feit dat ‘gerechtelijke dwaling’

een staande Nederlandse uitdrukking is doet vermoeden dat er tradi-

8 Voor een vergelijkbare casus zie C.M. van Eck, Ebru geeft zich aan bij de politie, Delikt en
delinkwent, 1998, pp. 741-749.
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tioneel wel een zeker bewustzijn bestaat dat onterechte veroordelingen

kunnen worden voorkomen. Toch is de attitude van praktijkjuristen en

zeker van rechters er een die een groot vertrouwen ademt met betrek-

king tot het processuele systeem en met betrekking tot bijvoorbeeld

de betrouwbaarheid en integriteit van opsporingsambtenaren en met

betrekking tot de kwaliteit en onbevangenheid van (forensische) des-

kundigen. Het processuele systeem met zijn voorzieningen van hoger

beroep en beroep in cassatie waarborgt, zo is de houding, dat er altijd

nog weer naar een zaak wordt gekeken – en wel door meer ervaren

rechters (alsof die niet op blinde routine kunnen drijven). Uiteindelijk

liep het in de balpenzaak – door de redactie van de Nederlandse

Jurisprudentie ten onrechte als balpenmoord9 aangeduid – in hoger

beroep ook met een vrijspraak af.10 Als niet komt vast te staan dat

iemand het leven kan laten door een met een kruisboog in het oog

geschoten Bic-pen die geen inktvlekken nalaat, kan de rechter dat ook

niet bewezen achten. Hij kan zich namelijk niet overtuigd achten, nu

er redelijke twijfel bestaat of hetgeen bewezen moet worden überhaupt

kan gebeuren. En als allerlaatste redmiddel hebben we de herziening:

ook als de laatste veroordelende beslissing in een zaak al lang onher-

roepelijk is geworden, is er toch nog ten faveure van de veroordeelde

een procedure die uiteindelijk tot een andere uitkomst, bijvoorbeeld

een vrijspraak, kan leiden. 

Moeten we er gerust op zijn? En heeft Remmelink gelijk, als hij in de

gevallen dat het mis is gegaan voornamelijk de deskundigen verant-

woordelijk acht? Op beide vragen is mijn antwoord neen. We hebben

mijns inziens nog te weinig geleerd van de Engelse geschiedenis. Alle

drie besproken factoren zijn mutatis mutandis ook in Nederland aan te

wijzen, behalve wellicht de extreemste implicaties van het adversarial

system. Ik zal een en ander toelichten.

In de Puttense moordzaak hebben de twee thans na herziening vrijge-

sproken11 eerder veroordeelden jaren gevangen gezeten. En als we nu

eens kijken naar de oorzaken daarvan, zoals deze zijn af te leiden uit het

uitvoerig gemotiveerde arrest van het Hof Leeuwarden in de procedure

in herziening (Knoops, 2002, pp. 1402-1407), dan zien wij een opmer-

kelijk trio: gebrekkig politiewerk (Blaauw, 2002) en gebrekkige controle

9 Want dat weten we juist niet.
10 Hof Den Haag 4 april 1996, NJ 1996, 441.
11 Hof Leeuwarden, 24 april 2002, LJN nummer AE1877.
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op de politie, een onvolledig voorgelichte deskundige (over de ‘sleep-

theorie’ met betrekking tot een spermaspoor) en bekentenissen,

verkregen uit eindeloze verhoren, waarvan de verslagen vol zitten met

tegenstrijdigheden.12 Er is genoeg over de zaak gepubliceerd. Daarom

zal ik het hier niet dunnetjes over doen. Wat mij opvalt is dat de vrij-

spraken van beide eerder veroordeelden na herziening emotioneel

heel wat in beweging heeft gezet binnen de staande en zittende

magistratuur. Er zijn velen die geneigd zijn te zeggen dat ze niet

kunnen geloven dat het Hof Arnhem in de zaak door tot bewezenver-

klaring over te gaan een gerechtelijke dwaling heeft begaan. Anderen

zeggen het wat diplomatieker, namelijk dat het ongebruikelijk is een

vrijspraak zo te motiveren als het Hof Leeuwarden na herziening heeft

gedaan. Ik vermoed dat ook hier te lande, net als indertijd in Engeland,

een beroepscultuur heerst die is gebaseerd op (zelf)vertrouwen wat

betreft de rechterlijke oordeelsvorming en op vertrouwen op de inte-

griteit en vakkundigheid van politie en forensische deskundigen.

Uitputtende wijsheid

De kwaliteit van het politiewerk en de kwestie van de bekentenissen

laat ik nu verder rusten en ik kom nu tot de kern van het onderwerp dat

in dit themanummer centraal staat: rechter en samenleving, waarbij

aan mij de vraag is voorgelegd of de Nederlandse rechter in het alge-

meen niet teveel leunt op deskundigen in zaken waar deskundigen-

verklaringen en deskundigenrapporten cruciaal zijn. Als ik deze vraag

vanuit mijn ervaring met het strafrechtsbedrijf en vanuit het onderzoek,

dat leidde tot het boek Complex cases (Malsch en Nijboer, 1999),

beantwoord, neig ik tot een bevestigend antwoord. Dat heeft er niet

mee te maken dat ik over het geheel het gevoelen zou hebben dat er

voortdurend daardoor zaken misgaan. Integendeel, dat gevoel heb ik

niet. Maar de ongerustheid of het onbehagen schuilt erin dat ik denk

dat onze strafrechtspleging (en misschien we onze rechtspleging in

het algemeen) wel het risico loopt dat zaken niet goed gaan, met

name door het genoemde vertrouwen jegens deskundigen, omdat dat

vertrouwen de plaats inneemt van echte controle in de Nederlandse

12 Informatie van P.J. van Koppen, die de processen-verbaal heeft geanalyseerd.
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betekenis van het woord (Van Kampen en Nijboer, 1995, pp. 27-29).

Om dit risico te verkleinen, staat er maar een weg open: de juristen-

participanten in de (straf)rechtspleging zullen zich verdergaand dan

veelal tot nu gebruikelijk is moeten gaan verdiepen in moeilijke

kwesties met betrekking tot andere vakgebieden. Ik noem maar als

voorbeeld de Bayesiaanse statistiek die gebruikt wordt bij de DNA-

vergelijking (Sjerps, 2000, pp. 557-586). Met betrekking tot de inge-

schakelde deskundigen heeft deze verdieping evenwel ook een keerzijde.

Teneinde de communicatie (in de zin van een opbouwend-kritische

omgang met elkaar) te bevorderen, zal ook van deskundigen verwacht

moeten worden dat zij zich verdergaand ‘uitleggend’ (explicatief) zullen

uiten, mondeling en in geschrifte. Ruim tien jaar terug, in 1992, verde-

digde R. Allen tijdens een in Amsterdam gehouden KNAW13-symposium

Forensic expertise and the law of evidence reeds de stelling dat het in

de rechtspleging met betrekking tot deskundigenonderzoek en 

-bewijs niet aankomt op deference (het endosseren van de problemen

aan de deskundige), maar op education (de jurist zal zich moeten

laten onderwijzen) (Allen en Miller, 1993, pp. 11-20). Kortom, de

inspanning moet van beide kanten komen.

Enkele aspecten van het gestelde wil ik hierna nog aanstippen,

respectievelijk iets verder uitdiepen. In het onderstaande zal ik eerst

nog ingaan op de aard, de veelvormigheid en de rol van expertise en

in het bijzonder forensische expertise in de (straf)rechtspleging.

Daarna stel ik de vraag naar de verantwoordelijkheid voor het werk

van experts en in het bijzonder forensische experts. Vervolgens komt

het strafvorderlijk kader (wet en rechtspraak) aan bod met betrekking

tot de inschakeling van deskundigen en het gebruik van hun onder-

zoeksresultaten. Ook wordt terzijde iets gezegd over twee andere

normatieve kaders die het werk van deskundigen reguleren. Na een

kleine uitweiding over het al genoemde boek Complex cases, kom ik

tot een afronding, onder meer over de benoeming van vaste gerechte-

lijke deskundigen en de invloed die de discussies over DNA-bewijs

hebben op de aandacht voor de kwaliteit van de juridische en vak-

matige omlijsting van deskundigenonderzoek en -bewijs in het

algemeen.

13 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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Een veelheid van velden en benaderingen

De rechtspleging doet in de dagelijkse praktijk een beroep op een

veelheid van niet-juridisch opgeleide deskundigen. Weliswaar is vaak

het strafrechtsbedrijf in brede zin de motor van de ontwikkeling van

typische forensische toepassingen van methoden, maar ook in andere

rechtsgebieden is (forensische) expertise aan de orde van de dag. Ik

noem de leeftijdsbepaling aan de hand van botstructuur en -ontwik-

keling bij de leeftijdsbepaling van alleenstaande minderjarige asiel-

zoekers in het vreemdelingenrecht. Of identificatie, bijvoorbeeld via

genetisch DNA-onderzoek, met betrekking tot gevonden menselijke

resten in relatie tot vermiste personen (een in beginsel vooral familie-

rechtelijke aangelegenheid). Of het heikele gebied van medische

expertise in relatie tot medische kunstfouten, bijvoorbeeld in het

civiele aansprakelijkheidsrecht en in het medisch tuchtrecht. 

Wat al deze (deel)disciplines gemeen hebben, is dat ze een toepassing

behelzen van algemenere takken van kennis, ervaring en wetenschap

(in de striktere zin) op problemen van het recht. Het kan geen kwaad

ons te realiseren dat het daarenboven ook nog steeds veelvuldig voor-

komt dat een expert, die niet op het forensische domein is gespeciali-

seerd, wordt geraadpleegd. Bij die categorie hoort uiteraard bijzondere

waakzaamheid wat betreft de bejegening en communicatie, al was het

alleen maar omdat deze ineens in het diepe wordt gegooid en zelf

door gebrek aan forensische ervaring heel weinig idee heeft van de

context waarin hij ineens moet opereren. Zo’n expert zal niet gauw

bijvoorbeeld het besef hebben dat hem informatie is onthouden, iets

wat een geroutineerde forensisch expert op een welontwikkeld en

courant terrein (bijvoorbeeld dactyloscopie of ook reeds DNA-profielen

vergelijking) minder gauw zal overkomen. Als nu de rechter zich in

zo’n geval van een niet-forensisch ervaren deskundige geheel door

diens opinies laat leiden, dan is de situatie van de lamme die de blinde

geleidt, compleet. Bij wel forensisch getrainde takken van forensische

activiteiten liggen evenwel andere gevaren op de loer, nog afgezien

van het al genoemde punt van de vanwege de moeilijkheid letterlijke

uitputtende wijsheid. Er bestaan over de honderd min of meer
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gevestigde takken van forensische expertise. Vele daarvan hebben een

academische achtergrond of een technisch-wetenschappelijke achter-

grond (forensische psychiatrie14, forensische informatica en/of foren-

sische informatie- en communicatietechniek (ICT)). Daar staan velden

tegenover, waar de wetenschappelijke basis veel zwakker is of zelfs

(nog) ontbreekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij specialismen als

schoensporen-vergelijking of de vergelijking van kras- en vormsporen.

Dit zijn vanuit de (politie)praktijk voor die praktijk zelve ontwikkelde

terreinen. Op zulke terreinen ontbreekt het vaak aan breed populatie-

onderzoek, waarin frequenties van verschijnselen als referentiekader

voor de waarschijnlijkheid rondom een gevonden match afwezig zijn.

Dan resulteert dit manco in een verwijzing door de expert naar bij-

voorbeeld zijn eigen referentieverzameling (die heel toevallig samen-

gesteld kan zijn) en naar zijn eigen ervaring of de ervaring van de

betreffende afdeling van de instelling waar hij werkt. Hoe dit ook zij,

het is lastig binnen het geheel van de forensische expertise algemene

aspecten en problemen aan te wijzen en even zo moeilijk normen en

standaarden in zijn algemeenheid te formuleren. Dat brengt mij bij de

juridische normering, waarbij ik mij beperk tot die in het strafrecht.

Het juridisch kader: wet en rechtspraak

Feitenonderzoek en bewijs in het strafrecht worden op twee manieren

door het recht genormeerd. De eerste is de omlijning van het

bewijsthema, het probandum. Het samenstel van bijzondere voor-

waarden voor strafbaarheid, dat is te lezen in de delictsomschrijving,

is bepalend voor wat er onderzocht en bewezen moet worden in het

geheel van geschakelde onderzoekshandelingen, vaststellingen en

beslissingen, die we het strafproces (soms ook wel: de strafrechtelijke

keten) noemen. Bijvoorbeeld: een bewezenverklaring van een doodslag

veronderstelt dat vaststaat dat de verdachte (dader) opzettelijk een

ander van het leven heeft beroofd. Wij noemen het onderhavige juri-

dische verband ook wel het materieel bewijsrecht, dat direct voortvloeit

uit het materieel strafrecht, vooral wat betreft het bijzondere deel, het

delictenrecht, dat zo bezien ook de kern van het materieel strafrecht

14 Ofschoon bijna alle takken van forensische expertise aansluiten op de bewijsvraag, zijn er
enkele die ook andere vragen, zoals de sanctievraag, betreffen. De forensische psychiatrie
hoort daarbij, maar bijvoorbeeld ook de forensische accountancy als het gaat om de bepa-
ling van het wederrechtelijk verkregen vermogen in het kader van een ontnemingsvordering. 
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uitmaakt.15 Voor zover reeds op grond van het materieel recht

betrokkenheid van forensische experts vereist is (zoals de arts bij 

de bloedproef), laat ik dat nu verder rusten. 

De tweede normering is de formeelrechtelijke. Het Wetboek van

Strafvordering kent algemene bepalingen voor deskundigenonderzoek

en -bewijs, die tezamen een heel uitwendige regeling vormen. Op

zichzelf zou deze regeling wel iets scherper mogen, zoals ten aanzien

van de criteria om te beoordelen of er een veld van deskundigheid

bestaat en of een bepaalde expert inderdaad terecht als zodanig wordt

beschouwd (uitvoerig: Nijboer, 2003). Daarnaast bevat het wetboek

nog bijzondere regels voor gedragskundige observatie en DNA-

vergelijking.

Binnen het geheel van deze zeer uitwendige regels, die het proces-

rechtelijke normatieve kader voor de (forensische) expertise vormen,

is de Hoge Raad sinds het Poppenspelarrest in 198916 begonnen met

het opschroeven van de eisen aan het gebruik van de resultaten van

deskundigenonderzoek voor het bewijs. Wanneer ter zitting de verde-

diging goed beargumenteerd en toegespitst op de concrete zaak de

betrouwbaarheid van door de expert gebezigde methoden aan de

kaak stelt, levert dat een verweer op waarop de feitenrechter moet

ingaan, wil hij de betwiste onderzoeksresultaten aan zijn beslissing

ten grondslag leggen. Er zijn nog enkele uitspraken in deze richting,

waarbij de opvallendste het Schoenmakersarrest is.17 In dat arrest

stelde de Hoge Raad dat bij een betwisting van iemands deskundigheid

en zijn methoden, de rechter rekenschap moet afleggen (en daaraan

voorafgaand dus door de deskundige ook rekenschap moet vragen)

over de deskundigheid van de persoon, over de door hem gebezigde

methoden, de geschiktheid (validiteit en betrouwbaarheid) van die

methoden voor het desbetreffende onderzoek en de bekwaamheid

van de persoon (volgens hemzelf en volgens anderen) om de desbe-

treffende methoden correct toe te passen. Wat mij betreft is dit arrest

een mijlpaal in de cassatierechtspraak terzake, omdat het handvatten

biedt voor een verdere ontwikkeling in de rechtspraak in de door mij

voorgestane richting van een constructief-kritische omgang van

juristen en deskundigen in de (straf)rechtspleging. 

15 Dit geldt ook wat betreft de primaire functie van het materieel strafrecht: het aan de
gewone burger duidelijk maken wat hij niet moet doen, teneinde te bevorderen dat deze
burger juist geen strafbare feiten gaat plegen.
16 HR 28 februari 1989, (nr. 84723) NJ 1989, 748.
17 HR  27 januari 1998,  (nr. 106416) NJ 1998, 404.
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Het professionele en het institutionele disciplinaire kader

Deze juist bedoelde ontwikkeling in de (cassatie)rechtspraak zal er bij

de feitenrechter naar verwachting toe leiden dat zij zich verdergaand

in de beoordeling van deskundigenonderzoek en -bewijs zullen ver-

diepen. Daartoe kunnen zij steun vinden in de twee andere normatieve

kaders die het werk van de deskundigen reguleren. Ik duid dan op het

professionele kader: de eisen van een vakkundige uitoefening van het

beroep (volgens the state of the art), dat op allerlei manieren in

handboeken, desktop-manuals, virtuele expert-systemen enzovoort is

te vinden (en dat van tijd tot tijd ook gesanctioneerd wordt door een

tuchtrechtelijke beslissing). De verwachting is dat er thans een grote

vraag begint te ontstaan naar ontsluiting van professionele kennis,

methoden en standaarden voor de niet-vakgenoten, in het bijzonder

de juristen als het gaat om forensische expertise (met inbegrip van de

meer algemene vakachtergronden op terreinen waar naast andere ook

forensische toepassingen bestaan). Ook institutionele kaders kunnen

belangrijk zijn. Ik denk aan conventies en afspraken binnen instituten

zoals een forensisch laboratorium of een observatiekliniek. In mijn

hoedanigheid van voorzitter van de oefenrechtbank voor deskundigen

in opleiding bij het Nederlands Forensisch Instituut ben ik heel wat

van zulke conventies tegengekomen, bijvoorbeeld wat betreft de

uiterst beknopte wijze van rapporteren. Het bijsluiten van een vakbijlage

ondervangt dat niet steeds. Het is bijvoorbeeld als rechter belangrijk

te weten dat een rapport over een obductie doorgaans niet van foto’s

is voorzien, maar dat deze wel op te vragen zijn. Iets dergelijks geldt

ook voor de visuele weergave van het piekenpatroon behorende bij

een DNA-vergelijking die een match heeft opgeleverd: krachtens de

nieuwe regelgeving mag het Nederlands Forensisch Instituut de plaatjes

niet verstrekken aan de politie, maar wel aan de magistratuur (op ver-

zoek). Toevallig is deze huishoudelijke regel in de juridische regeling

ter zake opgenomen, maar ook dit betreft een hulpmiddel voor het

geven van opdrachten aan, het begeleiden van en het beoordelen van

deskundigenonderzoek en -bewijs.
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Afronding: uit ‘Putten’ de wijsheid?

Terug naar de Puttense zaak. Tegen de achtergrond van het internatio-

naal vergelijkende en analytische onderzoek dat wij met een team

deden naar de praktijk van feitenonderzoek en bewijs in het

Nederlandse recht in action en waarover al in het genoemde boek

Complex cases is geschreven, ben ik geneigd te zeggen dat er wel

degelijk – naast sterke kanten – ook zwakke kanten kleven aan de

Nederlandse manieren van doen. De eerste is al genoemd: te veel

goed vertrouwen in plaats van constructief-kritische communicatie.

De tweede, in het verlengde liggend, is de combinatie van capaciteits-

krapte en de neiging informeel ‘hoekjes’ af te snijden (‘het rapport

wordt geacht te zijn voorgelezen’), waardoor vaak dingen ter zitting

niet worden gearticuleerd en zodoende bijvoorbeeld ook feilen in

deskundigenonderzoek niet aan het licht komen. De derde is de

geneigdheid tot het geven van vlakke risicomijdende motiveringen 

in beslissingen. De daarmee samenhangende vierde is de gerichtheid

op het eigen ‘bedrijf’ en de vaak geringe klantgevoeligheid naar de

samenleving (waarover elders in dit nummer van Justitiële verkenningen

het een en ander is te vinden). Voor deze bijdrage wil ik het hierbij

laten. Ik sluit af met een aanbeveling en een signalering.

De aanbeveling is deze: het zou een goede zaak zijn wanneer de

gerechten in samenwerking met georganiseerde verbanden in de

wereld der uiteenlopende vormen van (forensische) expertise zouden

gaan werken aan een inhoudelijke toets op vakbekwaamheid en

‘gerechtsgeschiktheid’ van personen die worden voorgedragen voor

het afleggen van de eed of belofte als vast gerechtelijk deskundige. 

Op dit moment – en ik spreek uit eigen rechterlijke ervaring – is een 

en ander vaak een wassen neus. 

De signalering is deze: door het ingrijpend karakter van DNA-bewijs

(ook als ontlastend bewijs) is er een omvangrijke en steeds doorgaande

discussie gekomen met betrekking tot dit type forensische expertise.

Die discussie heeft een politiek-juridische en een vakmatige zijde. De

eerste zijde manifesteert zich in de permanente aandacht voor de om

de haverklap veranderde en verruimde regelgeving. De andere in de
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indringende vragen die in de forensische sfeer worden gesteld ten

aanzien van andere soorten identificatiemethoden, zoals de dactylo-

scopie. Het heeft er alles van dat de DNA-revolutie leidt tot verscherpte

aandacht van wetgever en rechter enerzijds en forensische experts

anderzijds voor de kwaliteit van forensische werkwijzen meer in het

algemeen. Ik hoop dat mijn signalering meer zal blijken te zijn dan

wishful thinking.
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