
5

Voorwoord

Dit themanummer van Justitiële verkenningen gaat over de betekenis 

van nieuwe technologieën voor het werkterrein van justitie. Naast 

de invloed van digitale technologie staan momenteel ook de toene-

mende kennis over het menselijk brein en de (vermeende) biologische 

determinanten van menselijk gedrag zeer in de belangstelling. Zo 

was er onlangs in Rotterdam een hip ‘Saturday night science’-festival 

over ‘het glazen lichaam’, een multimediale avond over hersenscans 

en neuro-imaging, DNA en genetische screening, over total body-

scans, preventieve opsporing, klantenprofi elen en digitale sporen, 

enzovoort. Afgelopen november vond in Zeist het congres Justitie en 

Cognitie plaats, waar globaal dezelfde thematiek aan de orde kwam 

als in dit themanummer. En deze maand verscheen een rapport van 

het Telematica Instituut in samenwerking met de instituten TILT en 

MESA+  over convergerende technologieën en de betekenis ervan 

voor de rechtsstaat, de rechtsorde en de taken van de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie. In het Telema-

ticarapport worden de ontwikkelingen op het terrein van nano-, bio-, 

informatie- en cognitieve technologieën in onderlinge samenhang 

beschouwd. Deze verschillende technologieën versterken elkaar in 

hun ontwikkeling en de convergentie leidt tot nieuwe toepassings-

mogelijkheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de medische wetenschap, 

maar ook op het terrein van opsporing, rechtspleging, rechtshandha-

ving, toezicht en veiligheid.

Deze technologieën en hun toepassingsmogelijkheden staan cen-

traal in dit nummer. Voor het justitieveld springen hierbij vooral de 

volgende technologieontwikkelingen in het oog:   

– Technologieën die gericht zijn op het registreren van menselijk 

gedrag. Deze kunnen preventief of repressief worden ingezet. 

Enerzijds kan aan de hand van registraties bijtijds worden 

ingegrepen bij ongewenst gedrag, en kan dergelijk gedrag worden 

voorkomen. Anderzijds maken registratietechnieken het mogelijk 

om achteraf, aan de hand van de opgeslagen gegevens, menselijke 

gedragingen te reconstrueren. Te denken valt aan het registreren 

van plaatsen, bewegingen en contacten aan de hand van RFID-

chips, beeldmateriaal, telefoongegevens en dergelijke.
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– Technologieën die gericht zijn op het analyseren van stoffen, 

sporen of sporenbeelden, bijvoorbeeld sporen die zijn achter-

 gelaten op een plaats delict. Voorbeelden zijn DNA-analyses en 

het bepalen van geringe concentraties stoffen met behulp van 

nanotechnologie. Ook deze technologieën kunnen preventief 

worden ingezet, bijvoorbeeld om de uitstoot van schadelijke 

stoffen te voorkómen, maar ook repressief, ten behoeve van de 

opsporing. 

– Technologieën die hersenactiviteiten in beeld brengen en inzicht 

bieden in de samenhang tussen biologische factoren en menselijk 

gedrag, zoals verbeterde hersenscans en DNA-analyse. Deze techno-

logieën zullen in de toekomst veel kennis genereren die gebruikt kan 

worden om gedrag te interpreteren, te waarderen en te voorspel-

len. Zo zou kennis over de hersenactiviteiten die gepaard gaan met 

liegen of met het ophalen van gebeurtenissen uit het geheugen, 

gebruikt kunnen worden bij het waarderen van getuigenverklarin-

gen, en is het voorstelbaar dat bepaalde hersenactiviteiten indicatief 

zijn voor toekomstig gedrag. Kennisontwikkeling op dit gebied zal 

ook nieuwe mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding bieden.

– Technologieën die gericht zijn op het beïnvloeden van gedrag en 

handhaven van de veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn het op 

afstand blokkeren van rijdende auto’s, of het transcraniaal mag-

netisch stimuleren van bepaalde hersengebieden.

We schenken in dit themanummer veel aandacht aan de invloed van 

de nieuwe technologieën op onze kennis over het menselijk brein en 

de mogelijke biologische determinanten van menselijk gedrag. Juist 

dit terrein spreekt zeer tot de verbeelding en roept vragen op over 

de relatie tussen gedrag en de wilsvrijheid en verantwoordelijkheid 

voor dit gedrag. 

In het openingsartikel gaan Teeuw, De Poot en Faber in op de vooruit-

gang die is geboekt in de nano-, bio-, ICT- en cognitieve technologie en 

bespreken zij de bijdrage die de convergentie van deze technologieën 

kan leveren aan veiligheids- en rechtshandhaving. Omdat technologie 

in de nabije toekomst onzichtbaar geïntegreerd zal zijn in alles wat ons 

omringt, wordt in de rechts- en veiligheidshandhaving een verschui-

ving mogelijk van reactief naar proactief optreden. Technologie wordt 

ingezet om te anticiperen op misdrijven en deze te voorkomen.

Behalve een faciliterende functie kunnen convergerende technolo-

gieën ook de drijvende kracht zijn achter nieuwe veiligheidsconcep-
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ten. Te denken valt aan een participatie van burgers in forensisch 

onderzoek met behulp van een ‘laboratorium op zak’ of aan ver 

doorgevoerde vormen van huisarrest.

Na dit overzichtsartikel richten we de aandacht op meer speci-

fi eke toepassingen van de nieuwe technologieën. Jelicic, Peters en 

Smeets bespreken het gebruik van hersenscans om onderscheid te 

maken tussen juiste en onjuiste herinneringen in een forensische 

context. Zij gaan in op de vraag waarom onjuiste herinneringen 

ontstaan, bespreken verschillende beeldvormende (brain imaging) 

technieken en geven een overzicht van onderzoek op dit terrein. 

Een eenduidig beeld komt daaruit echter niet naar voren. Uit som-

mige studies blijkt dat correcte herinneringen gepaard gaan met 

grotere activiteit in bepaalde hersendelen die betrokken zijn bij 

de verwerking en integratie van perceptuele informatie. Maar in 

ander onderzoek kon dit verband niet worden bevestigd. De auteurs 

menen dat hersenscans nog niet bruikbaar zijn in situaties waar 

bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring moet 

worden bepaald.

Brain imaging-technieken worden tegenwoordig ook ingezet bij leu-

gendetectie. Meijer en Merckelbach gaan in op deze nieuwe toepas-

sing en bespreken het gebruik van EEG (elektro-encefalogram) en 

van de fMRI-technieken (functional magnetic resonance imaging). 

De leidende vraag in het artikel is of met deze nieuwe technieken 

betere resultaten te behalen zijn dan met de al veel langer bestaande 

polygraaf of ‘geheugendetector’. Conclusies uit onderzoek met fMRI 

zijn volgens de auteurs niet valide, onder meer vanwege onjuist 

gebleken vooronderstellingen.  Praktische toepassing van de nieuwe 

technologie is voorlopig niet aan de orde. Wel biedt deze onder-

zoekslijn een schat aan informatie over de cognitieve processen die 

bij liegen betrokken zijn. Aldus geeft de fMRI-techniek belangrijke 

nieuwe impulsen aan de theorievorming.

Hiermee sluiten we het meer technische state-of-the-art-gedeelte 

van dit themanummer af en verschuift de aandacht naar de vraag 

wat de toepassing van deze nieuwe technologieën betekent voor de 

rechtsorde, de relatie tussen overheid en burger, de rechtspleging en 

vragen omtrent vrije wil en verantwoordelijkheid. Vedder onder-

scheidt vijf fundamentele trends als het gaat om de implicaties van 

convergerende technologieën voor ethiek en recht. Dat zijn verande-

rende opvattingen over kwetsbaarheid in verband met privacy, een 

verschuiving van verantwoordelijkheid voor veiligheid van overheid 
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naar private partijen, een tendens om regelgeving en handhaving 

te integreren in technologieën, een tendens naar preventie en 

proactiviteit van het recht, en een verandering in de concepten van 

persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. De auteur beklem-

toont dat deze trends moeten worden gezien als mogelijkheden 

en niet als zekere ontwikkelingen. Als bepaalde trends inderdaad 

doorzetten, zal dit geleidelijk gaan en is er dus tijd genoeg om over 

de consequenties ervan grondig na te denken en te discussiëren.    

De kloof tussen de wereld van de techneuten en de nieuwe tech-

nologieën, in het bijzonder de neurowetenschappen, en de wereld 

van de juristen en het recht, is het onderwerp van het artikel van 

Lokhorst. Nog afgezien van alle spraakverwarring die kan ontstaan 

door zeer verschillend vakjargon, ziet de auteur moeilijk overbrug-

bare verschillen op drie terreinen: die tussen neurowetenschappen 

en wetenschappelijke psychologie, tussen wetenschappelijke en 

volkspsychologie en tussen volkspsychologie en het recht. 

De mogelijke implicaties van neurowetenschappelijke bevindingen 

voor het strafrecht en de strafrechtspleging komen vervolgens in 

drie artikelen aan de orde. De cognitieve neurowetenschapper 

Lamme betoogt, onder meer op grond van onderzoek naar kik-

kergedrag, dat individuele controle en wilsvrijheid niet bestaan en 

dat onze daden niet worden gestuurd door onze gedachten. Onze 

gedachten komen pas ná de keuze voor een specifi eke handeling en 

hebben vooral de functie van een poging om ons eigen gedrag en 

dat van anderen te voorspellen. De auteur meent dat het traditionele 

onderscheid in de rechtspleging tussen weloverwogen misdrijven 

en misdrijven die in een opwelling zijn gepleegd onder invloed van 

hevige emoties, achterhaald is. Noties als intentie en controle kun-

nen beter worden geschrapt uit het mensbeeld en uit het strafrecht, 

meent hij. Sterker nog, neurowetenschappelijk onderzoek wijst uit 

dat juist automatisch, ‘onbewust’ gedrag erg moeilijk te veranderen 

is, wat zou pleiten voor hogere straffen voor misdrijven die voort-

vloeien uit dergelijk gedrag.

Buruma signaleert dat er binnen de rechtspleging nu al aanzetten 

zijn tot het gebruik van nieuwe technologieën voor een preëmp-

tieve aanpak van criminaliteit, zoals risicoanalyses op basis van 

hersenscans bij seksuele delinquenten. Preëmptieve detentie is on-

acceptabel, maar toch is de vraag gerechtvaardigd of er in de bena-

dering van bijvoorbeeld geweldscriminaliteit een verschuiving is te 

verwachten van strafrecht naar een volksgezondheidsbenadering. 
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Concrete ontwikkelingen op dit moment zijn nieuwe technieken om 

de betrouwbaarheid van getuigenissen te beoordelen, maar toch 

moeten rechters niet te snel conclusies trekken. Als het gaat om het 

aantonen van intentionaliteit, zullen de nieuwe technologieën niet 

veel veranderen, zo meent de auteur. Hetzelfde geldt voor ontoe-

rekeningsvatbaarheid, hoewel hersenscans en dergelijke zeker door 

psychiaters zullen worden gebruikt om hun conclusies te onder-

steunen. De groeiende kennis van de hersenen hoeft ons volgens de 

auteur er niet van te weerhouden om mensen verantwoordelijk te 

stellen voor hun daden. Wel kan deze kennis ons in bepaalde geval-

len ertoe brengen om clementie te betrachten.

De Amerikanen Greene en Cohen betogen dat de neurowetenschap-

pen waarschijnlijk een hervormend effect zullen hebben op het 

rechtssysteem, ondanks het feit dat de nieuwe bevindingen van de 

neurowetenschappen opgenomen kunnen worden in de bestaande 

rechtsdoctrine. De nieuwe neurowetenschappen zullen het rechts-

systeem veranderen, niet door het ondermijnen van de huidige 

uitgangspunten ervan, maar door het transformeren van de morele 

intuïties van mensen over vrije wil en verantwoordelijkheid. Deze 

verandering in morele opvattingen zal niet voortvloeien uit de ontdek-

king van cruciale nieuwe feiten of scherpzinnige nieuwe argumenten, 

maar uit een nieuwe beoordeling van oude argumenten, versterkt door 

duidelijke nieuwe bewijsvoeringen afkomstig uit de cognitieve neuro-

wetenschappen. De auteurs verwachten op den duur een verschuiving 

van straftoemeting, gericht op vergelding naar een meer progressieve, 

utilitaristische benadering van het strafrecht.

Hoe de wereld er rond 2020 uit zal zien, weten we niet. Maar de toe-

komstscenario’s die in het openingsartikel worden geschetst, bieden 

stof tot nadenken. We hopen dat ook dit themanummer daar door de 

verschillende invalshoeken een goede aanzet toe geeft. 

Bij de voorbereiding van dit themanummer heeft drs. Ira van Keulen 

van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, initiatiefnemer van 

het congres Justitie en Cognitie, een inspirerende inbreng gehad. De 

redactie dankt haar daarvoor.

C.J. de Poot

M.P.C. Scheepmaker*

Gastredacteur en redactieraadlid dr. Christianne de Poot is als 

onderzoeker verbonden aan het WODC. Drs. Marit Scheepmaker is 

hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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In overleg met de redactieraad en de redactie heeft de directie van 

het WODC besloten om met ingang van dit jaar te stoppen met 

de publicatie van het gebruikelijke overzicht van onderzoek op 

strafrechtelijk en criminologisch terrein (Justitiële verkenningen 

nr. 9 op cd-rom). Een belangrijke overweging daarbij is dat 

verreweg de meeste onderzoeksinstellingen in Nederland 

inmiddels beschikken over een website waar informatie over het 

lopende en afgesloten onderzoek te vinden is. Mede gelet op de 

productiekosten van het onderzoeksnummer acht het WODC 

de toegevoegde waarde van het overzicht onvoldoende om de 

voortzetting van Jv 9 te rechtvaardigen.
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