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Voorwoord  
 
Bij de bundel Toerekeningsvatbaarheid:  
Over vrije wil, wetenschap en recht 
 
 
In samenwerking met de faculteit Wijsbegeerte van de VU heeft het platform Psy-
chiatrie en Recht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op 20 januari 2011 
een studiedag aan de Vrije Universiteit georganiseerd.  
 
Aandacht is besteed aan het begrip toerekeningsvatbaarheid en de relatie hiervan met 
strafrecht, filosofie en (neuro)wetenschap. Is het begrip toerekeningsvatbaarheid van 
belang voor de gedragsdeskundige en in hoeverre bepaalt dit zijn werkwijze? Wat 
zijn de consequenties van de resultaten van de cognitieve neurowetenschap voor 
begrippen als vrije wil en toerekeningsvatbaarheid? In hoeverre zou het strafrecht, 
op grond van dergelijk onderzoek, aan herziening toe zijn? Is de gedragsdeskundige 
vrij om los van de begrippen vrije wil en toerekeningsvatbaarheid zijn expertise vol-
doende waar te maken voor het gerecht? Bepaalt de wet of jurisprudentie de rol van 
de getuige-deskundige als het om de toepassing van vrije wil en toerekeningsvat-
baarheid gaat? Kan een deskundige pro Justitia volstaan met alleen te getuigen van 
zijn state of the art kennis en expertise, of dient hij ook kennis te hebben van zowel 
sanctierecht als straf(proces)recht? Zijn ontwikkelingen rond ‘leugendetectie’ toepas-
baar bij forensische beoordelingen? Deze en andere vragen zijn tijdens die boeiende 
studiedag besproken en van mogelijke antwoorden voorzien. 
 
De (achtergrond)teksten van de voordrachten zijn hier gebundeld. Sommige teksten 
zijn afkomstig van eerdere publicaties op dit terrein (de hoofdstukken 3, 4, en 7 hou-
den een voor juristen gangbare literatuurverwijzing aan, in de voetnoten). Wij dan-
ken alle schrijvers van deze teksten, die in hun onderlinge samenhang een bijdrage 
leveren aan de actuele discussie over de waarde van begrippen als vrije wil, toereke-
ningsvatbaarheid, verantwoordelijkheid binnen de forensische wetenschappen. 
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