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1. Inleiding

Eind 2016 verscheen het WODC-rapport Neurowetenschap-
pelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Inventarisatie 
van instrumenten, preventie en interventie.1 In februari 2017 
bood de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit rapport 
aan de Tweede Kamer aan.2 Volgens de staatssecretaris laat 
het rapport zien dat neurowetenschappelijke kennis kan 
bijdragen aan een effectievere aanpak van jeugdcriminaliteit. 
Naar aanleiding van het rapport zijn drie pilots opgestart.3 
De interesse van de staatssecretaris in de potentiële bijdrage 
van de neurowetenschap aan de strafrechtspleging past 
binnen een bredere beleidsinteresse van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid:4

1 L.J.M. Cornet et al., Neurowetenschappelijke toepassingen in de 
jeugdstrafrechtketen. Inventarisatie van instrumenten, preventie 
en interventie, Den Haag: WODC 2016. Zie voor een juridische 
beschouwing van dit rapport D. van Toor, ‘Neurowetenschappen en 
strafrecht. Het rapport “Neurowetenschappelijke toepassingen in 
de jeugdstrafrechtketen. Inventarisatie instrumenten, preventie en 
interventie” nader bekeken’, NJB 2017/914, p. 1177-1183 (hierna: Van 
Toor 2017a).

2 Kamerstukken II 2016/17, 20, 36937 (Kamerbrief, Aanbieding 
WODC-rapport neurowetenschappelijke toepassing in de 
jeugdstrafrechtsketen).

3 Kamerstukken II 2016/17, 20, 36937, p. 3 De resultaten van de pilots 
worden verwacht in de loop van 2018 en 2019.

4 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Recht en veiligheid in de 21e eeuw. 
Discussiestuk over de strategische uitdagingen voor het Ministerie van 

‘(...) neurowetenschappen, psychiatrie en psychologie zorgen 
voor een kennisrevolutie over hoe individuen en groepen zich 
gedragen, en zullen leiden tot nieuwe kennis over gedrag 
van mensen, die kan worden ingezet voor verbetering in 
criminaliteitsbestrijding en veiligheid.’

De ontwikkelingen in de neurowetenschap en de relevantie 
hiervan voor de strafrechtspleging hebben zich ontpopt in 
een onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de mogelijke 
impact van de neurowetenschap op het (straf )recht: neuro-
law.5 Op internationaal niveau wordt al wat langer gewezen 
op de (potentiële) rol van neurowetenschappelijke toepassin-
gen in de strafrechtspleging en de juridische vraagstukken die 
daaraan kleven.6

Veiligheid en Justitie (White Paper), Den Haag: 2016, p. 16. Zie ook M.P.C. 
Scheepmaker & P.B.A. ter Veer (red.), ‘Technologie, cognitie en justitie’, 
«JV» 2008/1; C.H. de Kogel, De hersenen in beeld. Neurologisch onderzoek 
en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van 
criminaliteit, Den Haag: WODC 2008. Zie ook www.wodc.nl/onderzoek/
onderzoeksprogramma/hersenen-en-cognitie/index.aspx.

5 G. Meynen, ‘Neurolaw: recognizing opportunities and challenges for 
psychiatry’, Journal of Psychiatry and Neuroscience 2016/41, p. 3-5.

6 Zie bijv. F.X. Shen, ‘Law and neuroscience 2.0’, Arizona State Law Journal 
2016, p. 1043-1086; H.T. Greely, ‘Neuroscience, mindreading, and the 
Courts. The example of pain’, Journal of Health Care Law & Policy 2015,  
p. 171-206; S. Pardo & D. Patterson, Minds, brains, and law. The conceptual 
foundations of law and neuroscience, New York: Oxford University Press 
2015; I. Singh, W.P. Sinnot-Armstrong & J. Savulescu (eds.), Bioprediction, 
biomarkers and bad behavior. scientific, legal and ethical challenges, New 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft interesse in het gebruik van neurotests, onder meer in het 

kader van criminaliteitsbestrijding, forensische diagnostiek en risicotaxatie. Een fundamentele vraag 
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Uitkomsten van neurowetenschappelijke tests (neurotests) 
worden al gebruikt in Nederlandse strafzaken,7 hetgeen naar 
verwachting zal toenemen.8 Dit gegeven, alsmede de gestage 
ontwikkelingen binnen de neurowetenschap en de interesse 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het gebruik 
van neurotests, maken de ‘neurolaw-discussie’ urgent voor 
ons eigen unieke rechtsstelsel.9 Door het voeren van deze 
discussie kunnen we de ontwikkelingen in zekere zin vóór te 
blijven.10 De discussie komt de laatste jaren in toenemende 
mate op gang.11

Een centraal onderwerp binnen die discussie betreft de vraag 
of neurotests onder dwang – dus zonder toestemming van 
‘het subject’ – kunnen en mogen worden ingezet in verschil-
lende fasen van de strafrechtspleging en, zo ja, onder welke 
voorwaarden.12 Als het gaat om het voorkomen, opsporen, 

York: Oxford University Press 2014; O.D. Jones et al., ‘Neuroscientists in 
Court’, Nature Reviews Neuroscience 2013, p. 730-736; J.r. Simpson (ed.), 
Neuroimaging in forensic psychiatry. From the clinic to the Courtroom, 
Chichester: Wiley-Blackwell 2012; H. Greely & A.D. Wagner, Reference 
guide on neuroscience, Standford: Standford University 2011; M.S. Pardo, 
‘Neuroscience evidence, legal culture, and criminal procedure’, American 
Journal of Criminal Law 2006, p. 301-337; J. Greene & J. Cohen, ‘For 
the law, neuroscience changes nothing and everything’, Philosophical 
Transactions of the Royal Society B 2004, p. 1775-1785.

7 K. de Kogel & L. Westgeest, ‘Neurobiologische informatie in 
Nederlandse strafzaken’, NJB 2013/2613, p. 3130-3136. Nederland is 
hierin geen uitzondering. Zie bijv. P. Catley & L. Claydon, ‘The use of 
neuroscientific evidence in the Courtroom by those accused of criminal 
offenses in england and Wales’, Journal of Law and the Biosciences 
2015, p. 510-549; J. Chandler, ‘The use of neuroscientific evidence in 
Canadian criminal proceedings’, Journal of Law and the Biosciences 2015, 
p. 550-579; M.J. Farahany, ‘Neuroscience and behavioral genetics in US 
Criminal Law. An empirical analysis’, Journal of Law and the Biosciences 
2015, p. 485-509; M. Baum & J. Savulescu, ‘Behavioral biomarkers: what 
are they good for?’, in: Singh, Sinnot-Armstrong & Savulescu, a.w., p. 25 
e.v.

8 L. Noyon et al., ‘De discussie over neurowetenschap en strafrecht. een 
overzicht en een richting’, DD 2015/43, p. 356; K. de Kogel, ‘Neurorecht’, 
Tijdschrift voor Criminologie 2014/56, p. 115.

9 Vgl. G. Meynen, ‘Legal insanity and neurolaw in the Netherlands. 
Developments and debates’, in: S. Moratti & D. Patterson (eds.), Legal 
insanity and the brain. Science, law and European Courts, Portland: Hart 
Publishing 2016, p. 162.

10 Vgl. Nadelhoffer & W. Sinnott-Armstrong, ‘Neurolaw and 
neuroprediction: potential promises and perils’, Philosophy Compass 
2012, p. 632; Van Toor, a.w. (2017a), p. 1183.

11 Zie o.a. NJB, ‘Neurolaw in Nederland. De betekenis van de 
neurowetenschappen voor het recht’, december 2013, p. 3126-3208; 
G. Meynen, ‘Neurolaw: de relevantie voor forensische psychiatrie’, 
Tijdschrift voor psychiatrie 2014, p. 597-604; Noyon et al., a.w., p. 
343-362; D.A.G. van Toor, Het schuldige geheugen. Een onderzoek naar 
het gebruik van hersenonderzoek als opsporingsmethode in het licht 
van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming (diss. Nijmegen), 
Deventer: Wolters Kluwer 2017 (hierna: Van Toor 2017b); Van Toor, 
a.w. (2017a); S.L.T.J. Ligthart, T. Kooijmans & G. Meynen, ‘Neurotests 
in de Nederlandse strafrechtspleging: een verkenning van juridische 
mogelijkheden en uitdagingen’, DD 2017/56, p. 579-603.

12 Ligthart, Kooijmans & Meynen, a.w., p. 594-598.

berechten en sanctioneren van verdachten van zwaardere 
misdrijven, kan het in het kader van criminaliteitsbestrijding 
vanuit een oogpunt van instrumentaliteit wenselijk zijn om 
neurotests zonder toestemming in te zetten,13 net zoals cel-
materiaal voor DNA-onderzoek gedwongen kan worden af-
genomen. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie achtte 
het in 2013 bijvoorbeeld ontoelaatbaar als geen tbs kan 
worden opgelegd omdat de verdachte niet meewerkt aan een 
pro Justitia-rapportage.14 Neurotests kunnen de forensische 
diagnostiek in principe minder afhankelijk van de medewer-
king van de verdachte maken.15 Zo kan een verdachte onder 
narcose worden onderworpen aan een hersenscan teneinde 
een vorm van dementie vast te stellen of uit te sluiten. In 
2017 stelt de staatssecretaris dat veelbelovende neuroweten-
schappelijke toepassingen kunnen leiden tot verbetering van 
diagnosemogelijkheden en een ‘rijkere’ risicotaxatie.16

De inzet van gedwongen neurotests doet vanuit een rechts-
beschermend perspectief evenwel belangrijke vragen rijzen. 
Mag een verdachte tijdens het opsporingsonderzoek worden 
gedwongen mee te werken aan een leugen- of geheugendetec-
tietest, uitgevoerd met een hersenscan?17 Mogen vervolgens 
tijdens een onderzoek pro Justitia verdachtes hersenen zonder 
toestemming worden gescand, teneinde hersenschade vast te 
stellen?18 En mag een tbs-gestelde in het kader van diens risi-
cotaxatie worden gedwongen genetisch materiaal af te staan, 
teneinde te onderzoeken of hij drager is van een bepaald gen 
dat in combinatie met bepaalde omgevingsfactoren robuust 
correleert met agressief gedrag?19 Deze vragen raken aan fun-
damentele rechten en vrijheden, zoals het recht op eerbiedi-

13 Zo kan met geheugendetectie informatie over een geplande 
terroristische aanslag worden verkregen: J.B. Meixner & J.P. rosenfeld, 
‘A mock terrorism application of the P300-based concealed information 
test’, Psychophysiology 2011, p. 153. Zie ook Van Toor, a.w. (2017b), 
p. 101-105.

14 Kamerstukken II 2013/14, 431032 (Kamerbrief over weigerende 
observandi), p. 1.

15 G. Meynen, ‘Toerekeningsvatbaarheid. Over zekerheid en 
neurowetenschap’, in: P.A.M. Mevis et al. (red.), Omzwervingen tussen 
psychiatrie en recht. Liber amicorum Prof. dr. H.J.C. van Marle, Deventer: 
Kluwer 2015, p. 295-296.

16 Kamerstukken II 2016/17, 20, 36937, p. 1-2. Ook wordt gewezen op de 
mogelijkheid van meer persoonsgerichte interventies.

17 Van Toor, a.w. (2017b); Ligthart, Kooijmans & Meynen, a.w., p. 594-598. 
Vgl. N.A. Farahany, ‘Searching secrets’, University of Pennsylvania Law 
Review 2012, p. 1239-1307; N.A. Farahany, ‘Incriminating thoughts’, 
Standford Law Review 2012, p. 351-408; F.X. Shen, ‘Neuroscience, mental 
privacy and the law’, Harvard Journal of Law & Public Policy 2013, p. 694-
697.

18 Vgl. G. Meynen, ‘Brain-based mind reading in forensic psychiatry. 
exploring possibilities and perils’, Journal of Law and the Biosciences 
2017, p. 326.

19 Vgl. C. Slobogin, ‘Bioprediction in criminal cases’, in: Singh, Sinnot-
Armstrong & Savulescu, a.w., p. 77-90.
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ging van de privacy en lichamelijke integriteit (art. 8 EVRM 
en art. 10 en 11 Grondwet); het folterverbod (art. 3 EVRM); 
het zwijgrecht (art. 29 Sv) en het nemo tenetur-beginsel (art. 
6 EVRM). Deze fundamentele rechten en rechtsbeginselen 
vormen dan ook het juridisch kader voor beantwoording van 
de hiervoor genoemde vragen in mijn promotieonderzoek.20

Voor de waardering en mogelijke normering van de inzet 
van gedwongen neurotests in de strafrechtspleging is het 
essentieel in kaart te brengen wat toepassing van specifieke 
tests medisch de facto betekent voor het subject. Zo kan een 
PET-scan bijvoorbeeld (potentiële) gezondheidsrisico’s met 
zich brengen voor het subject.21 Ook moet in kaart wor-
den gebracht op welke wijze(n) een specifieke test effectief 
kan worden afgedwongen. Bij de waardering van inzet van 
gedwongen neurotests wordt immers toepassing van de test, 
in samenhang met de toegepaste dwang beoordeeld.22 In 
deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende dwangvormen 
waarmee neurotests succesvol kunnen worden ingezet en 
wordt de juridische relevantie van deze dwangvormen bloot-
gelegd.23 Omdat dwangvormen niet kunnen worden losge-
zien van de specifieke eigenschappen van de neurotest die 
wordt afgedwongen, wordt eerst kort ingegaan op neurotests 
en hun technieken (paragraaf 2). Vervolgens worden moge-
lijke dwangvormen en hun juridische relevantie besproken 
(paragraaf 3). Ten slotte volgt een conclusie (paragraaf 4).

2. Neurotests en -technieken

De neurowetenschap kan op verschillende wijzen bijdragen 
aan de strafrechtspleging.24 Dit artikel focust op neurotests 
waarmee hersengerelateerde informatie kan worden verkre-
gen. Neuro-interventies, zoals deep brain stimulation, blijven 
buiten beschouwing.25 Er kunnen vier typen neurotests 

20 Het promotieonderzoek – getiteld ‘Gedwongen neurotests in het 
Nederlands straf(proces)recht: een juridisch kader’ en onder supervisie 
van prof. mr. T. Kooijmans en prof. dr. G. Meynen – spitst toe op 
leugendetectietests, concealed information tests, diagnosticerende 
neurotests en neuro-predictietests. Zie voor een bespreking van deze 
tests en verkenning van de rechtsvragen die gedwongen inzet ervan 
oproept Ligthart, Kooijmans & Meynen, a.w., p. 582-592.

21 Bijv. doordat met een naald radioactieve contrastvloeistof in de 
bloedbaan van het subject wordt ingebracht, hetgeen enige 
stralingsbelasting met zich brengt: S.e. rushing, D.A. Pryma & D.D. 
Langleben, ‘PeT and SPeCT’, in: Simpson, a.w., p. 6-8.

22 Vgl. Van Toor, a.w. (2017b), p. 432.
23 Het gaat het bestek van dit artikel te buiten om verdiepend in te gaan 

op de grenzen die fundamentele rechten en rechtsbeginselen stellen 
aan toepassing van verschillende dwangvormen.

24 Greely & Wagner, a.w., p. 798-799.
25 Al is niet uitgesloten dat in de toekomst ook neuro-interventies met 

implanted microelectrode arrays informatie uit de hersenen van een 
patiënt vergaren, welke informatie in een later stadium relevant kan 

worden onderscheiden: leugendetectietests, geheugendetec-
tietests, diagnosticerende neurotests en neuro-predictietests.26 
Deze tests kunnen worden uitgevoerd met verschillende 
technieken. Allereerst bestaan structurele neuroimaging-
technieken die de anatomie van de hersenen in beeld 
brengen, zoals MRI en CT.27 Daarnaast bestaan functionele 
neuroimaging-technieken die tijdsvariabele informatie pre-
senteren hetgeen hersenactiviteit weerspiegelt,28 zoals fMRI 
en EEG.29 Functionele neuroimaging kan iets laten zien van 
de hersen(in)activiteit van een subject terwijl deze een taak 
uitvoert (task based), zoals het beantwoorden van vragen 
tijdens een leugendetectietest. Deze techniek kan tevens iets 
zeggen over de hersenen van een subject in ruststand (resting 
state).30 Ten slotte bestaan technieken die indirect iets zeggen 
over ((in)activiteit in) het brein, zoals neuropsychologisch 
testonderzoek en bloedafname voor genetische analyse.31

Neurotests aan de hand van verschillende technieken vergen 
in meer of mindere mate actieve of passieve deelname van het 
subject.32 Bloedafname voor genetisch onderzoek behoeft het 
subject bijvoorbeeld slechts passief, duldend te ondergaan. 
Dit geldt mutatis mutandis ook voor structurele en som-
mige functionele tests, al moet het subject hierbij wel ‘actief ’ 
stilliggen, teneinde de scanresultaten niet te verstoren.33 

zijn in de strafrechtspleging. Zie o.a. Greely & Wagner, a.w., p. 775-776; 
F. Gilbert, ‘A threat to autonomy? The instruction of predictive brain 
implants’, AJOB Neuroscience 2015/6, p. 4-11; G.A.M. Widdershoven, 
G. Meynen & D. Denys, ‘Autonomy in predictive brain implants. 
The importance of embodiment and dialogue’, AJOB Neuroscience 
2015/6, p. 16-18. Bovendien worden draagbare eeG-scans reeds op 
commerciële basis aangeboden: http://mindriderdata.com/ en  
http://learn.neurotechedu.com/headsets/.

26 Ligthart, Kooijmans & Meynen, a.w., p. 582-592.
27 resp. Magnetic Resonance Imaging en Computed Tomography.
28 A.L. roskies, ‘Brain imaging techniques’, in: S.J. Morse & A.L. roskies 

(eds.), A primer on criminal law and neuroscience, New Yok: Oxford 
University Press 2013, p. 66.

29 resp. Functional Magnetic Resonance Imaging en elektro-encefalografie.
30 roskies, a.w., p. 46-47 en 53.
31 Cornet et al., a.w., p. 34-44.
32 Vgl. Meynen, a.w. (2017), p. 320.
33 Vgl. K.M. Nugent, ‘Neuroimaging and the constitution’, in: Simpson, 

a.w., p. 295; N. Kanwisher, ‘The use of fMrI in lie detection. What has 
been shown and what has not’, in: e. Bizzi et al., Using imaging to identify 
deceit. Scientific and ethical questions, Cambridge: American Academic 
of Arts and Sciences 2009, p. 12.
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Functionele task based imaging, neuropsychologisch teston-
derzoek en het afstaan van urine voor genetisch onderzoek 
vergen daarenboven actieve deelname: het subject moet een 
handeling verrichten. En in hoeverre een techniek actieve 
of passieve deelname van het subject vergt, heeft invloed op 
de wijze(n) waarop die techniek kan worden afgedwongen. 
Daarop wordt hierna nader ingegaan.

3. Dwangvormen

In deze bijdrage worden twee dwangvormen onderscheiden: 
fysieke dwang en juridische dwang.34 Onder ‘fysieke dwang’ 
wordt hier verstaan de situatie dat een persoon niet mee-
werkt aan een bepaalde handeling, welke handeling niet-
temin wordt verwezenlijkt met behulp van feitelijke, fysieke 
overmacht. Zo kan ten behoeve van DNA-onderzoek bloed 
worden afgenomen, ‘zo nodig met behulp van de sterke arm’ 
(art. 151b lid 3 Sv).35 Het met gepast geweld afnemen van 
bloed bewerkstelligt direct het beoogde gevolg (het verkrijgen 
van celmateriaal), welk gevolg aldus met fysieke dwang is 
verwezenlijkt.

Sommige, meer actieve handelingen, zoals het afstaan van 
een bepaalde hoeveelheid urine, of het blazen van adem in 
het kader van een alcoholtest, kunnen niet steeds met fysieke 
dwang worden verwezenlijkt. In elk geval, functionele task 
based neuroimaging leent zich niet voor fysieke dwang. Een 
subject kan niet met fysieke overmacht worden gedwon-
gen om een taak uit te voeren, zoals het beantwoorden van 
vragen in het kader van fMRI-leugendetectie. Ook deelname 
aan neurotests die prima facie minder actieve deelname 
van het subject vergen, kan niet altijd effectief met fysieke 
dwang worden verwezenlijkt. Zo dient het subject tijdens een 
bepaalde geheugendetectietest (meer specifiek de concealed 
information test) getoonde stimuli aandachtig visueel of 

34 Vgl. Pardo & Patterson, a.w., p. 153; J.A. Chandler, ‘Legally-coerced 
consent to treatment in the criminal justice system’, in: D. Holmes, J.D. 
Jacob & A. Perron (eds.), Power and the psychiatric apparatus, Farnham: 
Ashgate Publishing Limited 2014, p. 199-215.

35 Indien de verdachte zich met hand en tand verzet, mag gepast geweld 
worden gebruikt om het afnemen van celmateriaal mogelijk te maken: 
Kamerstukken II 1999/00, 26271, 9, p. 17.

auditief waar te nemen,36 terwijl met EEG hersenactiviteit 
wordt gemeten.37 Bovendien dient het subject de testresulta-
ten niet te beïnvloeden door middel van fysieke handelingen 
of cognitieve processen (countermeasures), zoals het bijten op 
de tong of het oproepen van emotionele herinneringen.38 Het 
laten waarnemen van (auditief ) gepresenteerde stimuli is wel-
licht mogelijk met fysieke dwang.39 Echter, het met fysieke 
dwang bewerkstelligen dat het subject zijn aandacht volledig 
bij de test houdt en geen gebruikmaakt van cognitieve coun-
termeasures, laat zich moeilijk indenken.

Handelingen die niet kunnen worden verwezenlijkt met fy-
sieke dwang, kunnen mogelijk met juridische dwang worden 
afgedwongen. Onder ‘juridische dwang’ wordt hier verstaan 
de situatie waarin niet-meewerken aan een bepaalde hande-
ling direct of indirect wettelijk wordt bedreigd met negatieve 
gevolgen voor de persoon wiens medewerking wordt gevergd. 
Zo bepaalt artikel 8, eerste lid, Regeling Urinecontrole peni-
tentiaire inrichtingen dat de gedetineerde die weigert urine af 
te staan voor urinecontrole disciplinair kan worden gestraft.40 
Dreiging met straf kan de gedetineerde doen beslissen om, in 
strijd met zijn eigenlijke wil, de gewenste hoeveelheid urine 
af te staan. Een ander voorbeeld biedt artikel 578b, eerste 
lid, Sv, op grond waarvan de officier van justitie kan worden 
gemachtigd om de persoon die een bij strafbeschikking opge-

36 Hetgeen veelal wordt bewerkstelligd door het subject bij bepaalde 
stimuli (targets) op een knopje te laten drukken: J.P. rosenfeld et al., 
‘The Complex Trial Protocol (CTP): a new, countermeasure-resistant, 
accurate, P300-based method for detection of concealed information’, 
Psychophysiology 2008, p. 906; J.B. Meixner & J.P. rosenfeld, ‘Detecting 
knowledge of incidentally acquired, real-world memories using a P300-
based concealed-information test’, Psychological Science 2014/25, p. 4.

37 De assumptie die aan deze test ten grondslag ligt houdt in dat bij 
herkenning van betekenisvolle stimuli een specifiek hersengolfje 
– P300 – significant sterker optreedt dan bij het waarnemen van 
overige stimuli. Indien verdachtes P300-amplitude bij het waarnemen 
van het keukenmes waarmee het slachtoffer is ombracht significant 
hoger is dan bij de overige afbeeldingen van mogelijke moordwapens, 
impliceert dat dat de verdachte het keukenmes herkent: J.P. rosenfeld, 
‘P300 in detecting concealed information’, in: B. Verschuere, G. Ben-
Shakhar & e. Meijer (eds.), Memory detection: theory and application of 
the concealed information test, Cambridge: Cambridge University Press 
2011, p. 63-64.

38 J.P. rosenfeld et al., ‘Simple, effective countermeasures to P300-based 
tests of detection of concealed information’, Psychophysiology 2004, 
p. 205-219.

39 Vgl. Van Toor, a.w. (2017b), p. 433.
40 Vgl. art. 68 lid 2 jo art. 47 lid 2 AWr: eenieder die de leeftijd van 14 jaar 

heeft bereikt, is krachtens art. 47 lid 3 AWr verplicht om op vordering 
van de belastinginspecteur terstond een identiteitsbewijs ter inzage 
aan te bieden. Niet meewerken is een strafbaar feit en wordt door art. 
68 lid 2 AWr bedreigd met een geldboete van de tweede categorie. 
Zie ook art. 163 lid 2 jo art. 176 lid 4 WVW: niet meewerken aan een 
verplichte ademanalyse wordt gestraft met een gevangenisstraf van 
maximaal drie maanden en/of een geldboete van de derde categorie.

Handelingen die niet kunnen worden 
verwezenlijkt met fysieke dwang, kunnen 
mogelijk met juridische dwang worden 
afgedwongen.
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legde boete niet betaalt, te gijzelen.41 Dreiging met gijzeling 
kan de verschuldigde doen beslissen om, in strijd met zijn ei-
genlijke wil, de boete te betalen.42 In een dergelijk geval is het 
niet gijzeling an sich die tot betaling van de boete leidt, maar 
kiest de verschuldigde zelf voor betaling teneinde gijzeling 
te voorkomen. Artikel 2, derde lid, Verlofregeling TBS ten 
slotte, bepaalt dat een verlofaanvraag moet zijn voorzien van 
(delicts)diagnostiek. De beslissing om niet mee te werken aan 
diagnostisch onderzoek wordt indirect bedreigd met afwij-
zing van verlofaanvragen. Bij juridische dwang bewerkstelligt 
dus de beslissing van de persoon het beoogde gevolg, welke 
beslissing is beïnvloed door wettelijke dreiging met negatieve 
gevolgen. Juridische dwang kan in potentie een beslissing 
afdwingen om een bepaalde handeling uit te voeren. De 
persoon behoudt in zekere zin wel een (beperkte) keuzemo-
gelijkheid; hij krijgt een offer he can’t refuse.43

De gehanteerde dwangvorm kan relevant zijn bij de beoor-
deling van de inzet van gedwongen neurotests in het licht 
van fundamentele rechten en vrijheden. Ten eerste hoeft bij 
juridische dwang geen sprake te zijn van fysiek ingrijpen, 
waardoor bijvoorbeeld het recht op eerbiediging van de licha-
melijke integriteit minder snel in het geding komt. Daarnaast 
is van een inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden 
in principe geen sprake indien de betrokkene toestemming 
verleent voor een bepaalde handeling.44 Toestemming wordt 
in dit kader opgevat als een vrijelijk gegeven wilsuiting, 
afkomstig van iemand die over het grondrecht mag beschik-
ken en waarbij degene die toestemming geeft bewust is van 
het vrijwillige karakter van de medewerking en de afstand 
van rechtsbescherming.45 Dit roept de vraag op in hoeverre 
inzet van neurotests onder juridische dwang, zonder fysiek 
ingrijpen en met ‘vrijwillige’ medewerking, inbreuk maakt op 
fundamentele rechten en vrijheden.

Stel, bij wijze van gedachte-experiment, dat een verdachte 
van moord onder fysieke dwang een concealed information test 
ondergaat. De verdachte wordt hiervoor volledig gefixeerd,46 

41 Gijzeling heft de verschuldigdheid niet op en wordt gestaakt zodra het 
verschuldigde bedrag is betaald: art. 578b lid 5 Sv.

42 Mits de persoon hiervoor voldoende solvabel is.
43 Meynen, a.w. (2017), p. 326. Chandler, a.w. (2014) spreekt van ‘legally-

coerced consent’.
44 G.J.M. Corstens/M.J. Borgers (bew.), Het Nederlands strafprocesrecht, 

Deventer: Kluwer 2014, p. 411; J.M. reijntjes, ‘Het prijsgeven van 
rechten’, Strafblad 2008, p. 547-559.

45 Y.G.M. Baaijens-van Geloven & J.B.H.M. Simmelink, ‘Normering van de 
opsporing’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Dwangmiddelen 
en rechtsmiddelen. Derde interimrapport Strafvordering 2001, Deventer: 
Kluwer 2002, p. 475.

46 Voeten, benen, romp, armen, handen, nek en hoofd: Van Toor, a.w. 
(2017b), p. 433.

zodat veel spierbewegingen onmogelijk zijn. Terwijl ver-
dachtes ogen worden opengehouden worden afbeeldingen 
van mogelijke slachtoffers, plaatsen delict en moordwapens 
getoond, teneinde te onderzoeken of de verdachte specifieke 
afbeeldingen herkent. Zou een dergelijke behandeling bij 
deze verdachte gevoelens van angst en minderwaardigheid 
kunnen doen ontstaan, waardoor men kan worden vernederd 
of ontwricht; waardoor de geestelijke of fysieke weerstand 
wordt gebroken, of waardoor de verdachte wordt gedwon-
gen tegen zijn wil of geweten te handelen (art. 3 EVRM)?47 
En is het voor het antwoord op deze vraag relevant als geen 
gebruikgemaakt wordt van fysieke fixatie en de verdachte, 
onder dreiging van negatieve gevolgen, uitdrukkelijk toestem-
ming verleent en beslist om alle getoonde afbeeldingen waar te 
nemen terwijl diens hersenactiviteit wordt gemeten?48 Deze 
vragen verdienen nadere studie en zijn onderwerp van mijn 
promotieonderzoek.

Vergelijkbare vragen komen op in de meer realistische situ-
atie waarin een tbs-gestelde wordt gedwongen een structurele 
hersenscan te ondergaan, teneinde diens predispositie voor 
toekomstig onwenselijk gedrag nauwkeuriger te bepalen. In-
dien de tbs-gestelde niet wenst mee te werken aan structurele 

47 M. Hagens, Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden 
in Europa (diss. Leiden), Leiden: e.M. Meijers Instituut 2011, p. 103; 
D. Harris et al. (eds.), Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European 
Convention on Human Rights, New York: Oxford University Press 2014, 
p. 261. Hierbij dient een minimum level of severity te zijn bereikt, 
hetgeen afhangt van het doel, de duur en frequentie van de (be)
handeling, de fysieke en geestelijke impact ervan op de verdachte, 
diens geslacht, leeftijd en algehele gezondheidstoestand: eHrM 
25 april 1978, nr. 5856/72 (Tyrer/VK), par. 30; eHrM 1 juni 2010, 
nr. 22978/05 (Gäfgen/Duitsland), par. 88; eHrM 18 januari 1978, 
nr. 5310/71 (Ierland/VK), par. 162; eHrM 4 februari 2003, nr. 50901/99 
(Van der Ven/Nederland), par. 47.

48 rechtspraak van het eHrM lijkt de relevantie hiervan te suggereren. 
Belangrijke gezichtspunten bij de beoordeling van gedwongen 
medische interventie om bewijs veilig te stellen, bestaan o.m. uit 
de mate van toestemming, de wijze waarop de procedure wordt 
uitgevoerd en de fysieke pijn en/of het mentaal lijden dat de handeling 
teweegbrengt (eHrM 11 juli 2006, nr. 54810/00 (Jalloh/Duitsland), 
par. 76 en 79). Bovendien kan gebruik van fixation beds onder 
omstandigheden een schending van art. 3 eVrM opleveren (eHrM 
29 mei 2012, nrs. 16563/08, 40841/08, 8192/10 en 18656/10 (Julin/
Estland), par. 124-128).

De gehanteerde dwangvorm kan 
relevant zijn bij de beoordeling van de 

inzet van gedwongen neurotests in 
het licht van fundamentele rechten en 

vrijheden.
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neuroimaging, kan dit in principe gefixeerd of onder narcose 
plaatsvinden,49 hetgeen vragen oproept omtrent het recht op 
eerbiediging van de lichamelijke integriteit (art. 8 EVRM en 
art. 11 Grondwet).50 In hoeverre worden dergelijke vragen 
ontweken indien de tbs-gestelde toestemming geeft en zelf 
beslist de structurelere hersenscan conform het daarvoor 
geldende protocol te ondergaan, omdat proefverlof anders 
onmogelijk is?51 Bij de beoordeling van de inzet van gedwon-
gen neurotests is het van belang om ook deze vragen, met 
betrekking tot verschillende dwangvormen, te onderzoeken.

4. Conclusie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aandacht voor 
het gebruik van neurowetenschappelijke toepassingen in de 
strafrechtspleging. In het kader van criminaliteitsbestrijding 
kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld ter voorkoming van 
een terroristische aanslag, de wens bestaan om neurotests ook 
zonder toestemming van het subject toe te passen. Gedwon-
gen inzet van neurotests roept vanuit een rechtsbeschermend 
perspectief evenwel fundamentele vragen op. Hoe verhoudt 

49 Vgl. C. Kelk/M. Boone (bew.), Nederlandse detentierecht, Deventer: 
Kluwer 2015, p. 295.

50 Vgl. Van Toor, a.w. (2017b), p. 263 en 287-260.
51 Vgl. Van Toor, a.w. (2017a), p. 1182; Chandler, a.w. (2014), p. 199-202. Zie 

ook Baaijens-van Geloven & Simmelink, a.w., p. 469-482 en M.J. Borgers 
in zijn noot onder Hr 8 december 2012, eCLI:NL:Hr:2012:BY5315, NJ 
2013/355; reijntjes, a.w.

dergelijke toepassing zich bijvoorbeeld met het folterverbod, 
het nemo tenetur-beginsel en het recht op eerbiediging van 
het privéleven en de lichamelijke integriteit? Bij de beoorde-
ling van deze vragen dient naast de feitelijke toepassing van 
een test, ook de ingezette dwangvorm te worden beoordeeld. 
In deze bijdrage zijn twee dwangvormen onderscheiden: 
fysieke en juridische dwang. Sommige neurotests kunnen 
niet effectief worden verwezenlijkt met fysieke dwang, omdat 
een bepaalde mate van actieve deelname is vereist. Deelname 
aan dergelijke tests kan mogelijk wel met juridische dwang 
worden afgedwongen. Daarnaast geldt dat bij juridische 
dwang geen sprake hoeft te zijn van fysiek ingrijpen en het 
subject toestemming geeft, hetgeen relevant kan zijn bij de 
beoordeling en normering van de inzet van neurotests in het 
licht van fundamentele rechten en vrijheden. Bij de waar-
dering van de inzet van gedwongen neurotests en onderzoek 
naar mogelijke normering hiervan, is het derhalve raadzaam 
om een onderscheid te maken tussen fysieke en juridische 
dwang. De precieze implicaties van dit onderscheid worden 
nader onderzocht in mijn promotieonderzoek.

T h e m a: D e s Ta aT va n h e T s T r a f r e c h T e l i j k 
o n D e r z o e k . W aT h o u D T j o n g e o n D e r z o e k e r s 
b e z i g?


