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Reconstrueren van strafbare feiten

• Reconstrueren en bewijzen gebeurtenis aan de hand van sporen 
• Wat is bewijs
• Waar vinden we bewijs
• Van spoor naar activiteit

– Fysieke sporen - digitale sporen

• Voorbeelden
• Welke kennis ontbreekt? 



Einddoel opsporingsproces

• Reconstructie van wat er is gebeurd

• Waar verhaal over een gebeurtenis uit het verleden dat 
ondersteund door bewijs aan de rechtbank kan worden voorgelegd



Theorie Verhaal en verankering

• Kwaliteit van het verhaal
– Logische herkenbare opeenvolging van gebeurtenissen, geen 

inconsistenties

• Verhaal moet ondersteund worden met bewijs
– Verhaal moet worden verankerd in feiten en omstandigheden 

van algemene bekendheid

Crombag, H.F.M. van Koppen, P.J. & Wagenaar, W.A. (1994) Dubieuze zaken: De psychologie van het 
strafrechtelijk bewijs. Amsterdam: Contact



Wat zijn ankers? 
• Ankers zijn algemene regels waarin wij geloven en 

die geen verder bewijs behoeven

– Twee getuigen die onafhankelijk van elkaar hetzelfde verklaren spreken 
meestal de waarheid

– Als op een PD vingerafdrukken worden aangetroffen die matchen met de 
afdrukken van een verdachte: 
• Is de verdachte waarschijnlijk de donor van het spoor
• Was de donor van het spoor vrijwel zeker aanwezig op de PD



Verloop opsporingsproces

• Verhaal en verdachte 
– Toetsen

• Verhaal geen verdachte 
– Verhaal verder reconstrueren en toetsen 

• Geen verhaal, geen verdachte 
– Verhaal reconstrueren en toetsen



Zaken met onbekende verdachte
• Verhaal gegeven (opsporingszaak)
– Top-down zoeken naar missende 

verhaalelementen 
– Zoeken naar bewijs om te toetsen

• Geen verhaal (zoekzaak)
– Bottom-up zoekproces om verhaal op te bouwen
– Zoeken naar bewijs om te toetsen



Reconstrueren gebeurtenis
• Basiselementen van het verhaal - antwoord op zeven gouden W-

vragen 
• Framework voor reconstructie

– Wie
– Wat 
– Waar
– Wanneer
– Waarmee
– Op welke wijze
– Waarom



Scenario’s spelen een grote rol
• Scenario’s werken als waarnemings- en 

interpretatiekader
• Vinden van sporen of van informatie en 

waarderen van informatie is geen passief 
proces – invloed van verwachtingen



Op deze plek werden twee filmpjes getoond van 
rechercheurs die sporen zoeken op een 
geënsceneerde plaats delict, om te illustreren 
hoe veronderstellingen het zien van sporen kan 
helpen of tegenwerken, en om uit te leggen hoe 
het denken in mogelijke scenario’s kan helpen 
bij het vinden van sporen. 



Digitaal bewijs
• Identificatie van informatiebronnen

– Waar moet je zoeken
– Wat voor soort informatie kun je daar vinden
– Waarom is het relevant, hoe kun je het linken aan gebeurtenis 

• Analyse loopt spaak zonder goede identificatie en 
zoekvraag
– Van belang systemen en architectuur te begrijpen, begrijpen 

wat je ziet en wat je zou kunnen vinden
– Gaat niet om software tools, maar gaat om begrijpen hoe 

activiteiten tot digitale sporen leiden



Bewijzen van activiteiten
• Bewijsmiddelen verschillen in de mate waarin 

ze activiteiten kunnen bewijzen
– Verklaringen van slachtoffers en getuigen
– Camerabeelden
– Fysieke sporen
– Digitale sporen



Fysieke sporen
• Gebeurtenissen hebben beperkt aantal fysieke 

gevolgen
• Fysieke gevolgen kunnen door verschillende 

gebeurtenissen zijn veroorzaakt
• Belang fysieke sporen: 
– Vormen hypothesen en scenario’s
– Toetsen en bewijzen van reconstructies 



Bronniveau en Activiteitniveau

• Fysiek sporenonderzoek: aandacht voor bron 
(‘wie heeft het spoor achtergelaten?’)

• Recent steeds vaker relatie spoor – activiteit 
(‘Hoe zijn de sporen daar terecht gekomen?’) 

• In dit opzicht hebben fysieke sporen beperkte waarde..



Herkennen misdrijf gerelateerde sporen



Zaak
In een woning wordt een dode man aangetroffen. De politie denkt dat hij om 
het leven is gebracht door verstikking met een kussen.
De politie stelt de kussens in de woning veilig en laat deze door het NFI 
onderzoeken op sporen. 
Het onderzoek leidt tot een verdachte. Die beweert het kussen inderdaad 
vastgehad te hebben, maar enkel om het te verschonen. 

Kunnen we deze scenario’s toetsen?



Experiment smoorsporen



Experiment smoorsporen
Anouk de Ronde



Smoorsporen



Locatie smoorsporen



Locatie opmaaksporen



Resultaten
• Smoorsporen zijn te onderscheiden van opmaaksporen op grond van 

locatie sporen
• Model ontwikkeld waarmee locaties van vingersporen op 2D objecten 

kunnen worden onderzocht
• Model ook bruikbaar voor brieven: ‘lezen brief’ en ‘schrijven brief’

• Experimenten met 3D objecten (messen) steken – snijden
• Andere lijn – ouderdom van vingersporen om moment in tijd waarop 

spoor is achtergelaten te koppelen aan moment misdrijf



Preciezere reconstructies
• Zinvol om meer inzicht te krijgen in relatie sporenbeeld –

activiteiten
• Leidt tot betere sporenverzameling en betere reconstructies

• Met empirisch onderzoek en experimenten kunnen we 
nieuwe methoden ontwikkelen om het forensisch 
sporenonderzoek te verbeteren, en te komen tot betere 
reconstructies van strafbare feiten



Digitaal bewijs en activiteit niveau
• Digitaal bewijs bevat veel meer informatie 

over activiteiten dan fysieke sporen
– Informatie over exact moment in tijd, 

opeenvolging van gebeurtenissen, locatie
– Soms inhoud informatieproces en meta-data: 

conversatie of gebruikte zoektermen in tijd 
plaatsen



Voorbeelden 
toetsen scenario’s met digitaal bewijs

• Voorbeelden genoemd door Gina Doekhie
• Zie verder Henseler & De Poot (2020) voor meer 

voorbeelden

Henseler, H. & de Poot, C.J. (2020) 
De betekenis van digitale sporen voor 
bewijs op activiteitniveau. Expertise en 
Recht 2020-2



Kennis, tools, experimenten
• Digitaal experts: informatie combineren, 

activiteitenpatronen van slachtoffer en verdachte als 
context-informatie of bewijs

• Experimenten nodig om:
– te bepalen hoe en waar activiteiten digitale sporen achterlaten
– foutenmarges te leren kennen (feilbaarheid)
– zeldzaamheid bevindingen te beoordelen (‘base rate’ van 

bevinding)



Vragen


