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Aanleiding  
Criminaliteitsbeheersing kan effectiever als we alle beschikbare middelen zouden inzetten. Toch mogen 

deze middelen nu nog maar beperkt ingezet worden. Digitale ontwikkelingen, innovaties in de biomedische 

en gedragswetenschappelijke sfeer bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden om op te treden tegen 

criminelen, zowel preventief als opsporingstechnisch. Politieke en ethische afwegingen bieden een steeds 

veranderend kader waarbinnen we moeten besluiten welk van de beschikbare technieken we wel of niet 

inzetten voor onze eigen veiligheid.  

Dit congres beoogt tevens de rol van de wetenschap te belichten als het gaat om het doordenken van de 

randvoorwaarden en neveneffecten van de inzet van nieuwe technieken voor preventie en opsporing. Te 

denken valt onder andere aan forensische, digitale, psychologische ontwikkelingen, maar ook aan de 

beleidsmatige en juridische kaders waarbinnen dit moet worden vormgegeven. Zo zijn er ontwikkelingen op 

het gebied van predictive policing, waarvan het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) in het najaar van 

2018 landelijk wordt uitgerold. Maar ook op het terrein van psycho-sociale kennis worden nieuwe inzichten 

ontwikkeld en toegepast ten behoeve van een gerichte preventie-aanpak. Als het gaat om het bieden van 

kaderstellingen is het nieuwe maatgevende kader het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit Wetboek zal 

een modernisering teweeg brengen en de toepassing van technologische innovaties kunnen ondersteunen, 

onder begeleiding van de beste experts vanuit wetenschap en beleid. 

Als stad van vrede, recht en veiligheid en vestigingsplaats van ministeries, het NFI, (inter)nationale 

opsporingsorganisaties vormt Den Haag een logische plek voor een baanbrekend congres over de stand 

van zaken binnen onze misdaadbestrijding. De nieuwste beleidsmatige ambities en technologische 

innovaties zullen bijeen komen. Afgesloten wordt met een adviserend beleidspanel over de mogelijkheden 

en randvoorwaarden om de nieuwste innovaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen binnen de 

praktijk. 
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 Beleidsmakers voor criminaliteitsbestrijding en veiligheid 
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08.45-09.15 Registratie  

09.15-09.30 Welkomstwoord dagvoorzitter  

Prof. Mr. Dr. Erwin Muller*, vice-voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid; hoogleraar veiligheid en recht, Universiteit 

Leiden 

09.30-11.00 I—Plenaire  opening 

09.30-09.45 Mr. Anita Vegter*, Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

Opening 

09.45-10.00 
Vertegenwoordiger OM 

10.00-10.15 
Vertegenwoordiger Politie 

10.15-10.30 
Nader te bepalen 

10.30-11.00 Q&A en Debatpanel 

 

11.00-11.30 Pauze & Groepsfoto  

11.30-12.45 II—Parallel sessies  

Predictive Policing en CAS 

— zaal — 

Internationale 

opsporingstechnieken 

— zaal — 

Gedragspsychologie en 

neurosociale inzichten 

— zaal — 

Nieuwe processen en 

technieken voor 

toekomstbestendige opsporing 

— zaal — 

Voorzitter 

Prof. Dr. Ir. Pieter van Gelder* 

Hoogleraar Safety Science, TU 

Delft  

 

 

Sprekers 

Rutger Rienks* 

Thoughtleader Data Strategy, 

KPN; auteur van het boek 

“Predictive Policing, kansen voor 

een veiligere toekomst” in 

opdracht van de Politieacademie 

Voorzitter 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

Sprekers 

Nader te bepalen 

Voorzitter 

Prof. Dr. Frans Leeuw* 

directeur WODC   

 

 

 

Sprekers 

Nader te bepalen 

 

 

 

Voorzitter 

Prof. Mr. Jan Crijns* 

Wetenschappelijk directeur, 

hoogleraar Straf- en 

strafprocesrecht, Universiteit 

Leiden  

Sprekers 

Nader te bepalen 

12.45-13.45 Lunchpauze  

* = Bevestigd 

Programma Ochtend 



13.45-15.00 III—Parallel sessies  

Biomedische methoden in de 

opsporing 

— zaal — 

Cybercrime 

— zaal — 

Digitale bewijsvoering 

— zaal — 

Big data 

— zaal — 

Voorzitter 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

Sprekers 

Nader te bepalen 

Voorzitter 

Mr. Dr. Jan Jaap Oerlemans*, 

onderzoeker eLaw, Universiteit 

Leiden  

 

 

Sprekers 

Nader te bepalen 

Voorzitter 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

 

Sprekers 

Nader te bepalen 

 

Voorzitter 

Prof. Dr. Michel van Eeten*, 

Hoogleraar Governance and 

Cybersecurity, TUDelft  

 

 

Sprekers 

Mr. Dr. Ir. Bart Custers* 

Hoofddocent en 

onderzoekshoofd eLaw, 

Universiteit Leiden 

 

15.00-15.30 Pauze  

15.30-17.00 IV—Slotprogramma  

15.30-15.45 Aanbevelingen werkgroepen door sessievoorzitters  

15.45-16.15 Inleiding slotpanel door nader te bepalen 

16.15-17.00 

Panelleden 

Uitgenodigde Leden van de Tweede Kamer: 

Arno Rutte (VVD) 

Monica den Boer (D66) 

Chris van Dam (CDA)* 

Attje Kuiken (PvdA) 

17.00 Afsluiting door dagvoorzitter Erwin Muller* 

 Receptie 

* = Bevestigd 

Programma Middag 


